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Konferens och möten 
 

 

 

Konferera 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 kan använda våra konferens- och 

möteslösningar. 

 

Möte eller konferens 

 På centret finns mötesrum av många  

storlekar att hyra. Det finns allt från  

små samtalsrum till vår stora Ljusgård  

som tar 100 personer. Det går även att  

få stöd med konferens-tjänster så som  

gäst- och mat-hantering. 

På centret får du en större flexibilitet  

och frihet och du betalar bara för det  

du behöver just nu. 

 

Detta ingår i en mötestjänst 

 Säker konferensmiljö med larm- och passagesystem 

 Professionellt mottagande av dina besökare 

 Möjlighet till hantering av mat 

 Möjlighet till ommöblering 

 Möjlighet till IT-stöd. 

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 
 

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

 WiFi för gäster 

 Möjlighet till kopiering, skanning och utskrifter 

 Kaffe och the för upp till 20 deltagare 

 Receptionstjänster som insläpp, registrering och utlämnande av material  

 Tjänster som hantering av fikabröd och lättare luncher 

 Vaktmästeritjänster som ommöblering 

 IT-stöd och studioutrustning för digitala möten. 

Villkor 

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Mötesrum och tjänster debiteras per 

timme enligt prislista. Ingen deposition eller startkostnad tillkommer. 

Priser 

Mötesrum Teknik Stolar Ventilation Kostnad 
kr/tim 

Kostnad 
+moms 

Dag Hammarskjöld TV, whiteboard 22 12 240 kr 300 kr 

Desmond Tutu TV, whiteboard 10 4 80 kr 100 kr 

Elin Wägner TV 4 4 80 kr 100 kr 

Fredrika Bremer TV, whiteboard 10 6 100 kr 125 kr 

Helder Camara TV, whiteboard 16 10 200 kr 250 kr 

Kapellet Videokanon, 
piano, studio 

40 20 300 kr 375 kr 

Leymah Gbowee  TV, whiteboard 8 8 100 kr 125 kr 

Ljusgården TV, flygel, ljud-
mixer & högtalare 

102 102 400 kr 500 kr 

Mahatma Gandhi TV, whiteboard 7 4 80 kr 100 kr 

Maria Skobtsova TV 4 4 80 kr 100 kr 

Martin Luther King 
(skjutvägg) 

TV, whiteboard 8 8 100 kr 125 kr 

Moder Teresa TV, whiteboard 6 6 80 kr 100 kr 

Nathan Söderblom Whiteboard 5 4 80 kr 100 kr 

Nelson Mandela TV 4 4 80 kr 100 kr 

Oscar Romero TV, whiteboard  6 6 100 kr 125 kr 

Rosa Parks (skjutvägg) TV, whiteboard 12 8 100 kr 125 kr 

Kontakta oss 

Ekumeniska Centret 

Gustavslundsvägen 18 

167 51 Bromma  

08-586 240 00 

kontakt@ekuc.se 

www.ekuc.se 
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