Möten & Events som inspirerar och motiverar

Tjarn
Med fokus på hållbarhet, kontraster, estetik & eskapism.
1800–tals hemmanet Tjarn ligger i södra Västerbotten med ca 45 min restid till Umeå resp. Övik.
Gården är avskilt och mycket naturskönt belägen alldeles invid Lögdeälven. Ett välbevarat och
vackert gårdstun inramas av berg, branta älvnipor, åker och skogsmark. Området längs älvdalen
klassas som riksintresse med en mycket attraktiv natur och kulturmiljö.
Tjarn är en kontrastrik annorlunda miljö för
ledningsmöten, affärsmöten, event, personalutveckling kick off, utbildning, bröllop, fester,
eller bara vara. Här har besökarna möjlighet
att få anläggningen exklusivt för eget bruk med
full 24h service alternativt så hyr man gården
o roddar själv.
Gården erbjuder en unik miljö och har bl.a.
nominerats till Nordens mest inspirerande
mötesmiljö och Stora Turismpriset.
På det traditionella gårdstunet finns 30 bäddar i 13
vackra utrymmen i mangårdsbyggnad, bagarstuga,
härbre och lagård samt olika mötesmiljöer för upp
till ca 40 pers såväl inom- som utomhus. Festlokal
för max ca 90 pers, vedeldad bastu och relax har
varsamt byggts in i ladugården.

www.tjarn.se
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Utöver inspiration, möten, god mat & dryck,
övernattning och ”bara vara” erbjuder Tjarn i egen
regi eller i samverkan med olika natur- och
kulturentreprenörer möjligheter till ett tiotal olika
former av natur- och kulturupplevelser som ex.
flottfärder, fiske, vandring, keramik, smide, slöjd,
örtvandring, svampguidning, femkamp, teamarr,
matlagning, skidturer, skotersafaris o div annat.

Modern konst, skulptur och hantverk blandas med
äldre bruksföremål och skapar en attraktiv och
estetisk miljö med konstraster som inspirerar.

Tjarn öppnar upp efter ö.k. och går att boka året
runt. Pris ex rodda själv två dagar från 1490:- pp.
För info o offert: Bengt-Erik Hesse 070-5828251
www.tjarn.se hesse@tjarn.se

Med hjälp av påverkan från de rika kontrasterna,
naturupplevelsen, blicken i elden, omtanken,
estetikens
och
eskapismens
inflytande
utkristalliseras här de goda idéerna och samtalen
som leder till de enkla, hållbara och självklara
besluten som får betydelse för framtiden.

Verksamheten
drivs i huvudsak utan el i skenet av levande ljus
och eldar. Strömförsörjning för mötesrum med
datorer, bredband och mötesutrustning ordnas via
solceller och batterier alt elverk.

www.tjarn.se
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Varför arrangera ett minnesvärt möte eller event på Tjarn?
Några nyckelargument från besökare: En unik miljö som öppnar upp för dialog, motiverar, inspirerar, främjar
förändring, bygger team, eller så för att bara vara och logga ut en stund. Ett arrangemang som engagerar och
berör såväl intellektuellt som emotionellt.

Vad kännetecknar Tjarn?
En enastående natur- o kulturmiljö – riksintresse, natura 2000 och reservat i den egna skogen.
Exklusivitet och enkelhet i förening – estetisk detaljrikedom i skenet av levande ljus med röd tråd
hållbarhetstänk, ekoprodukter, lokala råvaror och mat o dryck som imponerar.
En grupp = hela gården - ostört med många effektiva timmar tillsammans.
Inspirerande och energigivande miljö - löser upp hierarkier, skapar lugn och främjar kreativitet.
Avskilt men lättillgängligt – ingen inom synhåll i skogen nedan berget vid älven 45 min från stan.
Service och värdskap med kvalité rakt igenom – förberett o genomarbetat för varje besökare.
Tjarns arbete har bl.a. lett till att anläggningen vunnit Umeåregionens turismpris och
också nominerats till såväl Stora Turismpriset som Nordens mest inspirerande mötesmiljö.

Fokus på hållbarhet – vilket innebär:
En möjlighet för såväl individen som gruppen att inspireras och påverkas av miljövänliga
sociala aktiviteter "slow adventures" ex. vedbastu med älvbad, roddbåtar och eldriven flotte för möten
och upplevelser, naturguidningar med bär och svamp, fiske, hantverk, berättande, bara vara ....
En möjlighet för företaget/verksamheten att få en avslappnad dialog och ny input via harmoniska
mötesrum och naturnära utemöten som alternativ - runt elden, på flotten, vid strandbrinken, efter
vandringsleden, på ängen eller kanske i hängmattorna?
En möjlighet för besökaren att ta del o må gott av veduppvärmning och utematlagning på vedspis med
bas i lokalproducerat och ekoprodukter, eget vatten och egen elproduktion (vid behov), jordkällare o
energianpassad kylning, utedass alternativt innetoa och trekammarsystem, kompostering och
sortering av avfall.
En möjlighet för människan och naturens övriga aktörer att ta del av Tjarns frivilliga avsättning av
skyddsvärd skog för bildande av naturreservat på hemmanets marker.
En möjlighet att via varsam renovering och ett ständigt pågående utvecklingsarbete med nya
innovativa lösningar uppleva hur en attraktiv natur- o kulturmiljö på bästa sätt kan nyttjas i ett
modernt samhälle.
Hållbarhetsarbetet har bl.a. inneburit att Tjarn nominerats till eon:s e-prize, utsetts till Klimatsmart
Västerbotten - ett gott exempel inom affärsdriven miljöutveckling och nominerats till
Västerbottens Grandpris 2016 för den Hållbara Platsen.
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