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03	 Happy Hej
 Harry T. Vik hälsar välkommen.

04	 När Harry mötte lammet
 En ovanligt värdef-ull gäst.

07		 Harry fattar galoppen
	 Det gäller att vara på hästabettet.

13		 Trubbel på Tammsvik
	 En klurig deckargåta.

14	 Kaninkonferens
 Snabbväxande möte.

22  Ännu ett lammt försök 
 Harry får en andra chans. 
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När Harry mötte Lammet
lammet fran white sheep 

guide sitter vid bord fyra! 

laga nagot fantastiskt!

husets 

finaste 

till frun!

Oj! det var 

magstarkt...

jag ber sa hemskt 

mycket om ursäkt! men 

jag garanterar att det 

är närproducerat!

pinsamt värre!

hur ska jag rädda 

upp detta?

På Happy Lammsvik, nej Happy Tammsvik, finns både närproducerat och vegetariskt på menyn.

SLUT
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välkommen till 

happy tammsvik!

hej! det är fran bro park.

lotus face har vunnit dagens 

lopp och vill fira hos er!

lotus face kommer 

hit!!! han maste fa ett 

rejält välkomnande.

Ah! 

älskling, har 

du fixat detta 

för mig?

öh? nää

det fixar 

jag pa 

studs!

Harry fattar galoppen
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varsagoda! 

huset bjuder sa klart! nämen 

oj! de är nöjda, 

sa du kan städa 

undan nu!

välkommen.

hur var namnet?

skönt att ni 

inte gjort en stor 

grej av att jag är här. 

skyltar, ballonger 

och sant trams.

nä, nä! 

sant gör 

inte vi. vi 

fattar alltid 

galoppen!

rackarns! 

va lack jag 

blir nu!

du ska saklart bo 

i lugn och ro pa villa 

mälargarden.

På Villa Mälargården erbjuds möten för upp till 30 personer. 
Alltid med exlusiv ensamrätt. 

ALLA SPAR AV FIRANDET 

PLOCKAS BORT ...

lotus face

heter jag

SLUT
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ENRUTARE
FESTI-VAL I 
BOLLHAVET

10

PRISA GUD!

HÄR KOMMER  

SKRATTEATER-

BÄRINGEN!

NÄR DET ÄR FESTIVALSANG I 

BOLLHAVET DYKER ALLA UPP. 

DET ÄR SEN GAMMALT.

Mötessällskap som hanterar många bollar i luften 
bokar möte i vårt bollhav.
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Trubbel på Tammsvik

JAG MASTE HA 

SOMNAT EN STUND 

EFTER MATEN!

hjalp!
..

Första möteshjälpen
HJÄLP!! 

NAGON TOG 

MIN VÄSKA!

EN BANDIT 

PA TAMMSVIK ?!

DRA MIG BAK- 

LÄNGES!

BEACH

BANDITEN MASTE 

HA GATT IN TILL 

INOMHUSBEACHEN

HA! JAG VET VEM 

BANDITEN ÄR!

KAN DU OCKSA LISTA UT DET?

Hos oss slipper du både matsvin och matsvinn 
- vi jobbar aktivt med att ta hand om överbliven mat.

Banditen är den enda som inte har solglasögon, de tappade han när han smet från brottsplatsen.

SLUT
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SERIESTRIPP 4

Kaninkonferens

VI SKULLE VILJA 

HA ETT RUM FÖR 

TVA TACK!

NÄR DET ÄR DAGS ATT PRATA 

OM ELEFANTEN I RUMMET.

Ett skratt kan vara förlösande i ett möte som stagnerat. 

SLUT
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ENRUTARE
GULDFISKAR SPELAR
MEMORY I POOLEN

SUGEN PA EN 

SKRATTRETARE 

I BAREN?

16

ATT ETT TURSPEL KUNDE FA ETT 

SANT NAMN SOM MEMORY.

Vi har massor av fria aktiviteter för 
spontana möten med kollegorna.
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ENRUTARE

disco feeling
börja dagen med

en energiinjektion med patar

DÄR STOD HAN. 

INGO, MIN GAMLA FLAMMA.
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Ännu ett lammt försök
nu elefanton, är 

det sista chansen för 

oss att imponera pa 

det vita lammet!

tvätta fönstren sa 

att rutorna gnistrar 

som diamanter!

jag är hemskt ledsen! 

men som tur är har vi fartork, jag 

menar hartork, pa rummet!

Vi är gränslösa i vårt värdskap. 

aha, 

nytvättade fönster. 

det tyder pa stil 

och klass!

SLUT
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Myr-Jan Bry-Ant masserar

Vi bryr oss om våra gästers välmående, oavsett om det handlar om 
att ge en liten massage eller en stor träningsutmaning. 

nu elefanton, ska 

jag ta hand om din 

stack-ars rygg!

ELEFANTON: 17.30

SLUT

Iiiih
haAao
ooHh



27

KnEp kNaPoc
hTramsviks

huvudpersonen

massörens förnamn

är vart humör 
alltid pa

tar vi 
humorn pa

bla bla

där serveras 
gin fizzkmas

tränings-
ställe

vilket ord bildar 

bokstäverna i de 

rosa rutorna?

Haharrys
bästa!
Vilket djur vill inte åka bergochdalbana?
- Anti-loopen!

Vilket djur ska man alltid ta med sig när 
man köper skor?
- Käng-gurun!

1

2
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7

8
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16 17
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6 4

Prickarna
över i:et

Kors o tvärs

Allt som händer på Happy 
Tammsvik är som pricken över 
i:et. Dra streck mellan prickarna 
tills strecken möts. Bilden visar 
hur vi känner för dig!

hjälp myr-jan genom 

hinderbanan sa att 

han kan ta ett skönt 

dopp i mälaren!
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KITTLA 

SMAKLÖKARNA? 

ELLER 

KOLLEGORNA?

28

FAR JAG LOV?

I vår bar och våra matsalar är det alltid happy hour.
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Skrattyoga med pinnen

SOLHÄLSNING

HUNDEN

KOBRAN

BARNETS POSITION

KRIGAREN

SAVASANA

I mötesrummet Kaos ske
r mötet runt

 pingisbordet

Ett gott skratt förlänger livet, det gör träning också. Vi har massor av 
happy träningsmöjligheter: utomhusgym, hinderbana och beachvolleyplan. 
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RECEPT LAMM

ORDLISTA
receptKockodilens

33

Happy Tammsvik  Sveriges roligaste 
mötesplats. Tar humorn på allvar.

Happy Management  Att ta humorn på 
allvar, och att aktivt föra in humor och 
glädje i arbetslivet och i mötet. Ett unikt 
koncept som byggt hela Happy Tammsvik.

Happy Meeting  Ett mötespaket med 
extra detaljer som gör deltagarna glada. 
Inklusive Happy Lunch och Happy  
Mötesaktiviteter.

Happy Meeting strategy  En mötes-
modell som ger alla förutsättningar för att 
ha roligt under mötet. Och därmed få ut 
mer av mötestiden och generera bättre 
resultat.

Happy Meeting Room  Mötesrummen på 
Happy Tammsvik med kreativ höjd som når 
högre än himlen. Tack vare bland annat 
Happy Mötesmöblering, som skiljer sig från  
standard och därmed ger oanade resultat.

Happy Hour  Varje timme du tillbringar på 
Happy Tammsvik.

Humork  Att hitta ny energi och kraft 
genom humor.

Humorcoach  En person som fungerar 
som en humoristisk vägvisare. 

Skratteåterbäring   Den återbetalning 
du får från Happy Tammsvik om du inte 
skrattat en enda gång under din vistelse.

Skrattombudsman  Professionell person 
som fungerar både som kontrollant och 
coach med syfte att minimera antal humor-
lösa möten.

Skratteberättigad  Något alla borde 
vara, på alla arbetsplatser. Och som alla 
är på Happy Tammsvik. Här får du alla 
förutsättningar för ett roligare möte.

Skrattretare  Serveras istället för  
aptitretare eftersom ett gott skratt förlänger 
livet och även höjer matlusten.

Skrattforskning    Forskning som visar 
att skratt har en rad olika positiva effekter 
för välmående och hälsa och höjer nivåerna 
av endorfin.

Skrattyoga  Skrattframkallande yoga 
som är bra för hälsan, förbättrar andningen, 
smärtlindring och blodcirkulation.

Uppskrattade möten  Förhöjning av 
mötesstandard som sker när mötet är 
roligt. Det vill säga alla möten på Happy 
Tammsvik.

Lammracks 
med rostade rotfrukter
4 personer

Ingredienser

1 kg lammracks 
2 tsk salt 
2 krm svartpeppar 
3 msk olivolja 

Tillbehör

Valfria rotfrukter
Valfri fräsch sås

Så här gör du:

1  Kör upp ugnen till 125°C.
2  Häll i en tredjedel av olivoljan i en stekpanna.  

Finstek köttet runt om och krydda med salt och peppar.  
Jag brukar även slänga i ett kryddmått av en annan krydda.  
Men det är valfritt. Lägg varsamt ner lammet i en ugns-
säker form.

3  Släng in formen mitt i ugnen och låt köttet götta sig tills   
det når en innertemperatur på ca 60° C. Det tar ungefär   
30 minuter.

4  Skiva köttet i kotletter och servera med rostade rotfrukter 
och valfri fräsch sås.
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Happy Tammsvik
197 91 Bro

Tel: 08-584 718 00
info@happytammsvik.se

bokningen@happytammsvik.se
Bokning: 08-584 719 99

Roligare möten på Happy Tammsvik
På Happy Tammsvik pågår livet. Det spra-
kar av färg, sjuder av kreativitet och ljuder 
av skratt. Doftar och smakar sött, salt, 
syrligt och ljuvligt. Allt kan hända och allt 
händer. Det enda som sätter gränserna 
under ett möte är gästernas önskemål. Vi 
tar humorn och ditt möte på allvar!

Happy hotellrum
Efter en dag med arbete och aktivitet, trevligt 
umgänge och god mat somnar du med 
ett leende på läpparna och vaknar med 
solsken i blick. Ditt hotellrum som ligger i 
någon av de byggnader som bildar Happy 
Tammsvik, har en skön säng, bad/dusch 
och wc, telefon, kabel-TV och fritt Wi-Fi.

Happy möten
Här finns rum för humor och tid för allvar. 
För möten i uppsluppenhet och avskildhet. 
Möten med högt i tak eller med bara himlen 
som tak. Möten möblerade med pingisbord, 
fatboys, bollhav, sandstrand och alla för-
utsättningar för kreativ höjd och lönsamma 
resultat.

Happy aktiviteter
Av lek kommer glädje. Av glädje kommer 
gemenskap. Hos oss kan du utmana 
kollegorna i vår tuffa militära hinderbana, 
träna i vårt utomhusgym, spela fotboll, 
beachvolley eller dyka djupt ner i den 
turkosblå poolen. Här finns alla möjliga 
aktiviteter, för alla sorters  sällskap. 
Även för ditt.

Happy restaurang
Trerätters middag i herrgården. Frukost i 
gröngräset. Bubbel på champagneverandan 
eller kaffe på stranden. En baguette under 
armen, is till punschen eller ljuva bakverk 
från egna bageriet. Hos oss äter och dricker 
du gott, gärna ackompanjerat av ett gott 
skratt. Varva ner eller varva upp. Här finns 
tjusiga matsalar, sköna fåtöljer och inbju-
dande dansgolv. Hos oss är varje måltid en 
fest och varje timme Happy Hour.

Villa Mälargården
En hel villa för möten i avskildhet, med 
egen tempererad utomhuspool, jacuzzi, 
bastu, salong, bibliotek, biljardrum, gym och 
relax. I köket lagar egna kockar mötets alla 
måltider och sällskapet sover gott i någon 
av de trivsamt inredda hotellrummen. Här 
finns ingen som stör, inga telefoner som 
ringer eller folk som springer 
i korridorerna.

är det okej att jag 

städar i rum 79 nu?

javisst!

ah nej! lammet i 

rum 79 bad ju om att fa 

checka ut senare!

Den sista strippen
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