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Välkommen till ett hus byggt för kreativa 
möten med god mat och positiva 
upplevelser! 
 
 
 

KONFERERA – Folkets Hus Kulturhuset är en av de största arenorna för konferenser 
och evenemang i Trestadsområdet. En perfekt plats för alla typer av möten och 
evenemang, stora som små. Förutom fantastiska lokaler, avancerad utrustning och 
riktigt god mat, hjälper vi gärna till med att hitta idéer och lösningar som ger mötet en 
extra krydda. 
 
Välj ett av våra konferenspaket eller forma mötet precis som du vill ha det. Kombinera med en läcker 
middag, en kulturupplevelse, en inspirationsföreläsning eller en teamövning som svetsar samman 
gruppen. Välj ett konferensrum, en bio- eller teatersalong, beroende på vad som passar ditt möte. 
 
Vill ni stanna över natten? Tillsammans med våra partnerhotell erbjuder vi övernattning i samband 
med er konferens. Enkelt för dig som kund, konferens, måltider och övernattning, allt på en bokning. 
  
Välkommen att höra av dig för idéer, prisuppgifter eller om ni önskar komma på en visning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Roger Thurhagen 
Konferenschef 
0520-42 25 11 
roger@konferera.se 

Ulla-Stina Andersson 
Bokning & Reception 
0520-42 25 03 
ulla-stina@konferera.sese 

Anna Orloff 
Säljare 
0520-42 25 04 
anna@konferera.se 

Alf Boström 
Konferensvärd 
0520-42 25 05 
alf@konferera.se 

Omslagsmotiv: ”Bron hem” av Annika Smith. I vår konferenslokal Pan finns tavlan ”Slussa” att beskåda. 
Om Annika: Autodidakt, som vågat kalla mig konstnär sen 2011 då min kreativitet flödade på efter att ha målat mest som hobby tidigare 
Målar främst byggnader som jag efter hand blir förälskad i. Då min far tidigare har målat i olja blev detta ett naturligt val för mig då jag alltid har haft 
tillgängligheten till färg och material. Använder mig av olika tekniker, och vad jag har förstått och vilket gläder mig, är att mina målningar just kopplas till 
glädje. Alstren är oftast färgfulla, och motiven är ett försök till försköning med lite humor av verkligheten. 
Kontaktuppgifter till Annika Smith:  annika_n76@hotmail.com Tel 0706 - 36 26 80 

mailto:annika_n76@hotmail.com


 
 
AVSLUTA DAGEN MED EN EXTRA UPPLEVELSE  
Vi har ett stort utbud av olika kulturevenemang, allt från konserter, stand-up och shower m.m. Boka biljett till 
något av våra evenemang i samband med er konferensbokning. Önskar ni äta gemensam middag bokar vi även det 
ihop med konferensen. Vi har ett antal olika lokaler som lämpar sig för middag. Är ni ett mindre sällskap är 
Kulturbaren en intim plats. Vid större sällskap är Clio ett trevligt alternativ och är ni riktigt många serveras 
middagen i vår bankettsal Apollon. I alla tre middagslokalerna finns scen för t.ex uppträden och tal. Vi erbjuder allt 
från buffé, mingeltallrik till serverad trerätters middag med eller utan underhållning. 
Kontakta oss för mer information och priser.  
  

DELTA I MÄSSOR OCH EVENT   
Vi arrangerar varje år ett antal event och mässor. 
Våra lokaler är utmärkta för mässor och utställningar och kan 
även kombineras med en konferens. Vi har kunskapen, lokalerna 
och tekniken för att just ditt evenemang ska bli lyckat oavsett 
om ni är en eller hundra utställare. Kombinera gärna med en film 
eller något av vårt breda kulturutbud. Vill du bjuda på något att 
äta, står vårt köksteam redo att servera allt från en plockbuffé 
till en trerätters middag. Kontakta oss för visning av våra lokaler 
så berättar vi mer om våra möjligheter. 

 
Vi tar vårt miljöansvar på allvar!  
Vi arbetar ständigt med miljöförbättrande åtgärder. 
Några exempel av pågående miljöarbeten är: 
 
• Byte till LED-belysning. 
• Alltid svenskt kött eller fågel vid serverad konferenslunch. 
• Fairtrade kaffe och te. 
• Eftersträvar  i stor utsträckning användning av kravmärkta 

och närodlade råvaror. 
• Miljömärkta kemprodukter. 
• Optimering av ventilation/värme för minskad energiåtgång. 

 



KONFERENSPAKET PRISER 

Heldag med serverad konferenslunch Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Vardag minimum 5 pers. Helg minimum 20 pers. 

• Konferenslokal max 8 timmar, anpassad till antalet bokade personer. 
Våra lokaler är standardutrustade med projektor och aktiva högtalare. Wi-Fi, block/penna ingår 
alltid i våra konferenspaket. 

• Förmiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe med smörgås, småkakor och smoothies. 
• Konferenslunch bestående av: en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och något 

gott till. Bordsservering i restaurangens konferensavdelning.  
• Eftermiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe samt fikabröd och småkakor. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

399 kr 498,75 kr 

Heldagskonferens med lunchbuffé 
Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Vardag minimum 5 pers.  

• Konferenslokal max 4 timmar, anpassad till antalet bokade personer. Våra lokaler är 
standardutrustade med projektor och aktiva högtalare. Wi-Fi, block/penna ingår alltid i våra 
konferenspaket. 

• För- eller eftermiddagsfika (enligt ovan). 
• Vår ordinarie dagens lunchbuffé inkl. måltidsdryck och stor salladsbuffé. Reserverat bord i 

restaurangens konferensavdelning. Kaffe serveras vid bordet. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

349 kr 436,25 kr 

Halvdagskonferens med serverad konferenslunch 
Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Vardag minimum 5 pers. Helg minimum 20 pers. 

• Konferenslokal max 4 timmar, anpassad till antalet bokade personer. Våra lokaler är 
standardutrustade med projektor och aktiva högtalare. Wi-Fi, block/penna ingår alltid i våra 
konferenspaket. 

• För- eller eftermiddagsfika (enligt ovan). 
• Konferenslunch bestående av: en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och något 

gott till. Bordsservering i restaurangens konferensavdelning.  
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

342 kr 427,50 kr 

Halvdagskonferens med lunchbuffé 
Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Vardag minimum 5 pers.  

• Konferenslokal max 4 timmar, anpassad till antalet bokade personer. Våra lokaler är 
standardutrustade med projektor och aktiva högtalare. Wi-Fi, block/penna ingår alltid i våra 
konferenspaket. 

• För- eller eftermiddagsfika (enligt ovan). 
• Vår ordinarie dagens lunchbuffé inkl. måltidsdryck och stor salladsbuffé. Reserverat bord i 

restaurangens konferensavdelning. Kaffe serveras vid bordet. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

292 kr 365 kr 

 



Kvällskonferens med wrap 
Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Minimum 20 pers.  

• Konferenslokal kl. 17-21, anpassad till antalet bokade personer. 
• Wrap (med räkor, kyckling, skinka eller vegetarisk fyllning) lättöl/vatten och kaffe. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

265 kr 331,25 kr 

Kvällskonferens med fika 
Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Minimum 20 pers.  

• Konferenslokal kl. 17-21, anpassad till antalet bokade personer. 
• Kaffe och smörgås eller fikabröd. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 

188 kr 235 kr 

 
TILLVAL TILL KONFERENSPAKET PRISER 

VIP-rum Athena Max 12 personer Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Boka vårt VIP-rum, istället för ordinarie konferensrum,  
Här sitter ni i sober miljö i en avskild del av huset. 50 kr 62,50 kr 

Middag på kvällen, minst 20  personer 
Pris/person 
exkl. moms, 
exkl. dryck. 

Pris/person 
inkl. moms, 
inkl. dryck. 

Mingeltallrik 1 
Kockens val av 5 olika delikatesser på tallriken inkl. brieost och hembakt bröd. 

101 kr 113 kr 

Mingeltallrik 2 
Tomat och löksallad, prosciutto med melon, rödvinsmarinerad ryggbiff, fransk potatissallad, 
brieost och hembakt bröd. 

134 kr 150 kr 

Mingeltallrik 3 
Gravad lax med rotfruktspickles, prosciutto med melon, rödvinsmarinerad ryggbiff, fransk 
potatissallad, limemarinerade kräftstjärtar, brieost och hembakt bröd. 

154 kr 172 kr 

Mingeltallrik 4 
Kallrökt lax med pepparrotsgrädde, rostbiff med cornichons, skaldjurspaté med sås verte, 
Mowitzkyckling, chilimarinerade räkor, brieost och hembakt bröd. 

166 kr 186 kr 

Plockbuffé 
Marinerat kycklingbröst med avocadosallad, rostbiff, potatissallad, kallrökt lax med 
pepparrotsgrädde, skaldjurspaté med sås verte, blandad sallad, brieost och hembakt bröd.     

240 kr 269 kr 



Amerikansk Buffé 
Spareribbs, faringlaserad rökt skinka, kycklingspett, marinerade räkor, majskolv, caprisbär, 
grönsallad, coleslaw, BBQ-sås, Rhode Island dressing och hembakt bröd. 

255 kr 286 kr 

Italiensk Buffé 
Parmaskinka med melon, tomat och mozarellasallad med rödlök och oliver, vitello tonnato 
(kalvkött med tonfiskmajonnäs), pastasallad med soltorkade tomater, salami och pestodressing, 
gorgonzola med selleri och grissini, hembakad ciabatta och smör.    

255 kr 286 kr 

Tvårätters serverad middag 
Förrätt eller efterrätt, varmrätt. Smör/bröd, sallad samt kaffe. 

306 kr 343 kr 

Trerätters serverad middag 
Förrätt, varmrätt och efterrätt. Smör/bröd, sallad samt kaffe. 

360 kr 403 kr 

Drycker som tillval till middag på kvällen Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

Kaffe eller Te  26 kr 29 kr 

Lättöl/läsk/kolsyrat vatten 26 kr 29 kr 

Starköl (50 cl) / 1 glas husets vin / 1 cider (33 cl) 60 kr 75 kr 

Vinpaket  
Våra vinpaket komponeras ihop med våra menyer för att nå bästa smakupplevelse.   

Vinpaket 1 
Ett glas vin till förrätten. Ett glas vin till varmrätten.  

107 kr 133,75 kr 

Vinpaket 2 
Ett glas mousserande vin som fördrink. Ett glas vin till förrätten. Ett glas vin inkl. påfyllning till 
varmrätten. 

185 kr 231,25 kr 

Vinpaket 3 
Ett glas mousserande vin som fördrink. Ett glas vin till förrätten. Ett glas vin inkl. påfyllning till 
varmrätten samt ett glas dessertvin. 

230 kr 
 

287,50 kr 
 

  



KONFERENS MED KULTUR 
Kombinera konferensen med underhållning.  

Konferera på dagen och avsluta med något ur vårt breda underhållningsutbud. 
Självklart kan du boka till mat och dryck innan föreställningen. 
Kontakta oss för förslag och offert! 
 
Nedan finns några exempel av höstens föreställningar. 
Komplett nöjesprogram finns på www.trollhattan.fh.se 

 

  

http://www.trollhattan.fh.se/


KONFERENSPAKET MED ÖVERNATTNING PRISER 

Clarion Collection Hotel Kung Oscar 

 

Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

8 - 30 personer vardag. 20 - 30 personer helg. Enkelrum vardag 

Konferens på Konferera samt övernattning på Hotel Kung Oscar, ett modernt hotell beläget nära 
järnvägsstationen och 2 minuters promenad från Konferera – Folkets Hus Kulturhuset. Se mer 
om hotellet på nästa sida. 

• Konferenslokal max 8 timmar, anpassad till antalet bokade personer. 
• Förmiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe med smörgås, småkakor och smoothies. 
• Konferenslunch bestående av; en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och med 

något gott till. Bordsservering i restaurangens konferensavdelning.  
• Eftermiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe samt fikabröd och småkakor. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 
• Övernattning i vald rumskategori. 
• Kvällsmat (Buffé med varmrätt, sallader, soppa, kaffe och bordsvatten.) 

Öppen sittning mellan 18 – 21, dvs ej bordsreservation.  
• Frukostbuffé. 

1.380 kr 1.598 kr 

Del i dubbelrum vardag 

1.036 kr 1.212 kr 

Enkelrum helg 

1.173 kr 1.343 kr 

Del i dubbelrum helg 

885 kr 1.043 kr 

Lägg till en halvdagskonferens 342 kr 427,50 kr 

Lägg till en heldagskonferens 399 kr 498,75 kr 

 

Best Western Hotel Trollhättan  
& Majo bar & Restaurang  

Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

8 - 30 personer vardag. 20 - 30 personer helg. 
 

Enkelrum vardag & helg 

Konferens på Konferera samt övernattning på på Best Western Hotel Trollhättan & Majo Bar & 
Restaurang, ett charmigt hotell som ligger mitt i centrum, på bekvämt promenadavstånd från 
Konferera – Folkets Hus Kulturhuset. Se mer om hotellet på nästa sida. 

• Konferenslokal max 8 timmar, anpassad till antalet bokade personer. 
• Förmiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe med smörgås, småkakor och smoothies. 
• Konferenslunch bestående av; en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och något 

gott till. Bordsservering i restaurangens konferensavdelning.  
• Eftermiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe samt fikabröd och småkakor. 
• Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 
• Övernattning i vald rumskategori, 10-rätters tapasmåltid alternativt traditionell tvårätters middag 

inkl. bordsvatten och kaffe,  frukostbuffé. 

1.419 kr 1.641 kr 

Del i dubbelrum  
vardag & helg 

1.126 kr 1.313 kr 

Drinkskola 
Ett trevligt sätt att träffas i Majo´s bar innan middagen. Du lär dig göra ett antal drinkar från grunden 
samt tips & trix vad man ska tänka på för att dina gäster på middagsbjudningen får något gott i glasen. 

136 kr 170 kr 

Lägg till en halvdagskonferens 342 kr 427,50 kr 

Lägg till en heldagskonferens 399 kr 498,75 kr 

 



PARTNERHOTELL 
Vi har ett nära samarbete med två av stadens hotell när det gäller konferensgrupper upp till 30 
personer. Självklart samarbetar vi med alla hotell i området vid stora möten. 
 

 

Clarion Collection  
Hotel Kung Oscar 

Hotellet är ett modernt hotell beläget nära järnvägsstationen 
och 2 minuters promenad från Konferera, Folkets Hus 
Kulturhuset. Här njuter du av en ombonad och lugn miljö där 
vi vill ge våra gäster kunglig service och personlig omtanke 
kring detaljer. I hotellets serviceutbud ingår en 
wellnessavdelning med bastu och relax, lobbybar, matsal, fri 
Wi-Fi samt privat parkering. Hotellet har 81 rum. Reception 
öppet dygnet runt. 

 
 

 

Antal Enkelrum 40 
Antal Dubbelrum 41 
Totalt antal bäddar 130 
Parkering i parkeringshus Ja 
Wi-Fi Ja 
Bar Ja 
Gym (utan kostnad för gäster) Ja 
Wellnessavdelning (fritt för gäster) Ja 
Öppettider reception 24/7 

 

 Best Western Hotel Trollhättan - 
Majo Bar & Restaurang  

Detta är ett charmigt hotell som ligger mitt i centrum, på 
bekvämt promenadavstånd från Konferera - Folkets Hus 
Kulturhuset. Runt hörnet erbjuds det ett flertal olika 
restauranger, nöjen, träningsanläggningar och affärer. 
Vägg i vägg med hotellet ligger Majo Bar & Restaurang, här 
serveras varje morgon en god frukost med lokala inslag 
samt middagen som ingår i paketet. Parkering finns i 
närliggande parkeringshus. Det finns gratis trådlöst internet 
i varje rum. I lobbyn finns även en gästdator. Alla rum är 
renoverade under 2014-2016.  

 

 

Antal Enkelrum 19 
Antal Dubbelrum 30 
Totalt antal bäddar 87 
Parkering i parkeringshus Ja 
Wi-Fi Ja 
Á la Carte restaurang Ja 
Bar Ja 
Öppettider reception 

M-F 06-22 
L 08-21 
S 8-14 



HYR EN BIO OCH BJUD DINA KUNDER! 

 

Ni väljer själva nivå – gör det premiärfestligt och boka bubbel med snittar, ät 
en trerätters middag eller bjud på popcorn och dricka. 
Vad ni än väljer att boka blir det en lyckad tillställning. Er kundträff eller 
personalaktivitet kan knappast kännas mer exklusiv. Ni får en egen salong 
för att se en aktuell film eller en klassiker. 
• Enkelt och bekvämt, vi tar hand om allt. 
• Passar små och stora företag/organisationer. Vi tar emot upp till 553 pers. 
• En rolig och mycket uppskattad upplevelse för alla deltagare. 
• Personligt bemötande. 

• Konferensservice 

FORUM 1 Max 131 personer 

• Valfri film med plats för upp till 131 personer. 
• Tillgång till salongen 30 min före filmen inkl. projektor och PA för information till era 

deltagare. 
• Er logotype på digital skärm ovanför salongen. 

Pris exkl. moms. Pris inkl. moms. 

16.300kr 20.375 kr 

FORUM 2 Max 65 personer   

• Paketet innehåller samma som FORUM , men med begänsat antal personer. 9.700 kr 12.125 kr 

Hebeteatern Max 250 personer   

• Valfri film med plats för upp till 250 personer. Se nedan tillägg för upp till 396 personer. 
• Tillgång till salongen 30 min före filmen inkl. projektor och PA för information till era 

deltagare. 
35.250 kr 44.062 kr 

Tillägg/person för fler än 250 personer i Hebeteatern 84 kr 105 kr 

Tillval BioPaket Pris/person 
exkl. moms. 

Pris/person 
inkl. moms. 

3D-film 20 kr 25 kr 

Storfilm med förhöjt biljettpris kan förekomma. Kontakta oss för information 20-40 kr 20-40 kr 

BioSnacks 
Ställs upp i lokalen. 
Måltider i samband 
med bio, se tillval på 
sidan 4. 

Lilla Popcornmenyn 
Liten popcorn och 50 cl dricka. 42 kr 47 kr 

Mellan Popcornmenyn 
Mellanpopcorn och 50 cl dricka. 52 kr 58,25 kr 

Godispåse 80 g 
Typ Pim-Pim, Zoo och Djungelvrål. 11 kr 12,50 kr 

Godispåse Daim Mix 200 g 
Blandgodispåse 28 kr 32 kr 

Dricka 50 cl 18 kr 20 kr 
 
 
 
 
 



LOKALKAPACITET 
 

 
Lokal 

Antal 
 + 1 talare. 

Biosittning 

 

Skolsittning 

 

Öar 

 

Fiskben 

 

U-Bord 

 

Styrelse 

 

Ring 

 

Middag 

 

Hebeteatern 
Parkett 355 + Balkong 41 396 - - - - - - - 

Clio 200 120 102 110 2X40 - - 100 

Eos 20 16 18 10 20 10 - - 

Pan 22 18 16 12 12 16 12 - 

Fenix, Gaia och Erato 27 24 16 16 13 14 20 - 

Dike - - - - - 10 10 - 

Fenix/Gaia Helsal 50 42 40 28 32 32 44 - 

Dike/Erato Helsal 35 30 28 20 20 18 26 - 

Kronos 22 22 22 22 22 16 23  

Forum 1 Fast möblering 131 - - - - - - - 

Forum 2 Fast möblering 65 - - - - - -  

Athena Fast möblering - - - - - 12 -  

Grupprum 1 &2 - - - - - 8 -  

Bacchus 150 120 100 100 - - 40 100 

Apollon 500 280 250 250 - - 80+120 300 

Apollon/Bacchus 650 400 350 350 - - 80+120 440 

Kulturbaren 80 60 - 50 - - - 120 

 
   

VIP-rum Athena Forum 1, hörsal Fenix/Gaia &  Dike/Erato 

   

Pan, mötesrum Clio, konferensrum/eventsal Kronos, mötesrum 

   

Eos, mötesrum Hebeteatern Apollon/Bacchus 



 
 

Konferera – Folkets Hus Kulturhuset 
Kungsgatan 25, Box 175, 461 24 Trollhättan 
vx 0520-42 25 10  boka@konferera.se  - konferera.se -  facebook.com/konferera  
 
Priserna gäller 2019 eller tills det att nya priser publiceras på vår hemsida.   Version 19.1 
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