
Bockholmen ligger vackert beläget på en liten holme i Bergshamra vid Stocksund, 
endast 15 minuters res från city. Kanske är vi därför Stockholms närmsta skärgårdsupplevelse? 

Tillräckligt nära stadens brus för att snabbt kunna ta sig hit, men ändå tillräckligt långt bort för att helt kun-
na slappna av och känna skärgårdslugnet. 

Till oss tar man sig snabbt och enkelt med de flesta färdmedel. Tunnelbanan tar er till Bergshamra på 10-
15 minuter från city, följt av en kort promenad.

Kommer ni med bil finns en parkeringsplats precis innan gångbron över till Bockholmen.
För den kompletta skärgårdsupplevelsen kommer ni med båt, de flesta båttyper kan utan problem lägga 

till vid vår brygga.

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENSRUMMEN

ATELJÉN
Det större rummet kallas Ateljén och är ca. 30 m2 
stort. Ateljén är utrustad med wifi, fast filmduk och 
projektor. Här har ni också tillgång till blädderblock 
på ben, block och pennor.

OSCAR
Vårt mindre rum som vi döpt till Oscar är ca. 15 m2 
stort. Här kan vi hjälpa er med wifi, blädderblock på 
ben och block och pennor. I Oscar finns ingen pro-
jektor och duk. Ett stort runt bord för max 8 person-
er. En egen liten toalett finns att tillgå här inne. 

BALKONGEN
Mittimellan Oscar och Ateljén finns vår underbar 
balkong, med en härlig utsikt över fjärden mot 
Lidingö. Balkongen står självklart även den till ert 
sällskaps förfogande för en nypa frisk luft eller 
grupprum.

KOSTNADER OCH FÖRTÄRING

ATELJÉN OCH OSCAR: LOKALHYRA 3000:-
Minimumdebiteringen är 6 personer.

Heldag standard: 475 :- (0830 - 1600)
Inkl. frukost, frukt, lunch, dryck, kaffe och kaka.

Halvdag: 375 :- (0830 - 1300 eller 1200 - 1600)
Inkl. lunch, frukt, dryck och kaffe samt frukost 
eller eftermiddagsfika.

I lunchen ingår veckans husman eller veckans 
gröna rätt, kolsyrat vatten, alkoholfri öl, kaffe. 

Önskar ni slå på stora trumman rekommenderar vi 
att ni beställer vår trerättersaffärslunch till hela  
sällskapet, mot en tilläggskostnad på 150 :- per 
person. 

AVBOKNINGSREGLER 
Priserna är exkl. moms. Avbokning av konferens måste ske minst sju arbetsdagar för utförandets 

datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta debiteras 500:- per bokad gäst. 
Antalet kan justeras kostnadsfritt fram tills två dagar innan ankomsttid. 

Betalningsvillkor tio dagar.  
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