TORNET PLATS FÖR MÖTEN
Välkommen till våra nya möteslokaler. Tornet ligger högst upp i huset på Portalgatan 2B.
Här möts du av fem helt nyrenoverade, ljusa lokaler med hög tillgänglighet och modern utrustning.
Det ger förutsättningar för goda och kreativa möten.

Våra lokaler
Tornet finns i den nya stadsdelen Kapellgärdet centralt
i Uppsala, 10 minuters promenad från Resecentrum.
Lokalerna passar bra för möten i föreningen, företaget,
styrelsen eller arbetsgruppen. De lämpar sig också väl för
mindre utbildningar och konferenser. Vi erbjuder fem olika
möteslokaler, den största med plats för upp till 30 personer.
Café Nova
Du som hyr har tillgång till det öppna café Nova mitt
i lokalen, för grupparbeten, paus och fika.
Utrustning
I alla våra möteslokaler finns:
• trådlöst nätverk för internet
• projektor och duk för presentationer
• whiteboard
• blädderblock
• bekväma stolar och bord
Tillgänglighet
Våra lokaler har hög tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
• Dörröppnare till entré
• Hiss
• Handikapptoalett
• Taktila skyltar
• Hörselslinga
Parkering
Allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser finns i anslutning
till Tornet.
Öppettider
Tornet är öppet för uthyrning alla dagar i veckan. Lokalerna
är bemannade måndag-torsdag 08.00-22.00, fredag 08.0016.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

Välj sittning
Vi möblerar mötesrummet utifrån era behov:
• Biosittning – vid föreläsningar och seminarier
• Skolsittning – vid utbildning (varje deltagare har tillgång
till bord)
• Öar – vid samtal och grupparbeten
• U-bord – vid möten och konferenser
• Styrelsesittning – vid möten i styrelser eller arbetsgrupper

Priser
Antal personer
i biosittning
Alba 		
Terra		
Luna		
Verus		
Ante*		

Heldag Halvdag Timme

30
1 990:- 1 500:15
1 490:800:15
1 490:800:15
1 490:800:20		

700:-

I priset ingår:
• Valt mötesrum
• Teknisk utrustning och möblering enligt ovan
På begäran kan vi erbjuda:
• Möjlighet att använda vårt kök för tillagning av fika
• Catering för leverans av varma och kalla rätter
• Kopiering
* Datasal som rymmer 12 personer vid datorplatser

Kontakt
För visning, bokning och information,
välkommen att kontakta Anna-Maja Tegebro
E-post: anna-maja.tegebro@studieframjandet.se
Tel: 018 19 46 05

Tornet – Studiefrämjandets nya lokaler Tornet är Studiefrämjandets i Uppsala nya lokaler och används i vår kursoch mötesverksamhet. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi har en omfattande studie- och kulturverksamhet i Uppsala. Studiefrämjandet är fackligt och religiöst obundet. www.studieframjandet.se/uppsala

