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

Prislista lokaler
Priserna anges exkl. moms 25 %.

EQ House
Skönsberg

1–4 
tim

vardag

4–8 
tim

vardag

1–4 
tim

helg/röda 
dagar

4–8 
tim

helg/röda 
dagar

Ingår

GILLESALEN  
85 kvm, max 120 pers.

2 800 kr 5 000 kr 3 500 kr 6 000 kr Whiteboard, trådlöst internet, projektor, 
två trådlösa mikrofoner/headset. 
Anslutningar: VGA, HDMI.

PALMERUMMET
30 kvm, max 12 pers.

1 200 kr 2 200 kr 1 500 kr 2 800 kr Whiteboard, trådlöst internet, bords-
projektor. Anslutningar: VGA, HDMI.

FOAJÉN
231 kvm, max 300 pers.

2 500 kr 4 000 kr 3 000 kr 5 000 kr Trådlöst internet.

TEATERSALONGEN
240 kvm, max 384 pers.

7 000 kr 12 500 kr 8 500 kr 14 500 kr Trådlöst internet, projektor. 
Anslutningar: VGA, HDMI. Hörselslinga/
teleslinga. Hyra ljud-/ljustekniker, 
kontakta oss för offert.

DANSSALONGEN
435 kvm. max 700 pers.

Offert Offert Offert Offert Teknikutrustning för show- och 
musikevenemang samt personlig ljud- 
och ljustekniker, kontakta oss för offert.

WOODSTOCK
225 kvm. max 300 pers.

4 000 kr 7 500 kr 5 500 kr 9 000 kr Trådlöst internet, bordsprojektor (VGA), 
fast frontljus, fast mikrofon, PA. 
Lämplig för olika typer av scenfram-
trädanden, konferenser, möten, 
utbildning, med mera. Hyra av  ljud-/
ljustekniker, kontakta oss för offert.

BERG & HJORT 
GLASSBAR
85 kvm, max 50 pers.

2 800 kr 5 000 kr 3 500 kr 6 000 kr Lämplig för privata fester, företags- 
kickoff med mera. Förtäring till 
evenemang beställs av Berg & Hjort 
som mer än gärna hjälper till med 
planering. Fullständiga rättigheter. 
Mer information: bergochhjort.se

CHAMBRE SÉPARÉE  
max 16 pers.

750 kr 1 400 kr 1 200 kr 2 200 kr Lämplig för att luncha i en mer avskiljd 
miljö. (Ex. konferens-, företags- och 
affärsluncher.)

Tjänster Pris per 
timme

1–4 
tim

vardag

4–8 
tim

vardag

1–4 
tim

helg/röda 
dagar

4–8 
tim

helg/röda 
dagar

GARDEROB BEMANNING n/a 2 000 kr 4 000 kr 3 000 kr 6 000 kr

LJUD-/LJUSTEKNIKER 450 kr Personlig ljud- och ljustekniker.

HYRA TEKNIK Offert Teknikutrustning för show- och musikevenemang.

Gäller från mars 2022.



Vardag samt
sön- och helgdag Pris/pers

Kaffe/thé och en bulle eller mjuk kaka 50 kr

Kaffe/the och en enkel smörgås 65 kr

Kaffe/thé och en matig smörgås 95 kr

Kaffe/thé, smörgåstårta (skinka/ost) 130 kr

Kaffe/thé, smörgåstårta (lax/räkor) 150 kr

Dagens lunch, vardagar (serveras kl. 11–14) 105 kr

Dagens lunch, helg och röda dagar 145 kr

Fika & lunchpriser

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! 

Övrig information

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.

Mat och dryck 
Berg & Hjort levererar precis det ni önskar. Fullständiga rättigheter. 

Specialkost
Vi tillgodoser alla typer av specialkost (laktos, gluten, vegan osv.) 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.

Bokning
Du gör din bokning via vår hemsida: eqhouse.se/bokning eller e-post: info@eqhouse.se.

Fika & lunchpriser
Gäller vid samtidig lokalbokning, priserna anges inkl. moms.

Gäller från mars 2022.


