Varmt Välkommen till
Warm Welcome to

Huvudstorp No 4

Huvudstorp No4,

mötesplatsen på landet
med utrymme för
konferenser, möten, kurser,
studiebesök och samvaro
med vänner kollegor och
familj.

Huvudstorp No4,

The Meeting place in the country,
with room for conferences,
meetings, courses, field trips
or socialising with friends,
colleagues and family.
Gården är byggd 1895
och erbjuder en miljö med
kakelugnar, takmålningar,
punsch veranda, vedeldad
stenugn och en härlig
trädgård.

The farm was built in 1895 and
offers a informal and friendly
atmosphere with fireplaces,
traditional Swedish painted
ceilings, veranda,
wood – fired
stone oven, with a
charming garden.

Hos oss kan du boka dig
för att baka surdegsbröd
av olika slag eller pizza
och piroger i den gamla,
vedeldade stenugnen. I
den bakar vi även bullar och kakor för
den som uppskattar sött. Vi tar emot
bokningar om 5-30 personer för bl.a:

• Team building, mindre konferenser
• Möhippa/svensexa, syjunta,
bokklubbens möte mm

• After work
• Familjeaktivitet, ta med barnen!
• Studiebesök/Bussresor där det

serveras nybakat, en historia om
gården och möjlighet att köpa med sig
nybakat surdegsbröd från den vedeldade
stenugnen.

• Företag; projekt – grupp –,

arbetsmöten… och många andra
tillfällen!
Kontakta oss för bokning;
+46 70 583 0357, +46 46 730 357
eller gunilla@huvudstorp.se

Varmt Välkommen!

We offer an experience baking various
kinds of sourdough bread, pizza and pies,
cakes and buns in the wood-fired stone
oven. You can also book conferences
and meetings.
We accept reservations of at least 5 up
to 30 people:
Team Building, smaller conferences

•
• Hen / stag parties, sewing circle and
book club meetings etc.

• After work
• Family Activities bring the kids
• Field trips / Bus tours where freshly
baked bread is served, tast and buy
sourdough bread. Learn all about the
history of the farm and our way of
baking sourdough

• Companies; groups-, projects,

workshops... and many other occasions!
Contact us for bookings,
+46 70 583 0357, +46 46 730 357
or gunilla@huvudstorp.se

Welcome!

Detta är en annorlunda plats att umgås på, här får du
personlig service i hemtrevlig, lantlig miljö..

An unusual place to socialise, with an
informal and friendly atmosphere in
a rustic surrounding.

Huvudstorp No 4 ligger i Skåne och är beläget ca 7 km nordost om Kävlinge,
ca. 20 minuter från Lund, med härlig utsikt över de skånska fälten.
Kör väg 108 från Kävlinge norrut mot Röstånga. I Norrvidinge sväng vänster
mot Trää. Efter ca 1,5 km kommer ett 3-vägs kors, tag vänster mot Dagstorp.
Efter ca 700 meter ligger Huvudstorp No 4 på höger sida, med röda grindar
in mot gårdsplanen och stora, höga träd runt trädgården samt hästhagar.
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