
Konferera över dagen 
på Louis De Geer!
Hel- och halvdagspaket för din konferens



Att lämna kontorets vanliga väggar är ofta bra, om man vill tänka 
lite andra tankar än man brukar. Men inte behöver man åka långt 
för det! Som företag i Norrköping kan du på gångavstånd eller 
en kort resa med buss eller bil kliva ur ”det gamla vanliga”. Att ha 
dagkonferens som inresande fungerar också fint! Du reser in till 
Norrköping på ett kick. Från Stockholm tar det bara 1 h 15 min med 
snabbtåget. Tid då du kan ladda upp, förbereda dig eller jobba.

Hos oss känner man sig inte som hemma. Inte behöver man ställa 
in koppen i diskmaskinen, plocka undan eller värma matlåda. Nej, 
man får ett avbrott i vardagen av att bli servad, uppleva något nytt 
och känna sig lite bortskämd. Dessutom ligger våra lokaler i en av 
Sveriges vackraste miljöer, om vi får säga det själva. 

Hos oss kan ni fokusera till hundra procent på agendan eller upp-
giften. Likaså om flera grupper ska sammanstråla, är det smidigt att 
mötas på neutral mark, där ingen behöver lägga tid på värdskapet. 
Att vara värd - se till att både tekniken funkar, möblerna står i rätt 
formation och lunchen är framdukad på rätt tid och assistera med 
saker som utskrifter och bokningar - det är vår specialitet.

Att sitta i konferens kräver ork, och det får man genom att vi hela 
dagen servar med kaffe, fikabröd, lunch - ja, ni bestämmer helt och 
hållet. Vill ni runda av med lite nöje tillsammans så varför inte boka 
en provning i champagnebaren eller äta middag med underhållning 
i exempelvis Bistron, med utsikt över vattenfallen. Ni hittar ett färdigt 
paket på sidorna som följer, enkelt med fast pris som gör det lätt att 
välja och vägledning i vad som brukar uppskattas. Vill du ha en speci-
alare skapad bara för er, så går det såklart bra. 



Lokalerna
I konferenspaketet ingår konferenslokal. Exempel 
på dessa är rummen i Vingen 1-8, med en här-
lig samlingsyta som ni ser på bilden, men även 
Hemerycksalen för 200 personer. Beroende på hur 
många ni är, kommer ni överrens om lämplig lokal 
och vad ni behöver för teknik. 
Nedan följer exempel på teknik som ingår.
Vingen 1-8
Tillgång till konferenstekniker vid konferensstart
Konferensansvarig behjälplig under mötesdagen
Filmduk, blädderblock och whiteboard
Storbild/dataprojektor
Hemerycksalen
Tillgång till konferenstekniker vid konferensstart
Konferensansvarig behjälplig under mötesdagen
Ljudanläggning inkl. trådlös mikrofon
Fast belysning
Filmduk och whiteboard
Dataprojektor

Exempel på möblering i Vingen
Nr 1        55 i bio,  40 i skol,  24 i U-bord,  25 i öar  ( 5 x 5 )
Nr 2        44 i bio,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar  ( 5 x 4 )
Nr 3        44 i bio,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar  ( 5 x 4 ) 
Nr 4        55 i bio,  32 i skol,  24 i U-bord,  25 i öar  ( 5 x 5 )
Nr 5       14 personer i styrelsesittning 
Nr 6       75 i bio ,  48 i skol,  26 i U-bord,  40 i öar ( 8 x 5 )
Nr 7       50 i bio ,  32 i skol,  22 i U-bord,  20 i öar ( 5 x 4 )
Nr 8       60 i bio ,  40 i skol,  22 i U-bord,  25 i öar ( 5 x 5 )

Man kan också göra några av lokalerna till sammanslagna lokaler.
Konferensrum Nr 1+2,    20 personer i bio,  72 i skol,  40 i U-sittning 
Konferensrum Nr 3+4,  140 personer i bio,  60 i skol,  40 i U-sittning
Konferensrum Nr 6+7,  164 personer i bio,  96 i skol,  42 i U-sittning



Klimat & miljö
Hos oss tänker vi klimatsmart och vill att maten ska ge en bra magkänsla 
utifrån både kvalitet och produktionssätt. Därför jobbar vi med svenskt kött, och 
helst närproducerat från våra samarbetspartners i det bördiga Östergötland. Vi 
är också medlemmar i Östgötamat, serverar bara fairtrademärkt och ekologiskt 
kaffe och tar vårt bröd från ett lokalt bageri. Vi har kolsyrat vatten i stationer 
och fyller vattenflaskor i dem, för att minska miljöpåverkan.

För att kvalitetssäkta miljöarbetet jobbar vi med den internationellt erkända 
märkningen Green Key. Den bygger på att man för varje år höjer kraven och 
lägger till punkter för att uppnå den standard som krävs. Vi innehar alltså nu 
miljöcertifieringen Green Key och måste hela tiden bli bättre för att få ha den 
kvar. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Visita.

Luncherna komponeras av vår köksmästare beroende på säsongens råvaror 
och hur den passar ihop med övriga måltider.



Så, vårt konferenspaket som är baserat på vad de flesta önskar i 
slutänden. Du bestämmer själv i samråd med konferensservice när 
ni vill ha de olika delarna serverade och om ni vill ha in det på 
rummet eller i loungen.

Konferenspaket
Skärpa hela förmiddagen  
Förmiddagsfika med: 
• Kaffe/te
• Fruktkorg 
• Nybakat bröd med olika pålägg, t ex basturökt skinka, 
      rökt korv, färskost, Boxholmsost & grönsaker

Lunch: 
Dagens konferenslunch med 
• Förrättsallad
• Varmrätt
• Kolsyrat vatten
• Kaffe & chokladbit

Eftermiddagens ”pick me up” 
• Kaffe/the
• Fikabröd tex. bulle, muffins, kondiskaka

Pris vid bokning över 15 personer: 
Heldag 469 kr
Halvdag 349 kr

Pris vid bokning, färre än 15 personer:
Heldag 569 kr
Halvdag 449 kr



Prisexempel
Vill du helldre hyra lokalen och köpa till vad ni behöver i övrigt så 
följer här några prisexempel. Pris per person samt exkl moms om 
inget annat anges.
Fikapaus
Kaffe med smörgås       60 kr
Kaffe med bulle/muffins/kaka      52 kr
Kaffe & Saltängsbulle       55 kr
Kaffe & vår egen ”hälsoboll ”    55 kr
Fruktfat dekorerat med godis      28 kr
Fruktkorg (tex. äpple/päron/banan  1,5 frukt p/p) 16 kr

Komplettera fikapausen med
Podievatten, 75 cl.       55 kr
Juice på tetra, 20 cl.       12 kr
Juice typ Tropicana/Pago etc, 20 cl.   24 kr
Juice/smothie-shot         20 kr
Vaniljyoghurt toppad med frukt & havrecrunch  25 kr
San Pellegrino (blandade smaker), 25 cl.   24 kr
Billbäcks äppelmust/äppelcider, 25 cl.   28 kr
Rostade nötter & torkad frukt      24 kr
Glas med färsk fruktsallad    36 kr
Skål med blandat godis, ca. 3 hg.   120 kr
Blandat snacks, tex. chips, salta pinnar, ostbågar  20 kr
 
Frukostbuffé
Brödkorg, Boxholmsost, färskost, rökt skinka, Brie, marmelad, 
skivat ägg, kaviar, yoghurtsmothie, fil, müsli, juice, grönsaker, 
minimuffins, färsk fruktsallad, småkakor, kaffe/the  110 kr

Tillägg till frukostbuffé
Äggröra, bacon, prinskorv, croissanter   49 kr

Dagens konferenslunch
Inkl. smör, bröd, sallad, varmrätt som väljs av vår köksmästare, 
kolsyrat vatten samt kaffe & chokladbit   185 kr



I samband med lunch
Chokladtryffel          20 kr
”Minidessert”       36 kr

Smörgåsar/lätta rätter
Räksmörgås med ägg, räkor & citronmajonäs 
(70 gr. räkor/150 gr. räkor)    68 kr/108 kr
Basilikakryddad Skagenröra på mörkt rågbröd  90 kr
Grov thékaka med pannbiff, färskost & picklad rödlök 85 kr
Frölimpa med rökt kalkonbröst & Brie   65 kr
Rågbulle med Boxholmsost & rökt skinka   45 kr
Gulaschsoppa med creme fraiche, nybakt bröd  95 kr
Cognacsdoftande hummersoppa med brödkrutonger   125 kr
Paj med kyckling, oliver & Parmesan    115 kr

Snittar/tilltugg
Alt 1/ En trekantig dubbelsnitt med skaldjursröra, 
en tunnbrödsrulle med skinka & wasabi, en canapé 
med ädelostcreme toppad med marmelad  80 kr

Alt 2/ En minipaj med ost & löjrom, en lufttorkad 
skinkroullad med olivcreme, marinerade oliver, 
Västerbottenost i tärningar    110 kr

Alt 3/ Fat med mingelplock: brödkorg, tapenade,  
Salami, Prosciutto, oliver, oststavar, grissini  125 kr

Dryck
Lättöl/läsk, 33cl.     24 kr
Kolsyrat vatten, 75 cl.      55 kr
Starköl, 33 cl.        48 kr
Starköl, 50 cl.        60 kr
Vin, glas, 18 cl.        60 kr
Vin, flaska, 75 cl.                        fr. 268 kr
Snaps/avec, 4 cl.       80 kr



Specialkost
Vår ambition är att alltid leverera likvärdig kvalité och innehåll på 
all förtäring för den som lider av någon typ av matallergi. Detta 
kräver information i förväg samt noggrannhet vid leverans.
Vi behöver därför senast en vecka före genomförande information 
om anmälda allergier. Listorna ska levereras i Excelformat med 
förnamn, efternamn samt allergi. Om man har väldigt omfattande 
allergi får gärna telefonnummer finnas med så vi kan ta kontakt 
om något är oklart alternativt bifoga lista på vilka råvaror man 
kan äta. Specialkost som beställs på plats debiteras utöver anmält 
antal. Vi kan tyvärr inte tillgodose dieter.



Varmt välkomna till oss! Och som ett sista tips, ta till lite tid 
och lägg in en promenad under dagen. Lokalerna ligger mitt 
i det vackra Industrilandskapet. Kanske en walk and talk för 
att bearbeta något ni diskuterat tidigare på dagen?

Kontakta oss på 011-15 50 30 eller ldg@norrkoping.se. 
Du hittar mer info på www.louisdegeer.se.


