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LOKALINFORMATION 
 

Exempel på sittningar: 
 

 
    1. BIO 2. SKOL 3. U 4. STYRELSE 5. ÖAR 

 

 

KONFERENSLOKAL SITTNING ANTAL 

Wallenstamsalen Bio  150  
(136 fasta +  
14 lösa stolar) 

Skol 133  
(119 fasta +  
14 lösa stolar 
med utdragbar 
bordsskiva) 

S. A. Hedlund Bio 68 

Skol 54 

U-bord 30 

Öar 36 

Styrelse 24 

Olga Dahl Bio 48 

Skol 38 

U-bord 22 

Öar 24 

Styrelse 16 

 

Nedanstående lokaler går bara att hyra i samband med konferens och efter 

museets öppettider: 

 

Foajén Bordssittning 100 

Mingel vid förtäring 200 

Mingel utan förtäring 400 

Bäcksins källare Bordssittning 100 
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Siffrorna under Antal är vid en bra och luftig möblering. Är ni fler än detta 

eller har önskemål om andra typer av sittningar så är det bara att kontakta oss.  

 

Museet är öppet för konferensgäster tis-fre 08:00-17:00,  
ons 08:00-20:00, lör-sön 10:00-17:00. 

 

Om konferensen börjar eller slutar utanför museets öppettider tillkommer en 

kostnad för vakt och i vissa fall för personal per timma, minimidebiteringen är 

tre timmar. Vakt och personal måste bokas minst fem arbetsdagar före 

ankomst. Vi garanterar inte att de är tillgängliga förrän de bekräftat 

beställningen. 

 

 

Interiör i våra konferenslokaler 
 

 

Wallenstamsalen 

 

S A Hedlund 

 

Olga Dahl 
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Konferensutrustning i lokalerna  
I alla lokalerna ingår: möbler för aktuell sittning, anteckningsblock och penna, 

dricksglas och dricksvatten samt blädderblock och pennor till dito. 

 

All annan utrustning (t.ex. Post-It, extra blädderblock, häftmassa mm.) 

debiteras extra. 

 

Teknisk utrustning som ingår i lokalerna 
 

Wallenstamsalen Dator, projektor och duk, högtalare,  
3 headset, 2 handmikrofoner, hörslinga, 
WiFi

S. A. Hedlund Dator, projektor och duk, högtalare,  
1 headset, 1 handmikrofon, hörslinga, WiFi 

Olga Dahl Dator, projektor och duk, högtalare,  
1 headset, 1 handmikrofon, hörslinga, WiFi 

 

Datorerna har Windows 10 som operativsystem och Office 365. 

 

Vid användning av egen dator, ta med adapter som fungerar 
till antingen HDMI, DP eller VGA-kabel. 

Adaptrar finns i lokalerna med Displayport, Mini Displayport, 
Mini HDMI och Micro HDMI. 

 

All annan teknisk utrustning (PA-system, extra högtalare, extra myggor och 

mikrofoner mm.) debiteras extra. 

 

Det ingår teknisk genomgång vid ankomst och uppstart, gäller inte för 

mjukvara eller om konferensen börjar efter 17:00. Önskas tekniker under hela 

eller delar av konferensvistelsen tillkommer en kostnad per timma, 

minimidebiteringen är tre timmar. Tekniker måste bokas minst fem 

arbetsdagar före ankomst. Vi garanterar inte att de är tillgängliga förrän de 

bekräftat beställningen. 


