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iLgårdarna i Klippan bjuder på en alldeles speciell miljö och atmosfär för stora konferenser upp till
100-talet deltagare. Här finns nära nog obegränsade möjligheter till olika former av möten och aktiviteter. Din konferens eller kick off blir en oförglömlig upplevelse för varje enskild deltagare.

I Campushusets stora konferens kan alla mötas och arbeta tillsammans. Därutöver finns en mängd rum av
olika storlek och karaktär att välja mellan för grupparbete och umgänge. I Campus Café serveras gemensamma
måltider och som avslutning på en festmiddag öppnar vi gärna vår unika nattklubb, exklusivt för din grupp. Här
finns också experimentverkstad/ateljé och motionsrum, samt nära till den stora bastun.

I den stora Logen finns installationer för teamövningar. Därutöver en stor yta för idrott och lagspel, exempelvis
en innebandyrink och en boulebana. I den vackra naturen finns promenad- och joggingspår och mysiga platser
för grillning. Och varför inte grupparbete utomhus. Ja, här finns allt du kan behöva för att komponera ett variationsrikt program.

Det är du som väljer och bestämmer! Inte bara hur du
vill använda miljön utan också när och var du vill att
värdarna ska servera mat och fikor. Värdarna hjälper dig
med allt som behövs för att din konferens eller kick off
ska bli som mest framgångsrik och minnesvärd.
Välkommen att mötas här!
Lennart Rohlin, Grundare och VD för MiLgårdarna

MiLgårdarna
Bruksallén 2, 4, 13
264 39 Klippan

Mötesrådgivning och bokning
046- 20 52 20
info@milgardarna.se

MiLGÅRDARNAS KAPACITET
• 12 konferensrum, 110 personer i det största
• 30 grupprum
• 94 sovrum, varav 16 dubbelrum
fördelat på: Borgen 		
24
			
Villan 		
36
			
Magasinet
20
			
Stallet		
14
• 7 matsalar, 110 personer i den största
• Trådlöst nätverk över hela området
• Projektorer, ljudanläggning, laptop etc.
• Välutrustade konferenskontor
• Experimentverkstad/ateljé
• Motionsrum och bastu
• Festlokal och nattklubb
• Teamövningar, femkamp och aktiviteter
• Naturrum för fika, möten och grillning
• Vackra promenad- och löpslingor
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För stora grupper som vill mötas informellt

Robin & Ann-Sofie, Mats samt Sussie & Thomas är dina värdar på MiLgårdarna i Klippan
För våra värdar är personligt bemötande och gott värdskap en självklarhet. I kombination med god mat från
världens alla hörn, gärna med mycket grönt, får våra gäster bästa möjliga förutsättningar för en lyckad och
givande konferens. Våra värdar finns till hands i stort och smått, ingenting är omöjligt!

42 konferens- och grupprum • Experimentverkstad • Nattklubb • Motionsrum • Stor matsal • 94 sovrum

MiLgårdarna i Klippan ligger vackert omgärdade av skog och vatten i det gamla bruksområdet utanför byn. Här
finns speciella förutsättningar för en aktiv konferens som går i mål med kraft, inspiration och energi.
För stora och små grupper. Du kan boka MiLgårdarna i Klippan för 100-talet personer – men också för mindre grupper. Då konfererar du ostört i en av de fyra separata konferensgårdar som tillsammans är MiLgårdarna
i Klippan – Borgen, Villan, Magasinet och Stallet. I varje hus finns allt under samma tak – konferens- och grupprum, umgängesrum, sovrum, kök och matsal.
”1000 chefer på MiLgårdarna i Klippan”

– Engagemang för Malmö är en satsning för stadens drygt 1 000
chefer med dygnsmöten i gränsöverskridande grupperingar.
– Jag är glad över att vi valde MiLgårdarna i Klippan som mötesplats. Här finns ett härligt och hjälpsamt team som ger oss utmärkt
service och maten är av högsta klass. Det känns tydligt att man kan
detta med fokuserade stora möten som ska fungera in i minsta
detalj.
Inger Nilsson, tidigare stadsdirektör, Malmö Stad

Några företag som använder MiLgårdarna i Klippan för
stora konferenser:
• Alfa Laval		
• McNeil
• Airlog		
• Peab
• Dong Energy		
• Tetra Pak
• Halmstad kommun
• Thule
• IKEA			
• Varberg kommun
• Lunds Universitet
• Veidekke
• Malmö Stad
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