
Hösten 2022 hälsar vi er bolag i Axel Johnson Gruppen varmt välkomna 
till Ladugården på Torsåker gård. Under tiden som verksamheten är 
under uppbyggnad finns det möjlighet för er att ha möten i Follyn. 

En servicekoordinator finns på plats under hela mötestiden för att se till att 
det är iordningställt när ni kommer, visa hur all utrustning fungerar samt 
servera er under dagen. 

Maten levereras av Urban Deli och är utvecklad tillsammans med 
Axfoundation efter den hållbara måltidsstrategi som kommer att 
implementeras i Ladugården.



Heldagskonferens (min 10 personer) 1000 kr/person

Inkluderar lokalhyra kl 08.00–18.00, servicekoordinator, projektor 
och duk, wifi, block och pennor, blädderblock, whiteboard, vatten, 
kaffe/te, svenska äpplen samt städning. Frukost, valfri lunch och 
matig fika. 

Halvdagskonferens (min 10 personer) 700 kr/person

Inkluderar lokalhyra kl 08.00–14.00 alt kl 12.00–18.00, service-
koordinator, projektor och duk, wifi, block och pennor, blädder- 
block, whiteboard, vatten, kaffe/te, svenska äpplen samt städning. 
Valfri lunch och matig fika. 

Priserna är exklusive moms. Bokning av Follyn ska ske med minst 
två veckors framförhållning och val av meny med minst en veckas 
framförhållning. 

Behövs ytterligare service såsom middag eller mer personal, ordnar 
vi det efter överenskommelse.  

Kontakt: bokning@fysingen.se



Frukost

Nybakat surdegsbröd med svensk ost och grönsaker alt. hummus 
på svenska baljväxter och grönsaker. Liten smoothie på svenska bär 
samt kaffe/te.

Lunch

Välj mellan (samtliga i sällskapet äter samma rätt):

Vegetarisk lasagne på svenskodlad färs (utvecklad på Torsåker), 
serverad med mjölksyrade grönsaker, grönsallad, nybakat 
surdegsbröd och hummus på svenska baljväxter

Gryta på gotlandslinser serverad med mjölksyrade och inlagda 
grönsaker, nybakat surdegsbröd och syrad grädde 

Matig Torsåker-sallad på svenska gryn, gotlandslinser och grönsaker 
efter säsong toppad med svensk getost, serverad med rostad 
morotsröra och nybakat surdegsbröd

Fika

Välj mellan (samtliga i sällskapet väljer samma fika):

Havrebollar och smoothie på svenska bär

Paj på svenska äpplen och vispad grädde

Mini-yoghurt med svenska, honungsrörda blåbär och frögranola 
samt hemgjorda bars
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