I Föreningarnas Hus finns
Kostnadsfria möteslokaler för ideella föreningar
Röda rummet rymmer 14-16 personer i sin standardmöblering, vid biosittning max 20 personer.
Lokalen är utrustad med datorprojektor, whiteboard, stolar och bord. Bokas via vår hemsida.
Blå rummet rymmer 5-7 personer och har whiteboard, stolar och bord. Bokas via hemsidan.
Gröna rummet är ett samtalsrum med 5 fåtöljer, litet soffbord samt whiteboard. Bokas via hemsidan.

Kostnadsbelagda mötes- & verksamhetsrum
Ateljén kan bokas av alla aktörer i samhället. Lokalen tar upp till 70 personer i biosittning. I lokalen
finns projektor, högtalarsystem, hörselslinga, whiteboard och blädderblock. Förbokas i expeditionen.
Aktivitetsrummet kan bokas både för schemalagd verksamhet och enskilda bokningar. Rummet
består av 30 platser i skolsittning, 50 pers i biosittning. Whiteboard, projektor, stolar och bord finns.
Samverkansrummet är ett rum med stolar och bord för 20-25 personer. Rummet går att boka både
för enstaka tillfällen samt för löpande träffar/studiecirklar. Förbokas i expeditionen.
Cirkelrummet är ett rum med whiteboard, stolar och bord för 8-10 personer. Rummet går att boka
både för enstaka tillfällen samt för löpande träffar/studiecirklar. Förbokas i expeditionen.

Kontor & minikontor
Kontor som kan hyras av organisationer inom civilsamhället finns i lite olika storlek och läge inom
huset. Kontakta oss om ni vill veta vad som finns ledigt.
Minikontor – Nyhet!
Ett gemensamt rum med fyra möblerade arbetsplatser.
Mikrokontor
Kan hyras av organisationer inom civilsamhället för
500kr/månad. I hyran ingår låsbart skåp, tillgång till
arbetsplats, mötesrum, skrivare, wifi samt eget postfack.
Konferensrum 1 och 2
Gemensamma mötesrum för de föreningar som hyr kontor eller mikrokontor. Konferensrum 1
rymmer ca 25 personer och har projektor, konferensrum 2 rymmer max 6 personer.

Husets Café
Caféet är öppet vardagar och erbjuder ett varierat utbud av hembakat fikabröd, smörgåsar och
lättare luncher såsom soppa, paj och räksmörgås. Vi tar
gärna emot beställningar och är öppna för önskemål.
Hos oss finns även veganska, sockerfria och glutenfria
alternativ. Telefon caféet: 070-798 64 74.

Utställningar
Utställningsytor i huset kan bokas kostnadsfritt av
föreningar, privatpersoner och grupper inom civilsamhället. Tre ytor finns tillgängliga och kan bokas
1-2 månader åt gången.

Skyltfönstret mot Slottsgatan
Kan bokas kostnadsfritt av alla organisationer som ingår i civilsamhället. Skyltningen kan pågå från
två veckor till max fyra veckor.

Kopiator
Kan nyttjas av organisationer inom civilsamhället till självkostnadspris. Kopierar man mycket kan man
registrera ett skrivarkonto i expeditionen. Enstaka kopieringar betalas per tillfälle.

Visionen för Föreningarnas Hus





Att vara en mötesplats där alla människor kan mötas, inspireras och lära av varandra.
Att människors engagemang är en kraft i utvecklingen av framtidens Örebro.
Att föreningarna känner lust och vilja att samarbeta och samverka.
Att våra olikheter ger glädje och inspiration att utvecklas tillsammans.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer? Kontakta expeditionen i Föreningarnas Hus
Telefon: 019-18 52 10, e-post: info@foreningarnashusorebro.se
Adress: Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
www.foreningarnashusorebro.se

