KONFERENS / GET TOGETHER/TEAMBULDING - SÖDERTÖRN
”Rundemars Vidmarksgård i Tyresta
Naturreser vat var en av de bästa
konferensmiljöer vi upplevt.”
”Att vacker och vild natur finns så nära Stockholm!
Helt fantastiskt! Det var som att kliva rakt in i ett privat
bondehemman ”från länge sedan”.
”Det kändes som att bli hembjuden till en god vän!
Konferensarbetet i storstugan med den sprakande brasan och
utsikten över den vackra Rundemarsviken gav en familjär
stämning som stärkte gruppgemenskapen.”
”Upplägget med ”erfarenhetsmässigt” anpassad ridning var en
fullträff!
De erfarna ryttarna fick en långtur ut i naturreservatet,
de ovana fick genomgå ridskola på gården med en avslutande
ridtur ut i reservatet.
Maten var spännande och middagen var bland det godaste vi
ätit på en konferens.”
”Vi avslutade kvällen runt brasan i tältkåtan med kokkaffe
med tillbehör + sång till gitarr.
Tack Berg & Dahl för en lika fantastisk som effektiv dag.”
”Längre fram i sommar återkommer vi för program med
spännande kanotsafari i det vilda och vackra sjö- och åssystemet med forsar och urskog som vi sett delar av.”
”Grattis till upptäckten av denna pärla - och lycka till i
fortsättningen.”
Christina Möller,
Training Manager, Product Support Services
MICROSOFT AB, Kista
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”Jag vill å hela TV8s räkning tacka för den fina
helgen som ni ordnat för oss.”
”Vi var hemskt nöjda med hela arrangemanget och jag vet att
det här är något som vi kommer att bära med oss länge.”
”Först konferensen med den fina inramningen på Kumla
Herrgård med god mat och vackra lokaler.
Sedan vildmarken i Nyfors/Rundemars Vildmarksgård som
kontrast, vilket gjorde att alla kände att ”nu var det slutjobbat”.
”Vildmarksmiddagen var fantastiskt god och det och allt annat
gjorde att stämningen var på topp.”
”Morgonen efter, när vi alla vaknade trötta men nöjda, passade
det perfekt att sätta sig i kanoterna och paddla iväg på safari.
Tröttheten försvann av den friska luften och den sköna
naturen.”
”Kort sagt, vi är hemskt nöjda och återkommer säker när det
är dags för TV8 att ge sig ut på nya äventyr.”

Paulina Olofsson,
TV8 - Stockholm

