
 
 

 

 Månadsmöte 1 mars 2023 kl. 18.00-20.00 

 

 

 Besök hos TeamTastic i Malmö 

 

 Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning. 

 

 

Vi som startade upp Teamtastic driver sedan tidigare Utmaningarnas Hus på 

Limhamn och hade vid tillfället mer än 10 års erfarenhet av teambuilding och 

nöje. Det hela började egentligen i en badtunna år 2014, i Blentarp strax söder 

om Malmö. Där satt vi, Fredrik, Niclas och Olle, och spånade på vilka 9 av de 

200 idéer vi hade som skulle förverkligas i denna nya satsning. Alla tre är 

delägare i Utmaningarnas Hus i Limhamn. Idéerna vi spånade på var sprungna 

ur Utmaningarnas Hus men inte anpassade för den anläggningen. Vi enades 

tillslut om 9 uppdrag och skred till verket. 

 

 

Förbered er på aktiviteter i nio 

olika rum med allt från övningar i 

precision – Vad sägs om ett 

gigantiskt flipperspel? – till 

praktiska och kluriga uppdrag som 

måste lösas i lag. Ett levande spel 

som får adrenalinet att pumpa helt 

enkelt.  

 

 

 

 

Man kan vara upp till 54 personer och då kan man boka en Teamtastic “Take 

over” och få hela stället för sig själva, inklusive personal, vilket är perfekt för en 

kick off. 

 

    

 Det finns även möjlighet att utföra två spel on line 

tillsammans med sina arbetskompisar eller kompisar 

om man bor långt ifrån varandra, antingen via zoom 

eller teams. 

 

 The Hack Game 

 Ett Escape Game där ni ska bryta er in istället för ut 

 Murder Mystery 
 Hitta mördaren och rentvå dig själv 

 

 

  



 

 

 Vi började kvällen med lite mingel och bords-häng därefter hälsade Fredrik oss 

 välkomna och gick igenom spelreglerna för oss och sen var det – Let the Game 

 begin                         . 

 

 

 Våra 3 lag: Pussycats, Barhänget och Spice Girl     

 
 
 
 Kvällen avslutades med en mycket god wrap och valfri dryck till denna.  

   
 

   
 
 
 

Stort tack för en mycket trevlig och rolig kväll 

 

 
Vid noteringarna 

 

Anne Arvidsson 



Deltagare månadsmöte den 1 mars 2023 på TeamTastic i Malmö

Name Response

Helene Sjöström Accepted

Anne Arvidsson Accepted

Åsa Axengard Accepted

Linda Pettersson Accepted

Ingela Sterckx Accepted

Petra Montán Accepted

Cecilia White Accepted

Anneli Larsson Accepted

Lisbeth Klingborg Accepted

Michael Adams Accepted

Christel Sjögren Accepted

Helena Lundvall Accepted

Caroline Kirschner Accepted

May Schwerin Accepted

Emelie Staffas, gäst Accepted
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