
Konferens 
hos oss på 
Erikstorp 
Ambitionen med vår 
konferensavdelning är att skapa en 
mötesplats där mat, dryck, möte, 
atmosfär och miljö samspelar – oavsett 
årstid.  
En plats att trivas på med en filosofi 
som speglar känslan i natursköna 
Borstahusen, precis intill det svallande 
Öresund.  
Ni övernattar med fördel i våra 
karakteristiska och charmiga småhus.  

KONFERENSLOKALER 

Konferensvåningen 
Vår lite större möteslokal där man på 
skolsittning kan vara 50 personer och 
vid biosittning 70 personer. 
Möteslokalen är luftig och färgerna går 
i vitt och mjuka gråa toner. I lokalen 
finns även en mindre hörna med 
loungesittning, detta för att ytterligare 
visa på att mötesdagen kan vara 
rogivande 

Erikssalen 
Vår lokal för sällskapet runt 20 
personer. Upplevs med fördel vid 
styrelsesittning alternativt u-sittning. 
Möteslokalen har fräschats upp både 
med ljusare färger och med 
bekvämliga karmstolar 

 
Affärsrummet 
LMöteslokalen för sällskapet som 
önskare ett kortare möte över frukost 
och lunch. För detta rum gäller 
styrelsesittning vid max 16 personer. 
Rummet är ljust och utsikten väter mot 
vår lummiga trädgård i väst725:- / 
person 

Styrelserummet 
Vårt nya tillskott. Denna möteslokal 
ligger dörr i dörr med vårt Spa. 
Rummet är rymligt och passar 
sällskapet på 14 personer som önskar 
en lite "lyxigare" och privatare känsla. 
Möteslokalen är ljus och överraskar 
med sin lite udda utformning.  
För att konferera med denna 
möteslokal som val tillkommer fr. 50:-/
per person på de olika mötesvalen. 

Lokalhyra 
Önskar ni inga konferenspaket utan 
bara att nyttja lokalen går det också 
bra. Alla lokaler är utrustade med 
projektor/plattv, WiFi, frukt & vatten.  
Lokal upp till 50 personer 3500 kr/dag  
Lokal upp till 20 personer 3100 kr/dag 
Lokal upp till 10 personer 2200 kr/dag 
Grupparbetsrum 600 kr/dag 

Bra att veta 
Vi vill gärna hjälpa er att få ett så bra 
möte som möjligt. Vi ber er därför att 
lämna deltagarlista och konferens-
program med speciella önskemål oss 
tillhanda senast 2 veckor innan 
ankomst. 
Skulle ni vilja uppleva mer hos oss 
under er vistelse? 
Det finns en uppsjö av tillägg för att få 
ert möte att kännas lite mer personligt 
eller ”lyxigare”. Bland annat erbjuder vi 
helt vegetariska konferenser.  
Önskar ni en större upplevelse under 
er mötesdag? Varför inte njuta en 
stund i vårt Spa?  
Hör av er så gör vi ert möte till något 
speciellt. 

Tillval 
  
Choklad och sötsaker på buffé under 
hela dagen 99 kr/person 
Ekologiska juicer och muster under 
hela dagen 99 kr/person  
Utökad frukostbuffé med skånsk 
äggakaka och frukt 79 kr/person 
Energi-brejk med vår egen smoothie 
och choklad 59 kr/person  

Champagne och tilltugg innan 
middagen 159 kr/person 
Champagne och ostron innan 
middagen 199 kr/person 
Utvalda ostar med tillbehör till 
middagen 89 kr/person 

Alla priser är exklusive moms

Avbokningsregler 
Vid avbokning senare än 4 
veckor innan ankomst debiteras 
75% av avtalat pris.  
Vid avbokning senare än 2 
veckor innan ankomst debiteras 
100% av avtalat pris.


