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LO K A L S P E C I F I K AT I O N

Konferens

Boka ditt nästa event i Fjällräven Center.
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LOKALSPECIFIKATION
FJÄLLRÄVEN CENTER

Lokalhyror är på dagspriser utifrån säsong och hur bokningen ser ut i sin helhet. 
Detta specificeras i offerten.
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HAMNEN
En ljus och fin konferenslokal som rymmer 48 personer i skolsittning. Befintlig möblering är ösittning. Ösittningen rymmer  
20 personer. Befintlig teknik i lokalen: en monterad PC-kanon, en monterad projektorduk, overhead och ett enklare 
ljudsystem och hörslinga. Konferensförberedd med blädderblock, whiteboardtavla och wi-fi.

FJÄRDEN
En ljus och fin konferenslokal med utsikt mot fjärden som rymmer 48 personer i skolsittning. Befintlig möblering är 
skolsittning. Befintlig teknik i lokalen: en monterad PC-kanon, en monterad projektorduk, overhead, och ett enklare 
ljudsystem samt hörslinga. Konferensförberedd med blädderblock, whiteboardtavla och wi-fi.
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LOGE
Våra loger passar utmärkt till personalträffar, mindre konferenser eller lunchmöten. Logerna rymmer upp till 10 personer. 
Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. Logerna är inte utrustade med projektor eller whiteboard. Wi-fi finns.

ENTRÉHALLEN
Detta är en ljus och fräsch yta med högt i tak som kan upp emot 200-300 personer sittandes för middag. 
Denna yta lämpar sig alldeles utmärkt för mässor och andra former av stående mingel. Befintlig möblering är 
omöblerat. Befintlig teknik i lokalen: en monterad PC-kanon, en monterad projektorskärm, miljöbelysning med 
eget färgval i taket, en handmikrofon och ett ljudsystem som kopplas mot egen dator.
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GULDBAREN
Detta är Fjällräven Centers största sportbar och ligger i direkt anslutning till entréhallen. Glasväggarna går att öppna 
om önskemål finns att utöka ytan med entréhallen. Lokalen rymmer 149 personer. Befintlig möblering i lokalen är 
ordinarie möblering, dvs. 74 sittande, 20 vid ståbord. Befintlig teknik i lokalen: tre monterade PC-kanoner, tre monterade 
projektordukar, en platt-tv, en handmikrofon, ett ljudsystem med CD-spelare. Wi-fi finns.
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FD. VICTORY BAR (ENTRÉPLAN)
Denna konferenslokal rymmer 200 personer i biosittning. Lokalen passar perfekt för mindre mässor eller föreläsningar. 
Lokalen är omöblerad. Befintlig teknik i lokalen är: en monterad PC-kanon, en monterad projektorduk och ett enklare 
ljudsystem lämpat för presentationer samt hörslinga. Lokalen är utrustad med wi-fi och har tillgång till kommunens intranät. 

ASPEN COLORADO
Denna sportbar har en härligt ski lodge-inspirerad miljö med havsutsikt. Lokalen rymmer 56 personer sittandes 
eller 90 ståendes. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. Befintlig teknik i lokalen: ett enklare 
ljudsystem som tar USB. Befintlig personal: projektledare för bokningen, konferenspersonal vid konferens, 
serverings- och barpersonal vid förtäring, cateringsansvarig vid förtäring och lokal/säkerhetsansvarig.
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LOCKER ROOM
Denna sportbar har en snygg och trendig miljö med läcker utsikt. Lokalen rymmer 70 personer sittandes eller 90 ståendes. 
Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. Befintlig teknik i lokalen: ett enklare ljudsystem som tar USB. Wi-fi finns.

SUPPORTERBAREN
Denna sportbar är en nyligen renoverad lokal med bra ljusinsläpp och den bar som används flitigast av MODO Hockeys allra 
trognaste supportrar - nämligen hejaklacken - under lagets hemmamatcher. Lokalen rymmer 56 personer sittandes eller 90 
ståendes. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. 

5



Victory Restaurang & Bar  |  Fjällräven Center  |  Viktoriaesplanaden 1
0660-21 66 00  |  restaurang@modohockey.se  |  modohockey.se  |  Vardagar 08:00-16:30

HIGH COAST BAR
Den av sportbarerna som är bäst förberedd för möten och presentationer. Renoverad inför säsongen 2016/2017. 
Lokalen rymmer 56 personer sittandes eller 60 ståendes. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. Befintlig 
teknik i lokalen: en monterad pc-kanon och en monterad projektorduk. 

LOUNGEBAREN (LOGEVÅNINGEN)
Den av barerna som är bäst lämpad för mindre mingel. Här serveras vår fikabuffé i samband med möten och konferenser 
under för- och eftermiddagar. Lokalen rymmer 50 personer ståendes. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. 
Befintlig teknik i lokalen: ett enklare ljudsystem där det går att koppla till sin telefon, läsplatta eller laptop. 
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RESTAURANG VICTORY
Restaurang Victory har ett av landets mest unika lägen. Med en central placering i arenan i kombination med havsutsikt 
på en sidan och arenarummet på den andra, får denna lokal stora variationsmöjligheter! Lokalen rymmer 308 personer 
sittandes. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering. Befintlig teknik i lokalen: En handmikrofon och ett enklare 
ljudsystem där det går att koppla till sin telefon, läsplatta eller laptop.

TIME OUT (ETAGE 4)
Den av sportbarerna som är bäst förberedd för mindre som större fester. Lokalen rymmer 200 personer sittande eller 300 
stående. Befintlig möblering i lokalen är ordinarie möblering vilket inkluderar en mindre scen. Befintlig teknik i lokalen: En 
scen förberedd för 3-fas, en monterad PC-kanon samt en monterad projektorduk. 
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ISPISTEN
Kan ta upp till 600 sittandes och upp till 1600 ståendes. Befintlig möblering är omöblerat. Befintlig teknik: Grundljus som 
programmeras i zoner (på eller av samt dimmer), grundljud med en handmikrofon.


