Ostörda skånska oaser
MiLgårdarna består av sex konferensgårdar belägna
på Romeleåsen strax utanför Klippan och Laholm.
Varje gård har en egen värd och här kan
man arbeta ostört eftersom gruppen disponerar
hela konferensgården som sin egen.
Text: Annika Wihlborg

N

aturskönt och en bit utanför

mötesmöjligheter. I båda fallen var risken

stadens puls är ett signum för

stor för att bli störd av andra grupper eller

MiLgårdarna. Varje gård har sin

av privatgäster. Då föddes idén att skapa

egen karaktär och sin egen historia att berätta.
– Vi vill ge våra konferensgäster en

kursgårdar där det professionella möter det
personliga, där grupper kan mötas ostört,

hemkänsla, miljön ska kännas bekväm och

känna sig som hemma och samtidigt ha

bemötandet personligt. Gästerna disponerar

tillgång till en stor variation av mötesmiljöer.

hela gården själva så att man kan mötas och
arbeta helt ostört, säger Lennart Rohlin, vd
och upphovsmannen bakom MiLgårdarna.

Grupper får disponera gårdarna helt fritt
– Jag köpte en gammal bondgård som
vi byggde om och anpassade utifrån våra

Historien om

Jag köpte en gammal bondgård som
vi byggde om och anpassade efter
egna behov som konferensgäster
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egna behov som konferensgäster. Konceptet

MiLgårdarna

blev uppskattat och snart ville cheferna i

började då

programmet komma med sina egna interna

Lennart som

grupper, säger Lennart Rohlin.

ledare för
MiL Institutes

Sedan dess har en gård hunnit bli sex

ledarutvecklings-

och gästerna kommer från hela världen

program besökte

eftersom många av de företag som använder

olika kursgårdar

MiLgårdarna är globala. Företagen

på 70-talet. Det som fanns var antingen

lägger sina egna ledningskonferenser och

stora opersonliga konferenshotell eller

chefsprogram på MiLgårdarna som också har

små hemtrevliga pensionat utan ordentliga

de stora Skandinaviska handelshögskolorna

som sina kunder. Oftast är grupperna runt

– På MiLgårdarna sker allt efter gruppens

20-30 personer, men de fyra gårdarna i

egna förutsättningar. Hos oss blir man

Klippan kombineras ibland och då kan 110

omhändertagen av värdarna och deras team

gäster tas emot för konferenser, kickoffer och

på varje gård, de är lyhörda och följsamma på

produktlanseringar.

ett sätt som gör att mötets syften är styrande.
Tider för lunch, fika och andra pauser

Gårdarna är inrymda i gamla byggnader

anpassas till exempel helt till gruppens rytm,

med mycket känsla, tradition och karaktär.

säger Camilla Göransson, marknadsansvarig

Husen har renoverats omsorgsfullt för att

på MiLgårdarna.

bevara känslan och den gamla charmen.
Konferensgårdarna har många grupprum

Gårdar som dedikerats enbart till

och olika typer av mötesrum, allt ifrån

konferensgäster

traditionella

En heltidsanställd inredare
och ett litet gäng hantverkare
förnyar ständigt miljöerna
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Varje MiLgård har sin unika prägel och

konferenssittningar

identitet. Här är inte bara varje sovrum

till avskilda

inrett i sin individuella stil, det gäller också

soffgrupper för mer

badrummen som är designade i balans med

avslappnade möten.

sina respektive sovrum. Kärleken till maten

En heltidsanställd

och det gedigna skånska matarvet är en

inredare och

gemensam nämnare för alla MiLgårdar som

ett litet gäng

blev Svanenmärkta redan 2003. En konferens

hantverkare förnyar

på en MiLgård innebär ett besök på en gård

ständigt miljöerna så att kombinationen

som är helt dedikerad till konferensgäster.

professionalitet och hemkänsla ständigt

MiLgårdarna erbjuder helt enkelt en varm

hålls aktuell.

och professionell helhet.
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