FÖRETAG FÖR EN
HÅLLBAR VÄRLD
Vägen ut! kooperativen har
11 sociala företag med en
omsättning på 32 Mkr om året.
Vi är drygt 100 anställda.
De flesta av oss har gått från
bidragstagare till företagare.
Fler än 200 personer deltar i
det dagliga arbetet.
Våra företag finns på flera håll
i landet och sprids genom
social franchising.
Alla våra företag har dubbla
uppdrag. Dels säljs miljövänliga
produkter och tjänster. Dels
skapas arbete åt människor
som inte kommer in på
arbetsmarknaden.

Lärjeåns Kafé&Trädgårdar
– en grön konferens
Mitt emellan stad och land ligger Lärjeåns Kafé&Trädgårdar – en plats för
inspiration och möten. Här driver vi trädgårdsmästeri med kafé och konferens.
I vår trädgård finns en av entréerna till Lärjeåns dalgång med sina natursköna
promenadslingor och unika djurliv.
Boka vår trivsamma konferenslokal, hel- eller halvdag, under måndag–fredag. Fika, frukt
och lunchbuffé serveras i vårt ombonade kafé, ute på gården eller i vårt lummiga växthus.

Allt till konferensen
Lokalen är 80 kvadratmeter och rymmer 40–60 personer. Vi möblerar efter era önskemål.
Utrustning:
• högtalarutrustning med trådlös mic och mygga
• projektor, duk och mörkläggningsgardiner
• fri wifi
• whiteboard, blädderblock, papper och pennor

Genuint mathantverk
Besök vår web shop
webshop.vagenut.coop

Vårt bröd och kaffebröd är hembakt och all mat är tillagad i vårt eget kök. Vi använder
så mycket Lärjeodlat vi kan och serverar ekologiskt och närproducerat så långt det är
möjligt.

Köp med hem
Passa på att köpa med er egenodlade växter, grönsaker och förädlade trädgårdsprodukter hem t ex tomatmarmelad, ajvar, honung, örtsalt m m.

Lokal för fest, kalas och bröllop
Det går bra att hyra vår huvudbyggnad eller vårt växthus under kvällstid och helger.
Tillgång till kök och porslin ingår ej.
Vägen ut!
Lärjeåns Kafé&Trädgårdar
Besöksadress:
Ekevadsvägen 5
424 65 Angered
Tel 010 - 707 93 30
www.vagenut.coop
Postadress:
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Varmt välkommen!
Frågor och offert
Lärjeåns Kafé&Trädgårdar konferens

Tel 010-707 93 24

larjean@vagenut.coop

