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Position: 61.2585,15.8841

Kontaktuppgifter
Tel: 026-600160
E-post: kerstin.moberg@abf.se
Hemsida: http://kursgardenglantan.se

Beskrivning
Gläntan!
Konferens-och kursgård med vildmark runt knutarna!

Välkommen till Voxnadalen!
I sköna Voxnadalens skogar, mitt i djupaste Hälsingland, ligger
kursgården Gläntan.
Det är en modern kurs- och konferensgård som erbjuder en
avspänd och lugn miljö. Här finns många möjligheter för att göra
konferenser, kurser och liknande, spännande, effektiva och
upplevelserika.

Efter en lång konferensdag erbjuds många möjligheter till en
avspänd samvaro. Trevliga sällskapsrum, biljard, dart, bordtennis,
vedeldad bastu med relaxrum,utomhusgrill m.m.

Natursköna strövområden inbjuder till avkopplande promenader
längs skogsvägar och genom mossbeklädd ´trollskog´. Vid sjön
Mållången finns både bad- och fiskemöjligheter.

Gläntan har haft kurs- och lägerverksamhet i drygt 30 år och
många kan vittna om den lugnande effekten av att vistas långt
från asfalt och betong.

Här finns samlingssalar för måltider, konferenser, lek och
braskvällar.
Det finns även hobbyrum, och ett TV-rum med ett litet bibliotek.

I större och mindre byggnader kan totalt 73 gäster härbärgeras.
Gläntan har även möjlighet att ta emot riktigt stora grupper! Vid
sjön Mållången finns en stor lägerplats med kapacitet för mer än
700 personer i militärtält.
Lika idealiskt för vildmarksläger som för barnläger.

På Gläntan finns två stora konferensrum, för 40 resp. 20
personer. Konferensrummet i Örnboet kan snabbt omvandlas till
ett trevligt rum med sprakande öppen spis.
Dessutom finns det även grupprum som kan användas till mindre
konferenser.

God husmanskost serveras i matsalen. För de som önskar finns
det en köksavdelning med möjlighet till självhushåll.
Det finns 15 rum med totalt 53 bäddar. Gemensamma duschar
och toaletter finns i anslutning till rummen. Dessutom finns fyra
småstugor med 3 - 4 bäddar i varje.

Miljö
Konferens-, kurs- och lägergård



Rökfri inomhusmiljö
Naturskönt och ostört läge

Aktiviteter
Natur, kanot, vindsurfing,
fiske, bastu, bollspel,
dart och TV-rum/bibliotek.

Konferensutrustning
Projektor
TV 
Kopiator
Specialutrustning kan anskaffas till nettopris.

Avstånd
Gävle: 15 mil
Falun: 8 mil
Bollnäs: 4 mil
Edsbyn: 1,5 mil

Kapacitet
Två konferensrum med 40
respektive 20 platser.
Fem grupprum
Matsal med plats för 42 gäster. 
Kan vid behov utökas till 
större grupper.

Totalt 73 bäddar, fördelade på:
1 enkelrum
2 dubbelrum
11 fyrbäddsrum
1 fembäddsrum
15 bäddar fördelade på 4 stugor
Plus 12 extra platser i sovloft
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