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Pedagogen Park Eventhall är en 

medelstor eventhall med stora möj-

ligheter. Hallen har direkt anslutning 

till den fina restaurangen. Event-

hallen passar perfekt för kick-offer, 

jubileumsfester, före-tagskalas, 

mässor eller kanske mindre pro-

duktlanseringar. En flexibel hall 

där du kan skapa ditt eget eve-

nemang för upp till 350 personer. 

Här finns inga störande pelare att 

ta hänsyn till. Lokalen har endast 

fönster i bakre delen. Pedagogen 

Park event hall ligger på markplan 

vilket ger smidiga transporter in 

och ut av material. Det är lätt att 

hitta hit och det finns mycket goda 

parkeringsmöjligheter.

Modern anläggning  •  Fin restaurang  •  Bästa läge 

Pedagogen Park EventHall 

innovativ fastighetsutveckling 
med människan i centrum



Pedagogen Park 

Hörsal 346m2, Skolsittning 98 bord 130x45cm, 166 stolar

Foajé Entré

Scen

Hörsal 346m2, Biosittning, 298 platser

Foajé

Scen

Entré

Hörsal 346m2, Bankettsal 224 platser

Foajé Entré

Scen

Hörsal 346m2, Festmatsal 180 platser

Foajé Entré

Scen

innovativ fastighetsutveckling 
med människan i centrum

kapacitet

•  Sittande middag: 224 personer
•  Bio: 298 personer
•  Öar runda bord: 180 personer
•  Skolsittning : 166 personer

övriga ytor

•  Garderob
•  Toaletter 7 st
•  RWC 1 st
•  Förråd
•  Lounge
•  Ljusgård

tekniska fakta

•  467 m2 golv yta
•  8 meter i takhöjd
•  Max 350 personer
•  Gratis Internetuppkoppling via
 trådlöst bredband i hela lokalen
•  Ström 26/32 A 
•  Portar med direkt ingång 
 från ljusgård
•  PC-kanon i tak
•  Mic inkl enklare ljudanläggning
•  Scen spottligt
•  Trossar i tak 
•  Teknikerbås                                                                                                                                  
•  Portabel scen, 180 x 480 cm

möbler

•  Konferensstolar
•  Fällbara konferensbord 
 (runda & smalare) 
•  Rektangulära bord 
 (skolsittning, buffé)   

pris

•  Halvdag: 4800 kr, exkl moms
 inklusive städning
•  Heldag: 9500 kr, exkl moms
 inklusive städning   

Adress

Frölundagatan 118
431 44 Mölndal

kontAkt

Aspelin Ramm
031–760 11 90

Restaurang CV Linné
08–5788 5655

bankett

224 personer

166 personer

180 personer

298 personer

skolsal bio

bankett

RestaurangParkering
500 platser

Flyg
27 km

Buss
150 m

Tåg
2,5 km


