
 
MiLgårdarna söker värd eller värdpar till Gården på Romeleåsen 
 
Att vara värd på en MiLgård liknar inget annat. Du är egen företagare men ingår i ett 
större sammanhang. Du brinner för värdskap, matlagning samt en inspirerande och 
fräsch mötesmiljö. Du satsar dig själv, inte kapital. Du är ledig på sommaren och 
flertalet helger. Och ”du” är gärna ett värdpar.  
 
MiLgårdarna är fem skånska konferensgårdar som alla har samma unika 
grundkoncept men olika karaktär. Vi erbjuder en fysisk och mental mötesmiljö för 
framgångsrika möten, där ingenting är omöjligt och gästerna känner sig som 
hemma. Med ett personligt värdskap och I en vacker och harmonisk miljö. Inne 
såväl som utomhus. 
 
Sedan starten har MiLgårdarna ensamrätt: Kunden hyr hela sin MiLgård för sin 
grupp, ofta kvalificerade utbildningsprogram. Gästgruppen kan mötas och arbeta 
fokuserat utan att störas av vare sig privatgäster eller andra grupper.  
 
Som egen företagare ingår du – eller ni – i ett partnerskap med MiLgårdarna AB. 
MiLgårdarna äger konceptet, ansvarar för att gårdarna ständigt förnyas och håller i 
kontakten med kunderna, huvudsakligen stora företag och kommuner. MiLgårdarna 
AB, liksom fastigheterna, ägs sedan grundandet 1980 av dess vd Lennart Rohlin. 
 
Nu söker vi en ny värd, eller värdpar, till Gården på Romeleåsen, mitt i en av Skånes 
finaste golfbanor. Du kan räkna med ett gott samarbete med Romeleåsens 
Golfklubb och det finns möjligheter att på Gården utveckla annan verksamhet 
utanför konferens-säsongen. Det var här MiLgårdarna föddes med koncept som 
personligt bemötande, ensamrätt, hemkänsla och ständig förnyelse. Den senaste 
större uppgraderingen av Gården gjordes för bara ett par år sedan. Gården har 20 
sovrum, se vidare milgardarna.se.  
 
Som värd ansvarar du för att gruppen får ett personligt och professionellt 
bemötande på sin MiLgård, att den välsmakande maten tillreds och presenteras 
som en fröjd för alla sinnen och att hela huset ständigt hålls välstädat och fräscht. 
Maten serveras på tider som följer mötets rytm. Den ska innehålla inslag av både 
ekologiskt och närproducerat.  
 
Du bör vara tekniskt kunnig vad gäller konferensutrustning och de enklare delarna 
inom fastighetsskötsel; eller vara öppen för att lära dig det du inte redan kan. Att 
vara värd på en MiLgård innebär ibland väldigt långa arbetspass, men å andra sidan 
oftast lediga helger och långa ledigheter utanför konferenssäsongen.  
 
Om detta verkar passa din personlighet och dina intressen, mejla några rader till 
lennart.rohlin@milgardarna.se senast den 15 mars så återkommer jag till dig. Berätta 
litet om dig själv, vad du brinner för och vad du vill veta mer om.  
 
Lennart Rohlin 
Vd, MiLgårdarna AB 


