Hushållningssällskapens
Förbund
Välkommen till den gröna
mötesplatsen mitt i Stockholm

1

Hushållningssällskapens Förbund
Hushållningssällskapens Förbundskansli är en mötesplats för alla landets Hushållningssällskap.
Även om många möten idag sker digitalt kan det ibland vara en fördel att träffas rent fysiskt.
I den här foldern finns information om såväl lokaler och servering som andra praktiska uppgifter
som kan behövas när ni ska träffas på den gröna mötesplatsen mitt i Stockholm.
Hushållningssällskapens Förbund är en mötesplats och en samlande kraft för landets
15 Hushållningssällskap.
Hushållningssällskapens Förbund ska företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, inspirera till och stödja verksamhetsutveckling, förmedling och utbyte av
kunskap samt samordna överenskomna verksamheter.
Hushållningssällskapet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation vars verksamhet
vilar på en affärsmässig grund. Det sätter sin prägel på förbundets verksamhet och inriktning.
Fram till år 2023 har Förbundet fyra strategiska prioriteringar.
• Vi ska utveckla en nationell affärsplattform
• Vi ska vara den självklara mötesplatsen
• Vi ska vara en efterfrågad företrädare
• Vi ska stärka varumärket
Förbundskansliet finns mitt i Stockholm i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fastighet
på Drottninggatan 95 B. Kansliet är litet, effektivt och flexibelt. Det operativa arbetet leds av
förbundsdirektören.

Vi som jobbar på Hushållningssällskapens Förbund
Jesper Broberg
Förbundsdirektör

Anna Poska
Förbundsekonom

Tel 070-22 99 878
E-post jesper.broberg@
hushallningssallskapet.se

Tel 070-551 04 58
E-post anna.poska@
hushallningssallskapet.se

Tina Sandell
Projektkoordinator

Christian Wallin
Marknad och
kommunikationsansvarig

Tel 070 832 20 04
E-post tina.sandell@
hushallningssallskapet.se
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Tel 070-551 04 58
E-post christian.wallin@
hushallningssallskapet.se

Von - Hornrummet Hushållningssällskapets
egna mötesrum.
Pris per dag

1000:-

Personal från landets olika Hushållningssällskap har möjlighet att
utnyttja Von - Hornrummet utan extra kostnad.
För Bokning och mer info:
Tina Sandell, Tel 070 832 20 04
E-post tina.sandell@hushallningssallskapet.se
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BOENDE, HITTA HIT

Hitta till Förbundskansliet
-

Adress: Drottninggatan 95b.
15 minuters promenadavstånd från Stockholm centralstation.
Tunnelbana: Från T-centralen till Odenplan.
Grön linje mot Alvik/Åkeshov/Hässelby Strand. 5 minuter promenad.
Pendeltåg: Odenplan 5 minuters promenad.
Taxi: Taxi Stockholm 08-15 00 00, Sverigetaxi 020-20 20 20.

Tips på boenden
Lilla Rådmannen -50 meter från våra lokaler www.lillaradmannen.com
Best Western Hotell Bentleys www.bentleys.se
Scandic Norrra bantorget www.scandic.se
Scandic Upplandsgatan www.scandic.se
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HITTA HIT
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KONFERENSRUM

Carl Johanrummet

Mingelutrymme i anslutning till Carl
Johanrummet och Bergstenrummet

Kollegiet

Bergstenrummet
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Plenisal

PRISLISTA KONFERENSRUM

Konferensrum hos KSLA

Utöver vårt eget konferensrum Von Hornrummet finns det
även möjlighet att hyra lokaler genom KSLA.
Prislista 2020
Lokal
Ordinarie priser (exkl moms)
Hela huset, heldag
27 500 kr
Hela huset, halv dag
20 000 kr
Plenisalen, heldag
16 500 kr
Plenisalen, halv dag
11 000 kr
Donatorsfoajén (hyrs inte ut separat) Ingår vid hyra av Plenisalen
Kollegiet, heldag
Kollegiet, halv dag
Carl Johan, hel dag
Carl Johan, del av dag
Bergsten, hel dag
Bergsten, del av dag
Bakfickan, hel dag
Bakfickan, del av dag
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Restaurangen Oscars Källare
Ingår vid hyra av annat rum under förutsättning att mat serveras

Övrig service
Tekniker
Webbtekniker
Konferensservice, heldag
Konferensservice,
halv dag
Konferensservice/tim
Kopiering

Ordinarie priser
840 kr/tim
1 720 kr/tim
12 000 kr
7 000 kr
710 kr/tim
0,70 kr/kopia

Tillägg hyra av lokal efter kontorstid efter överens-kommelse för låsning
och larmning
För bokning
Kontakta Agneta Davidsson Ohlsson.
Tel 08-54547712 mobil 070-160 33 09
E-post agneta.ohlson@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att
med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till
samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt
därtill knuten verksamhet.
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OSCARS KÄLLARE

Gunilla Blixt Husmor på KSLA

Välkommen till Oscars Källare
När du hyr lokal hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är du välkommen att
boka förtäring i Oscars Källare. Jag som är köksansvarig heter Gunilla Blixt. Tillsammans med
min personal ser jag till att du får kaffe, lunch och middag.
Maten tillagas från grunden och av svenska råvaror så långt det är möjligt. När du bokar
lokal kan du be att få en prislista för olika måltider via e-post. Välkommen med din beställning!

Kontakta Gunilla Blixt
Tel: 0709-56 46 41, e-post gunilla.blixt@ksla.se, www.boka.gunillablixt.se
mer info om Gunilla gunillablixt.se
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PRISLISTA MAT

Oscars Källare
Prislista 2020

Följande rätter erbjuder vi för servering i Oscars Källare. Moms 12 % tillkommer till
samtliga priser. Nyhet från hösten 2019 är att du kan beställa matig surdegsbaguette
som lunch, smörgåstårta som mingel och landgång som middag.
Lunch och fika
Förmiddagskaffe med liten smörgås.
Dagens lunch inklusive sallad och kaffe.
Lunchbaguette surdegsbaguette med matig fyllning.
Inklusive sallad och kaffe.
Eftermiddagskaffe med mjuk kaka.
Fruktkorg med frukt efter säsong
Mingel
Mingel med rotfruktschips
Litet mingel med två sorters munsbitar.
Mellanmingel med fyra sorters munsbitar.
Stort mingel med fem sorters munsbitar och rotfruktschips.
Exklusivt mingel med grönsaksstavar och munsbitar
med speciellt utvalda råvaror.

47 kr per person
115 kr per person
115 kr per person
47 kr per person
15 kr per person

15
31
52
84

kr
kr
kr
kr

per
per
per
per

person
person
person
person

105 kr per person

Speciellt utvalda råvaror kan vara t ex svensk buffelmozzarella eller annan
beställningsvara. OBS Exklusivt mingel måste beställas minst 5 dagar i förväg.
Mingel med smörgåstårta med fyllning av kokt skinka, leverpastej
och ost, dekorerad med ägg, lax och räkor

84 kr per person

Middagar
Vatten och lättöl ingår till alla rätter. Förrätt dukas upp på bordet, huvudrätt dukas upp
som buffé. Dessert dukas upp som buffé och kan eventuellt serveras vid bordet.
Huvudrätt
Middag med huvudrätt. Inklusive sallad och kaffe.
Förrätt och huvudrätt Tvårätters med förrätt och huvudrätt.
Inklusive sallad och kaffe.
Huvudrätt och dessert
Tvårätters med huvudrätt och dessert. Inklusive sallad och kaffe.
Förrätt, huvudrätt och dessert Trerätters med förrätt,
huvudrätt och dessert. Inklusive sallad och kaffe.
Landgångsmiddag
Landgång med pålägg som representerar hela Sverige, från
renstek till räkor. Inklusive sallad och kaffe.

157 kr per person
210 kr per person
210 kr per person
262 kr per person

157 kr per person

Arrangören står själv för ev. alkoholhaltiga drycker.
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