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Flexarbetsplats 
 

 

 

Arbeta i miljön på Ekumeniska Centret – för dig i den 

ideella sektorn 
 

Du som har ett samarbete med någon organisation på centret, och som vill bidra 

till ett brett ekumeniskt samarbete är välkommen att bli en del av vår 

arbetsplats. 

 

Flexarbetsplats 

Att hyra en flexarbetsplats innebär att du  

får en låg kostnad jämfört med att hyra  

fasta arbetsplatser i kontorsrum till dina  

medarbetare, med risken att betala för  

tomma eller sällan använda arbetsplatser.  

På centret får du en större flexibilitet och  

frihet och du betalar bara för det du  

behöver just nu. 

Detta ingår i en flexarbetsplats 

 Ledig möblerad flexarbetsplats med dockningsstation, skärm och mus 

 Låsbart skåp 

 Reception med personlig service 

 Professionellt mottagande av dina besökare 

 Service vid möten och konferenser  

 Hög säkerhet med larm och passagesystem. 

 

Ekumeniska Centret 
 

Ekumeniska Centret är en ekonomisk förening med syfte att driva en 
samarbetsinriktad arbetsplats för dess medlemmar. 

 
Ekumeniska Centret finns till för att underlätta ett brett ekumeniskt samarbete, 

och skapa förutsättningar för att främst trosbaserade organisationer sammanförs 
och utvecklas. 
 

Föreningen engagerar sig inte i partipolitiska frågor och har inte ett vinstdrivande 
syfte. 
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Inkluderade tjänster 
 

 Tillgång till kontoret 365/24/7 

 Bemannad reception 8:30-16:00 mån-tors samt 8:30-15:00 fre 

 WiFi  

 Kopiering, skanning och utskrifter 

 Kaffe och the 

 Pentry med kyl och mikro 

 Utgående post och paket  

 Städning  

 Introduktion till centrets resurser 

 Mötesrum (extra kostnad) 

 IT-service (extra kostnad). 

Tjänstetillägg 

 Företagsadress med postbox och bemannad telefonväxel. 

Villkor 

Ingen bindningstid. Uppsägningstid är 3 kalendermånader. Fakturering sker 

kvartalsvis i förskott.      

Användning av kopiering, porto och mötesrum faktureras i efterhand. Mötesrum 

debiteras per timme enligt prislista. 

Ingen deposition och startkostnad tillkommer. 

Priser 

Flexarbetsplats            2.000 kr/månad 

Tillägg företagsadress  500 kr/månad 

Mötesrum                   enligt prislista 

Alla priser är exklusive moms. 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss 

Ekumeniska Centret 

Gustavslundsvägen 18 

167 51 Bromma  

08-586 240 00 

service@ekuc.se  

www.ekuc.se 

mailto:service@ekuc.se
http://www.ekuc.se/

