VARMT VÄLKOMMEN
TILL LE MAT!
Le Mat är en franchisekedja för sociala företag
som driver Hotel, B&B och Hostel. Vi säljer gästnätter av hög kvalitet samtidigt som vi skapar arbete
för människor som står långt från arbetsmarknaden.
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Vid Åkers Runö station i södra Roslagen
öppnar under sommaren 2014 ett nybyggt
Bed & Breakfast med 17 rum. Här har du nära till
såväl havet och skärgården som huvudstadens
kultur och nöjen.
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VARMT VÄLKOMMEN!

Varje Le Mat är ett socialt företag. Det betyder att vi
startar och driver företaget tillsammans. Vi kombinerar
affärsmässighet med demokrati och egenmakt. Det
har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb.
Det första Le Mat hotellet startades i Trieste, Italien
för mer än 20 år sedan.
GÖR SKILLNAD – CSR
Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag
och organisationer att medverka till ett ökat socialt
ansvarstagande, Corporate Social Responsibility.
Samarbetet kan se ut på många sätt exempelvis delägande i fastighet, sponsring, donation, kunskapsöverföring eller andra resurser.

LE MAT B&B
ÅKERS RUNÖ STATION
Företagsallén 10, 184 40 Åkersberga
+46 (0) 70-483 99 11
akersrunostation@lemat.se
www.lemat.se
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LE MAT B&B
ÅKERS RUNÖ STATION
Vid Åkers Runö station i södra Roslagen öppnar under
sommaren 2014 ett nybyggt Bed & Breakfast med 17
rum. Här har du nära till havet, skärgården och huvudstadens kultur och nöjen.
Vi välkomnar såväl turister som vill utforska Roslagen och
Stockholmsområdet som affärsresenärer och stamgäster.
Parkeringen är gratis och bekvämt nära. Varje morgon
dukar vi upp vår frukostbuffé med ekologiskt och närproducerat i så stor utsträckning som möjligt. När vädret
tillåter kan du avnjuta din frukost till fåglarnas sång i
vår trädgård. Är det ruggigt ute kan vi erbjuda dig en
avkopplande stund i bastun.

Le Mat kännetecknas av
NÄRA TILL CITY
Åkersberga ligger 3,5 mil norr om Stockholm, ca 30
minuter med bil. Åker du tåg har du en bekväm resa på
38 minuter från Stockholms innerstad.

ACCOGLIENZA

det personliga, respektfulla
och varma mottagandet av
både gäster och medarbetare.

BEKVÄMT BOENDE
Alla våra rum har hög tillgänglighet, TV och gratis WiFi.
Välj mellan dusch och wc på rummet eller i korridoren.
I vårt café kan du köpa smörgåsar och hembakat.
KONFERENS
Vi ordnar konferenser för upp till 30 personer i våra fullt
utrustade konferensrum.

EXTRA SERVICE
För att kunna erbjuda våra gäster extra bekvämlighet har
vi byggt ett gästkök där du själv kan ordna med mat och
dryck när det passar dig. Tillgång till tvättstuga erbjuder
vi också. Såväl kök som tvättstuga uppskattas särskilt av
barnfamiljer och gäster som stannar lite längre hos oss.
I VÅR NÄRHET
Låt dig överraskas av Roslagens städer, bruk och
skärgård. Besök Wira bruk, Siarö fort, Vaxholms stad
och kastell, Pythagoras museum eller en vikingaby. I vår
närhet kan du också paddla i Åkers Kanal, solbada vid
Solbrännan, spela minigolf, besöka Domaruddens friluftsgård eller spela på någon av de fem golfbanorna.

