Prislista lokaler

Priser anges exklusive moms 25 %.
EQ House
Skönsberg

1–4
tim

4–8
tim

Ingår

GILLESALEN
185 kvm, max 120 pers.

2 400 kr

4 500 kr

Whiteboard, trådlöst internet, projektor, två trådlösa
mikrofoner/headset. Anslutningar: VGA, HDMI.

PALMERUMMET
30 kvm, max 12 pers.

1 000 kr

2 000 kr

Whiteboard, trådlöst internet, bordsprojektor.
Anslutningar: VGA, HDMI.

FOAJÉN
231 kvm, max 300 pers.

2 500 kr

4 000 kr

Trådlöst internet.

TEATERSALONGEN
240 kvm, max 384 pers.

6 000 kr

11 000 kr

Trådlöst internet, projektor. Anslutningar: VGA, HDMI.
Hörselslinga/teleslinga. För personlig ljud- och ljustekniker,
kontakta oss för offert.

Observera! För Teatersalongen gäller följande regler:

Det är inte är tillåtet att ta med sig mat och dryck in i Teatersalongen. Du som hyresgäst ansvarar för att detta
efterlevs. Vid överträdelse debiteras hyresgästen kostnaden för rengöring. Det är förbjudet att ta med sig
ytterkläder in i Teatersalongen enligt säkerhetskrav från Räddningstjänsten.
DANSSALONGEN
435 kvm. max 700 pers.
BERG & HJORT
85 kvm, max 50 pers.

Offert

Offert

Avseeende teknikutrustning för show- och musikevenemang
samt personlig ljud- och ljustekniker, kontakta oss för offert.

2 400 kr

4 500 kr

Hyr lokalen för privata fester eller varför inte till en företagskickoff? Förtäring till evenemang beställs av Berg & Hjort som
mer än gärna hjälper till med planering. Fullständiga rättigheter.
Mer information finns här: eqhouse.se/bergochhjort

GARDEROB
för ca 350 pers.

EQ House har en egen garderob med klädesplats för ca 350 personer. Du som hyresgäst
kan antingen bemanna denna själv under ditt evenemang eller köpa denna tjänst av oss.
Kontakta oss för offert.

TEKNIK

Pris för personlig scen, ljud- och ljustekniker är 350 kr/tim, exklusive moms. Vid behov
av mer teknik än för lokalen angiven standard, kontakta oss för offert.

Skönviksberget
Friluftscentrum

1–4
tim

4–8
tim

KONFERENSRUM
ca 30 kvm, max 12 pers.

500 kr

900 kr

Whiteboard, trådlöst internet, OH-projektor, blädderblock.

CAFÉ GYNNARS
ca 105 kvm, max 70 pers.

2 000 kr

4 000 kr

Whiteboard, trådlöst internet, OH-projektor, blädderblock.

Timrå

Gäller från december 2019.

Ingår

Övrig info samt fika- och lunchpriser vid lokalbokning, se nästa sida.

Fika & lunchpriser

Gäller vid samtidig lokalbokning, priserna nedan anges inklusive moms.
Vardagar, mån–fre

Pris/pers

Kaffe/thé och en bulle

40 kr

Kaffe/thé och en mjuk kaka

50 kr

Kaffe/the och en enkel smörgås

60 kr

Kaffe/thé och en matig smörgås

85 kr

Kaffe/thé, smörgåstårta (skinka/ost)

125 kr

Kaffe/thé, smörgåstårta (lax/räkor)

145 kr

Lunch serveras kl. 11.00–14.00

95 kr

Helger och röda dagar
Kontakta oss för ett pris- och menyförslag vid bokning av fika eller lunch under helger samt röda dagar.
I Skönsberg levererar Berg & Hjort precis det ni önskar. Fullständiga rättigheter. Hos Skönviksberget
Friluftscentrum (Timrå) erbjuder Café Gynnars fika, lunch samt enklare middagsmat.
Specialkost
Vi tillgodoser alla typer av specialkost (laktos, gluten, vegan etc) så länge vi får information om detta i god
tid innan. Vid beställning av specialkost sker en tilläggsdebitering, fikabröd/smörgåsar + 10 kr/st samt
mat + 15 kr/st (på ordinarie priser).
Faktureringsavgift
Från och med 1 november 2019 debiterar vi en administrativ avgift om 40 SEK när vi skickar ut fakturor via
ordinarie post (brevledes). Fakturor via e-post är kostnadsfria.
Gör din bokningsförfrågan via vår hemsida: eqhouse.se eller via e-post: info@eqhouse.se

Genom att välja EQ House är ni med och bidrar till den sociala hållbarheten. Vi värnar människors lika värde och
sätter en ära i att sysselsätta människor som just nu står långt från arbetsmarknaden. Tack!
Gäller från december 2019.

