
Mötesplatser 
centralt i 
Örebro

Studieförbundet Bilda Svealand
Klostergatan 34, Örebro

BOKA NÄSTA KONFERENS ELLER 
MÖTE HOS OSS!



Rum för kreativa
möten, mitt i city!
Boka ditt nästa möte eller konferens i våra härliga 
lokaler i Kulturhuset på Klostergatan 34, 1 minut från 
centralstationen. Som en kul och teamskapande paus 
i konferensen kan vi erbjuda roliga teamövningar som 
anpassas efter era önskemål.
Varmt välkommen till ett möjligheternas hus!



Våra lokaler
Konferenslokal 2, 3 och 4
Detta är mötes- och konferenslokaler 
som passar perfekt för föreningar, 
föredrag, sammanträden, arbets- 
grupper eller annat. Samtliga lokaler 
är utrustade med whiteboard, pennor, 
block, projektor, projektorduk och 
ljudanläggning. All utrustning är ny 
och håller hög kvalitet.

Antal personer: Biosittning upp  
till 25 personer, U-sittning upp till  
15 personer. 

Konferensrum 3 och 4 kan  
kombineras med biosittning upp till 
50 personer och U-sittning upp till  
30 personer.

Konferenslokal 5
Detta rum är anpassat för hantverk 
och har symaskiner samt tillbehör.  
Lokalen innehåller bord och stolar 
samt en mysig soffhörna. Den är 
utrustad med whiteboard, pennor och 
block. All utrustning är ny och håller 
hög kvalitet.

Antal personer: Bord och stolar 
upp till 8 personer. Totalt upp till 15 
personer.

Information

Utrustning
Samtliga lokaler är utrustade med 
whiteboard, pennor, block, projektor, 
projektorduk och ljudanläggning.* 
All utrustning är ny och håller hög 
kvalitet. 

Mer information
I anslutning till lokalerna finns 
även kök med möjlighet att fixa 
med mat och fika. Lokalerna 
är alkohol- och drogfria samt 
tillgänglighetsanpassade.

Kostnad

För lokal
Pris: Från 1 000 kr 
I priset ingår: Tillgång till lokal 
och kök, stolar, bord, whiteboard, 
projektor samt ljudanläggning.*

Tillägg
Vi kan erbjuda ledarledda övningar 
som stärker ditt team samt hjälp till 
med mat och fika. Kontakta oss för 
kostnadsförslag. 

* med undantag för konferenslokal 5



Läs mer på 
www.bilda.nu/kulturhuset

Studieförbundet Bilda, Kulturhuset
Klostergatan 34, Örebro

”Lokalerna i Kulturhuset var 
perfekta för vårt möte.

Med bara 1 minut till centralen 
var det enkelt för inresande

att ta sig hit”

Kontakta oss för 
pris och bokning!

019-601 53 50


