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Gavle Central Konferens ligger i Centralstationen i Gävle, bara några steg från perrongen. 
Lokalen är på hela 400 m2 och vi har 7 stycken konferensrum som är utrustade för dagens krav 
på effektiva möten.  (alla priser är exkl moms) 
 
 
 

Stora Salen 
Vårt största konferensrum på hela 80 m2. En funktionell lokal med härligt ljusinsläpp från stora 
fönster. Här kan man sitta upp till 60 personer och alldeles utanför detta rum finns ett 
genomgångsrum som självklart ingår i hyran, passar perfekt till grupparbeten 
 
Möblering:  
Biosittning - 60 personer  
Skolsittning - 36 personer  
Öar - 36 personer  
U-bord - 26 personer 
 
Priser:  
Heldag – 5000 kr 
Halvdag: 3500 kr 
 
 
 
 

Södra Station 
Vår näst största lokal, på 45 m2, ett ljust och funktionellt hörnrum som passar för den något större 
konferensen.  
 
Möblering:  
Biosittning - 36 personer  
Skolsittning - 24 personer  
Öar - 24 personer  
U-bord - 20 personer 
 
Priser: 
Heldag – 3500 kr 
Halvdag – 2200 kr 
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Mellan Rummet 
Mellan Rummet, som är på 23 m2, passar perfekt för just mellanstora grupper. Både för möten och 
utbildningar.  
 
Möblering:  
Biosittning - 24 personer  
Skolsittning - 16 personer  
O-bord - 14 personer  
U-bord - 12 personer  
 
 

Styrelse Rummet 
Styrelse Rummet är ett ljust och funktionellt rum på 20 m2.  
 
Möblering:  
Biosittning - 20 personer  
Skolsittning - 12 personer  
O-bord - 12 personer  
U-bord - 10 personer 
 
Priser – Mellan Rummet & Styrelserummet: 
Heldag – 2200 kr 
Halvdag – 1700 kr 
 
 

Hållpatsen  
Ett konferensrum med egen ingång som passar perfekt för kundmöten och anställningsintervjuer  
 
Möblering: Styrelsesittning - 10 personer 
 
 

Lilla Rummet  
Ett av våra mindre rum, på 12m2, för den lilla gruppen.  
 
Möblering: Styrelsesittning - 6 personer 
 
 

Östra Station  
Ett litet mysigt rum på 10m2, med fåtöljer runt ett litet bord, som passar bra för coachingsamtalet, 
handledning eller anställningsintervjun.  
 
Möblering: Styrelsesittning - 5 personer 
 
Priser – Hållplatsen, Lilla Rummet och Östra Station: 
Heldag – 1500 kr 
Halvdag – 1200 kr 
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