Äntligen börjar vi mötas igen!
Höstens möten, konferenser och kickoffer bokas just nu för fullt och
vi kan börja träffas för att bygga upp den så viktiga företagskulturen,
äntligen under samma tak! Tryggt och coronasäkert såklart.
Vår majestätiska trollskog står öppen året runt och under hösten kan
ni ge er ut på vandring längs både korta och långa leder, eller
bara traska ut i skogen och fylla en korg med läckra svampar. Söker ni
lite mer spänning utmanar ni varandra i lerduveskytte, en rolig
teambuilding-aktivitet eller umgås under en dryckesprovning.
Möjligheterna är många och vi skräddarsyr gärna er vistelse.
Välkomna att mötas hos oss på Färna!
Wenche Engström, vd och ägare

Läs mer om våra möten!

Naturnära och gröna konferenser
Med närheten till både naturreservat, ekopark och våra sjöar erbjuder
Färna nästintill oändliga möjligheter att upptäcka naturen.
Dessutom försöker vi lämna så få avtryck som möjligt och värna om
vår omgivning – både för våra djur och vår fantastiska natur. Några av
de punkter vi gärna lyfter fram är:
Svanen-märkta
KRAV-certifierade
råvaror från nära bönder
endast råvaror i säsong
egen odling
jobbar aktivt för att minska matsvinn
effektiv energiförbränning
Här vill vi värna om naturen på ett sätt som man gjorde förr, och
samtidigt erbjuda en modern konferensupplevelse. Kombinationen av
modern teknologi i en historisk miljö som levde redan för 500 år
sedan, ger er det bästa av två världar: effektiva möten och avkoppling i
en hållbar, vacker miljö.

Nu öppnar Färnas nya mötesdel
Nyligen öppnade vi vår nya hotelldel Smedjan, en historisk och
samtidigt modern byggnad med tio nya dubbelrum, mötesdel och
lounge. Med Smedjan befäster vi oss ännu tydligare som en
mötesdestination för små och stora grupper.

Läs mer om Smedjan

Staffan Ohlsson som driver företaget Aktiviteter och Äventyr i Bergslagen.

Allt vanligare med aktiviteter och
upplevelser i naturen

Staffan Ohlsson är Färnas aktivitets- och äventyrsledare. I över två
decennier har han hjälpt företagsgrupper att komma närmare
varandra under ledordet teambuilding.
Varför bör företag kombinera konferenser med aktiviteter?
– Det finns många skäl! Man slappnar av på ett sätt som man inte gör
på kontoret och kollegorna får ofta en ökad förståelse för varandra. I
förlängningen gör det samarbeten lättare även i arbetsmiljön.
Kan du se några trender i företagens önskemål?
– Man vill vara ute, gärna nära naturen och uppleva saker man inte gör
annars. Idag till exempel ska vi bygga flottar och ge oss ut på en liten
sjö!
Vilka aktiviteter är populärast?
– Generellt sett är det teambuilding med inslag av lite tävling, gärna lag
mot lag. Här på Färna kallas de Herrgårdskampen och Kluret. Vi har
även aktiviteten Vernissage som aktiverar andra delar av hjärnan och
som brukar bli väldigt rolig, säger Staffan Ohlsson.
På Färna har vi aktiviteter som passar året om, läs gärna mer!

Färnas aktiviteter
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