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TEDx
 

 

LU Konferens var med och genomförde Sveriges första 

TEDx. TEDx bygger på 15 minuters föreläsningar om 

aktuella ämnen. Här är Skissernas museums Interna-

tionella sal ljussatt i TEDx-färgen rött. Det var en spän-

nande dag i en fullsatt sal. Föreläsningarna filmades 

och finns att se på LU Konferens youtube-kanal.
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LU KONFERENS
LU Konferens är en del av sektionen LU Service. Vi är åtta per-

soner som brinner för inspirerande och professionella möten.

Vi arrangerar möten: stora och små, nationella och interna-

tionella med avancerade tekniklösningar både i och utanför 

universitetets lokaler. Vår verksamhet utgår ifrån Gamla 

Biskopshuset.

VÅRT MÅL
Vårt mål är att vara en komplett samarbetspartner och 

bidra till att Lunds universitet är en attraktiv mötesplats för 

universitetets anställda och dess gäster. Vi kan hjälpa dig 

med det mesta som rör möten, konferenser och kongresser: 

från att hitta en passande lokal och servera en fika, lägga 

upp en konferenshemsida och hantera anmälningar till 

att leverera kompletta arrangemang med avancerade 

tekniklösningar. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens 

inom mötesområdet med väl inarbetade nätverk med region, 

kommun, mötesanläggningar, cateringleverantörer och 

teknikleverantörer.

VÅRA TJÄNSTER
Genom våra tjänster och nätverk vill vi underlätta för uni-

versitetets anställda att ta sig an värdskapet för konferenser, 

EU-möten, nätverksträffar och internationella kongresser så 

att fler attraktiva möten förläggs till Lunds universitet. Störst 

nytta gör vi i samband med större komplexa arrangemang 

och ju tidigare vi kommer in i planeringsarbetet desto fler 

möjligheter till lösningar kan vi erbjuda.

Välkommen att kontakta oss!

Inledning

HÄR FINNS VI
Gamla Biskopshuset 
Biskopsgatan 1, Lund
Hämtställe: 31
www.konferens.lu.se
bokning@service.lu.se
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Möten som en del av varumärkesarbetet

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VETENSKAPLIGA 
ARRANGEMANG FÖRLÄGGS TILL LUNDS UNIVERSITET
Att vara värd för vetenskapliga kongresser är ett bra sätt att 

visa vad universitetet erbjuder. Gästerna får ta del av aktuell 

forskning, utbyta erfarenheter samt uppleva universitetet 

och staden. Medarbetare och studenter kan få ta del av 

forskningsresultat, talare och nätverk som de kanske inte 

fått möjlighet till om mötet hölls i en annan del av världen. 

Varje lärosäte behöver marknadsföra sig för att stå sig i 

konkurrensen om studenter, medarbetare och forskare. Fram-

gångsrika kongresser kan bidra till att såväl universitetets och 

institutionens, som det personliga, varumärket stärks.

ICCA - INTERNATIONELL RANKING AV MÖTESPLATSER
Varje år rankas länder och städer genom organisationen ICCA 

(International Congress and Convention Association) utifrån 

antalet internationella vetenskapliga arrangemang som lan-

det och staden varit värd för.

För att uppfylla kriterierna ska mötet arrangeras av en 

organisation (där t ex en forskare på Lunds universitet är 

medlem), mötet är återkommande och roterar mellan olika 

länder och har minst 50 internationella deltagare med minst 

en övernattning. 

2015 låg Lund på femte plats i Sverige efter Stockholm, 

Göteborg, Uppsala och Malmö

Arbetet med att identifiera och attrahera ICCA-kongres-

ser till Lund bedrivs av Lunds kommun genom Lund Conven-

tion Bureau samt genom destinationsnätverket Visit Lund (där 

Lunds universitet är medlem).

SAMARBETEN FÖR ATT ÖKA STADENS OCH 
UNIVERSITETETS ATTRAKTIVITET SOM MÖTESPLATS
Samarbete med Lunds Convention Bureau
Lund Convention Bureau är en neutral part som erbjuder 

kostnadsfria tjänster i form av t.ex. hjälpa till att ta fram en 

”bid” för att lämna anbud och bjuda in en kongress till Lund 

och Lunds universitet. De kan hjälpa till att boka hotell, bussar 

eller kringarrangemang för medföljare. 

Sedan flera år arbetar LU Konferens i tätt samarbete med 

Lund Convention Bureau och Visit Lund för att fler vetenskap-

liga kongresser ska förläggas till Lund och Lunds universitet.

 

Samarbete med Event in Skåne
Event in Skåne är Region Skånes bolag med uppdrag att locka 

events och kongresser till Skåne. Event in Skåne kan hjälpa 

till med t ex ”letters of invitation” där politiker kan bjuda in 

till staden som en del i anbudsprocessen (bid:en)

Samarbete med upphandlad kongressbyrå
Lunds universitet har upphandlat en kongressbyrå som 

hjälper till dels med att boka konferenser som förläggs till 

anläggningar utanför universitetet.

Kongressbyrån erbjuder också tjänster kring kongresser. 

LU Konferens har ett väl inarbetat samarbete och vi anlitar 

kongressbyrån i händelse av abstracts och betalningslösning-

ar. Vi kan även fungera som din kontaktperson i relationen 

med kongressbyrån.

Samarbete med interna och externa leverantörer
LU Konferens är en del av LU Service där flera avdelningar 

bidrar med tjänster till möten och konferenser. T.ex. Media-

Tryck, Guest House på Sparta och Profilshopen. Vi har också 

väl upparbetade relationer med hotellen, stadens anlägg-

ningar, catering- och teknikleverantörer.

KURIOSA – SKILLNADEN MELLAN EN KONGRESS  
OCH EN KONFERENS
Kongress
Roterar regelbundet mellan olika städer vilket innebär att 

städer kan konkurrera om värdskapet. Mötet ”ägs” av en 

organisation som vårdar och utvecklar kongressens koncept 

och traditioner. Deltagarna anmäler sig individuellt och de 

har ofta flera parallella aktiviteter att välja mellan. Deltagaren 

betalar för sitt deltagande, sitt boende och sina resor.

Kongressens program/tema bestäms ofta av den ägande 

organisationen men det är deltagarna som fyller den med 

innehåll och ibland kan flera hundra föredrag behöva värde-

ras och schemaläggs inför en kongress.

Konferens
En konferens är ett möte som genomförs en gång. Det är 

arrangören som bjuder in och bestämmer mål, syfte och 

agenda samt står för alla kostnader.

Ett möte är en viktig aktivitet för dig som värd men det kan också vara viktigt för hela 
universitets varumärke. Här delas kunskap, forskning och erfarenhet bland studenter och 
medarbetare; här skapas arenor för stärkta samarbeten och nätverk.
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LU Konferens hjälper dig

Oavsett om du ska vara värd för ett stort möte med många deltagare, talare, lokaler, teknik 
eller du ska vara värd för det mindre mötet med endast lokal och fika till dina gäster kan 
LU Konferens hjälpa till. Vi hjälper dig med upplägget för ditt möte och verktyg, samarbe-
ten och kontakter som kan vara till nytta. Ju tidigare vi kommer in i planeringsprocessen, 
desto större nytta kan vi göra. Kontakta oss så berättar vi mer och kan ge ett prisförslag 
utifrån just ditt arrangemang. Nedan följer ett utbud av våra mest levererade tjänster, 
saknar du något är du välkommen att höra av dig.

Vi kan ingå som en del i din organisationskommitté och ta 

ett helhetsgrepp kring planering och genomföra som t.ex. 

lokal- och hotellbokning, site visits, bemanning av arrang-

emanget, planera fikor, mingel och middagar, sätta upp kon-

ferenshemsida och ta emot registreringar. Vi kan hålla kontakt 

med kongressbyrå, leverantörer av teknik- och tekniker eller 

så har vi endast en mindre roll, med enstaka tjänster, i ditt 

arrangemang.

Vill du lämna anbud (bid) på en kongress
LU Konferens har i samarbete med Event in Skåne och Lund 

Convention Bureau tagit fram en bid-mall som innehåller 

texter om Sverige, Skåne och Lund, budgetmall, förslag på 

medföljarprogram osv som kan användas för att bjuda in en 

kongress. Mallen erbjuds gratis inom Lunds universitet.

Det finns också bildmaterial och en film om Lund som 

kostnadsfritt kan användas i dessa sammanhang.

Site visits
Om du vill visa platsen för arrangemanget kan LU Konferens i 

samarbete med Lund Convention Bureau ta emot en organi-

sationskommitté på en s.k. site visit. Vi kan ta fram material 

som visar platsen samt visa dem lokaler och mingelytor.

Information om Skåne, Lund och Lunds universitet
På Lund Convention Bureau, Turistbyrån och LU Kommunika-

tion finns informationsmaterial som kan användas under ditt 

arrangemang

Konferenshemsida och deltagarregistering
LU Konferens har system som hanterar utskick av inbjudan 

samt anmälan och deltagarhantering. Här kan information 

om platsen, talare, olika deltagarkategorier, break-out ses-

sioner, middagsdeltagande och enkäter hanteras. Ska du ta 

betalt för ditt arrangemang kan vi hjälpa dig att välja lösning 

för detta, antingen via upphandlad kongressbyrå eller inom 

universitetet.

Registreringssida 
Uppläggning av en sida enligt givna mallar (startsida och 

anmälningsformulär) inkl. 150 registreringar

Startkostnad: 3 000 kr och därefter 550 kr/h löpande.

Registreringar utöver 150 personer debiteras 15 kr/person

Hemsida för konferens
Uppläggning av sida enligt givna mallar (startsida, program, 

hotellinfo, plats samt anmälningsformulär) inkl. 150 regist-

reringar.

Startkostnad: 7 000 kr och därefter 550 kr/h löpande.

Antal registreringar utöver 150 personer debiteras med 15 

kr/person

Lokal- och hotellbokning
Vi kan hjälpa dig med att välja lokaler som passar just för ditt 

arrangemang. Vi har bra samarbete med stadens hotell och 

kan blockboka rum till dina gäster inför ditt möte.

Mat och dryck
Du får hjälp med samordningen av all mat och dryck, special-

kost och antal. Vi ser till att det finns på plats och presenteras 

på ett trevligt sätt för dina gäster. Efter mötet återställer vi 

lokalen, tar hand om matrester och sophantering.

Vi har upparbetade kontakter med professionella ca-

teringleverantörer. Vi följer upphandlingsreglerna och har 

konkurrensutsatt ett utbud som vi kan leverera. Vi har också 

upphandlat restaurangtjänster om du vill förlägga din lunch 

eller middag på restaurang.

Utställningsskärmar (wellpapp)

Pris: 50 kr/skärm/dag  (3-4 posters/sida)

Utskrift av posters och skyltar (70*100)

Vi kan hjälpa dig att beställa posters och skyltar (efter ditt 

original). Vi kan också ta emot beställningar från dina gäster 

som levereras direkt till posterutställningen.

Pris: 250 kr/poster, 500 kr/trottoarpratare (två skyltar)

Trottoarpratare

Pris: 100 kr/skylt/dag

Namnbrickor (enligt mall)

Pris: från 30 kr/bricka

Bordspratare (enligt mall)

Pris: från 30 kr/bricka

Packning av konferensmaterial (exkl material)

Pris: 270 kr/timme
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Crafoordska 
stiftelsen

LU Konferens har under många år på olika 

sätt samarbetet med Crafoordska Stiftelsen. 

Dels med Crafoord Price Lecture, Crafoord 

Academy Lecture och Crafoords vetenskaps-

luncher. Vi bidrar både med konferens- och 

tekniklösningar. 
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SUDes

Arkitektkonferens med intressanta föreläsning-

ar. Varje år. Mycket teknik. Filmning. Fika, lunch, 

fika. Långvarigt samarbete. Återkommande 

varje år. Med hjälp av mattor, tyger, ljussätt-

ning och konferensteknik skapar vi en ny arena.
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LJUD, LJUS OCH BILD
Ett väl genomtänkt teknikupplägg med en trevligt ljussatt 

lokal och med funktionellt ljud ger ett professionellt intryck 

som gör att både talarna, publiken och du som arrangör får 

den bästa upplevelsen. Genom att låta en tekniker ansvara för 

tekniken och se till att mikrofoner, övergångar mellan presen-

tationer och byte av talare fungerar på bästa sätt minimerar 

du risken för tekniska problem under ditt arrangemang. Du 

som arrangör kan istället fokusera på innehållet och på att 

hinna nätverka med dina gäster.

LU Konferens kan erbjuda det mesta: allt från uppstart 

och uthyrning av talardator, en enkel ljussättning eller ljud-

förstärkning till avancerade komplexa helhetslösningar. Vi kan 

också erbjuda tolkning och interaktion med publiken som till 

exempel mentometerknappar eller twitterflöden.

Ljudpaket
Ljudförstärkning vid t ex ett tal eller musikframträdande. Hög-

talare och mikrofoner anpassade efter era förutsättningar och 

önskemål.

Exempel: Enkelt ljudpaket med en högtalare och en mikrofon

Pris: från 1 550 kr

Ljus
Att ljussätta en lokal hjälper till att skapa den känsla och stäm-

ning du vill ha. Vi har smidiga lösningar för att snabbt skapa 

rätt atmosfär i ett rum. 

Exempel: Ljussättning av möteslokalen.

Pris: från 1500 kr

Videokonferens
Vi erbjuder videokonferensutrustning som monteras  i pas-

sande lokal. Vi provringer och finns tillgängliga under video-

konferensen. Vill du så ordnar vi fika till ditt möte.

Prisexempel: Videokonferens (exkl. lokalhyra) från 1 650 kr

Filmning
Vi hjälper dig att filma eller streama ditt arrangemang. Vi har 

mobil utrustning och kan filma där behovet finns.

Prisexempel: Enkamerafilmning av halvdagsarrangemang  

från 11 900 kr

Publicera ditt material
LU Konferens produktioner publiceras på  

youtube-kanalen: Lund University – LU Konferens

Livestreaming via Bambuserkont: Lund_University

Tekniker
Något som brukar vara positivt vid ett arrangemang är att 

tekniken fungerar och att någon ser till att allt löser sig. Vi 

kan lösa det mesta och den teknik som vi själv inte har kan 

vi ordna via våra leverantörer. Vi kan erbjuda bl.a. producent, 

filmare, ljud- och ljustekniker. 

Pris: Tekniker debiteras från 550 kr per timme (exklusive teknik 

och lokalkostnad).
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ISBE 2012

ICCA-kongressen ISBE hade AF-borgen som sin 

huvudbyggnad där de stora plenarföreläsning-

arna hölls. Dessa direktsändes till en annan lokal 

så att alla 1100 deltagarna skulle kunna ta del 

av föreläsningarna. De parallella sessioner ägde 

rum i sex olika lokaler samtidigt.

Ute i Lundagård hade vi byggt upp ett tält 

för föreläsningar, lunch och mingel. Vi hade 

vädret med oss och det blev varma och sköna 

augustidagar fyllda med intressanta föreläs-

ningar för våra konferensdeltagare.
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Lunds universitet - en fantastisk mötesplats

LU Konferens hjälper dig med planering och genomförande 

av olika typer av möten, allt ifrån personalutbildningar till 

större konferenser och kongresser. Vi har genomfört arrang-

emang i de flesta av universitetets lokaler men även runt om 

i Lunds kommun och ibland dyker vi upp i både Malmö och 

Helsingborg.

Vi har samarbete med de flesta av stans anläggningar som 

t.ex. AF-borgen, Stadshallen, Hypoteket, Sparbanken Skåne 

Arena samt alla hotellen.

Lunds universitet har ett stort antal bra mötesplatser. 

Många av platserna är undervisningsmiljöer så under inten-

siva perioder i undervisningen kan det vara svårt att boka 

två- eller flerdagarsarrangemang. Är man ute i väldigt god tid 

alternativt om man har möjlighet att styra arrangemanget till 

perioder då undervisningen är mindre intensiv eller ligger nere 

(t.ex. mellan terminerna) finns det ett stort utbud att välja ur.

Många av universitetets lokaler fungerar väl som 

plats för konferenser och kongresser. LUX har en modern 

hörsal med 244 platser och med goda mingelmöjligheter. 

Annexet med flera hörsalar i anslutning till varandra med 

plats för mellan 120–210 personer. Här finns också bra 

mingelmöjligheter. Tillsammans med Kårhuset med sin aula 

med 400 platser och en hörsal med 200 platser utgör Annexet 

en funktionell och bra mötesplats. Här finns ypperliga 

möjligheter framförallt under lågsäsong i undervisningen. 

Andra liknande platser är t ex A-huset, Språk- och  

litteraturcentrum, Eden, Stora Algatan.

För de mindre mötena finns till exempel Pufendorf-

institutet på Biskopsgatan och Tornrummet i Gamla kirurgen.

Kontakta oss gärna och berätta om dina behov och önskemål 

så hjälper vi dig att hitta rätt plats för ditt arrangemang.

GAMLA BISKOPSHUSET OCH UNIVERSITETSPLATSEN
LU Konferens ansvarar för samtliga arrangemang i Gamla 

Biskopshuset och vi arbetar mycket med arrangemang kring 

Universitetsplatsen därför lyfter vi fram dessa platser extra 

mycket i denna katalog. Har du frågor eller önskemål är du 

välkommen att kontakt oss.
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Gamla Biskopshuset

Gamla Biskopshuset är en unik mötesplats med avskild och avspänd miljö, mitt i hjärtat 
av Lund. Du tas emot med glimten i ögat och ett leende på läpparna. Mötet mellan männ-
iskor står i fokus och vi gör allt vi kan för att ditt arrangemang ska bli precis så lyckat och 
speciellt som du förväntar dig.

LU Konferens ansvarar för verksamheten i Gamla Biskopshu-

set, där vi också har våra arbetsplatser. När du kommer hit 

är allt fixat och klart och det är bara för dig att hälsa ditt 

sällskap välkommet.

Huset ligger i korsningen Sandgatan och Biskopsgatan, ett 

stenkast från Skissernas museum och universitetsbiblioteket. 

Huset, som är ritat av Carl Georg Brunius, stod färdigt 1842. 

Brunius ansåg att Sandgatan var den vackraste och rätaste 

gatan i Lund. Högst upp placerade han den imponerande 

byggnaden i  som han själv uttryckte det ”ädel medeltidsstil”.

Här erbjuds du avskild miljö för både små och stora 

grupper och när ni kommer ett lite större sällskap är det inte 

ovanligt att ni har huset för er själv.

Mötesrummet möbleras efter ditt behov och samtliga mö-

tesrum är utrustade med dator och projektor. Vi ställer gärna 

in white board och blädderblock om du önskar. Mat och dryck 

spelar en betydande roll och när det är vackert väder dukar vi 

fram fikan eller fördrinken i den vackra trädgården. 

I huset får vistas max 130 personer men beroende på 

möblering kan max-antalet minska.

VAD KOSTAR DET?
I Gamla Biskopshuset får du alltid ett fast pris per person.  

I priset ingår servering av en förmiddagsfika med smörgås och 

kaffe/te eller eftermiddagsfika med kaffe/te och ett bakverk. 

I priset ingår också färsk frukt, konferensgodis och vatten i 

karaff.

HELDAGSKONFERENS
Inklusive för- och eftermiddagsfika och lunch:  

från 610 kr/person

HALVDAGSKONFERENS
Inklusive för- och eftermiddagsfika och lunch:  

från 480 kr/person

TVÅRÄTTERSMIDDAG
Inklusive vinpaket: 560 kr/person

TRERÄTTERSMIDDAG
Inklusive vinpaket: 650 kr/person

Priset är internpris per person exklusive moms.

* Porslinskostnad för sällskap ≥40 person kan tillkomma.



13LU KONFERENS



14 LU KONFERENS



15LU KONFERENS

Universitetsplatsen

Universitetsplatsen i Lundagård, med den vackra fontänen i 

mitten, är en av universitetets populäraste mötesplatser som 

passar både till det mindre mötet, representationsmiddagen, 

den stora kongressen och den interna utbildningsdagen. 

VAD KOSTAR DET?
Eftersom varje arrangemang ser olika ut är det svårt att pre-

sentera ett exakt pris. Vi har gjort ett försök att sätta sam-

man ett ”standardarrangemang” i ett antal lokaler för att ge 

en fingervisning kring vad det kan kosta utifrån några av de 

vanligaste typerna av möten, som t ex hel- och halvdagsar-

rangemang med fika-lunch-fika, en middag eller en lunch ett 

hel- eller halvdagsarrangemang med fika-lunch-fika. 

De flesta ”paket” består av ett fast pris för själva arrang-

emanget – lokalhyra och iordningställande av denna samt 

en kostnad för förtäringen (fika-lunchbox-fika) som blir rörlig 

beroende på antalet gäster som deltar (gäller ej Pelarsalen där 

priset anges per person).

Lokalerna iordningställs med bord, dukar, blommor, skyl-

tar osv. för att gästerna ska få en bra upplevelse. Vi ser till att 

mat och dryck kommer på plats . Eventuell teknik startas upp 

och när mötet är slut återställs lokalerna. 

Vill du ha mer exakt pris för just ditt arrangemang är du 

välkommen att kontakta oss.

UNIVERSITETSHUSET
Det gräddvita Universitetshuset är ett vackert kulturmin-

nesmärkt hus ritat av Helgo Zetterwall och ersatte 1882 det 

intilliggande Kungshuset som huvudbyggnad för universitetet. 

Här får varje besökare en magnifik upplevelse, speciellt på 

våren när magnolian blommar.

ATRIET
När man kliver in genom de höga, tunga dörrarna till univer-

sitetshuset når man atriet – en öppen entré med ett vackert 

glastak. Här kan man samlas för drinken före middagen, för 

en welcome reception eller registrering inför en kongress.

AULAN
En trappa upp ligger aulan, en slående vacker lokal för uni-

versitetets ceremonier eller en öppningsceremoni vid t ex en 

kongress. Aulan är en exklusiv lokal med enorma möjligheter. 

Då huset är kulturminnesmärkt görs alla möbleringar och 

lösningar med detta i åtanke. Med teknik och kreativa möb-

leringslösningar kan vi skapa det där oförglömliga upplägget 

för dina gäster. 

Maxantal i biosittning med originalbänkar: 450 personer 

med konferensstolar kan möbleringen anpassas efter dina 

önskemål.

PELARSALEN
Belägen en halvtrappa ner från atriet ligger Pelarsalen, en 

stämningsfull och pampig lokal för middagar, luncher, mingel 

och bufféer. Med ljussättning, fantastisk mat och genom-

tänkta möbleringslösningar kan vi erbjuda en unik upplevelse 

för dina gäster.

Maxantal: 140 personer 

RUM 206 (AUDITORIET)
Två trappor upp, mitt i huset men ändå avskilt, ligger rum 

206 (Auditoriet), ett stort öppet rum med flexibla möble-

ringsmöjligheter. Tekniken är uppstartad när du kommer och 

fikan serveras utanför med utsikt över atriet. Rum 206 passar 

utmärkt till föredrag, workshops, disputationer och möten. 

Maxantal:

Biosittning: 80 personer

Skolsittning: 40 personer

U-sittning: 26 personer

Öar med/utan bord: 40/55 personer (med 5 pers/ö)

Heldagsarrangemang 
Fast pris: 6 620 kr. Rörligt pris/per deltagare: 240 kr

Halvdagsarrangemang 

Fast pris: 4 150 kr. Per deltagare: 185 kr

PELARSALEN
Trerätters middag 

Per gäst: 450 kr/pers (ord.pris:) Huvudrätt, förrätt eller dessert 

samt vinpaket och kaffe. I priset ingår lokalhyra.

Buffé 

Per gäst: 450 kr/pers Sjurätters buffé med kalla och varma 

smårätter, ett glas vin med påfyllning samt kaffe. 

I priset ingår lokalhyra.

Till middagen kan du välja till:
Fördrink, dessertvin och avec. Mineralvatten/lättöl samt vin 

utöver vinpaketet. Samtligt avräknas per flaska och faktureras 

i efterhand.

Pelarsalslunch
Per gäst: 175 kr

En lite exklusivare rätt inkl, sallad, bröd, vatten i karaff samt 

kaffe. I priset ingår lokalhyra.

För arrangemang efter klockan 16.00 är det obligatoriskt att 

det finns väktare på plats som ansvarar för huset. Kostnaden 

för väktare debiteras kunden med 495 kr/h.

Universitetsplatsen – Universitetshuset utgör tillsammans med Palaestra et Odeum,  AF-
borgen och Kungshuset en unik mötesplats mitt i den dagliga verksamheten.
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PALAESTRA ET ODEUM
HÖRSALEN
En stor delbar hörsal med bra tekniska möjligheter inklusive 

flera skärmar och publikmikrofoner. Hörsalen passar bra till 

konferenser och kongresser, paneldebatter, presskonferenser, 

symposier och disputationer. 

Maxantal:
Helsal: 250 personer

Nedre: 148 personer

Övre: 102 personer

RUM 105
Belägen strax innanför foajén finns rum 105, en undervis-

ningslokal med flexibla möbleringsmöjligheter. Passar till 

mindre föredrag, workshops men också som mingelyta eller 

utställningsrum för t.ex. en mindre poster session.

Maxantal: 
Skolsittning: 35 personer 

U-sittning: 20 personer

PALAESTRA ET ODEUM - FOAJÉN
I Palaestra et Odeum finns förutom hörsalen och rum 105 

även en rymlig foajé. Det gör att huset passar mycket bra till 

konferenser och kongresser med utställning, registrering eller 

en mindre utställning.

HELDAGSARRANGEMANG
Palaestra et Odeums - Hörsal (250 platser)  

Fast pris: 19 152 kr + 2300 kr

Palaestra et Odeum - Hörsal nedre/övre  
(delad:148/102 platser)

Fast pris: 9576 kr + 2300 kr

Palaestra et Odeum - Rum 105 (34 platser) 

Fast pris: 4563 kr (Laptop och tekniksk uppstart tillkommer)

HALVDAGSARRANGEMANG
Palaestra et Odeum - Hörsal (250 platser)  

Fast pris: 8512 kr + 2300 kr

Palaestra et Odeums - Hörsal nedre/övre (delad:148/102 

platser) 

Fast pris: 4256 kr + 2300 kr

Palaestra et Odeum - Rum 105 (34 platser) 

Fast pris: 2028 kr (om det önskas laptop, tekniksk uppstart, 

vita dukar m.m. tillkommer en kostnad på 2300 kr) 

Vid större arrangemang med flera olika talare under dagen 

rekommenderar vi teknikersupport under hela eller delar 

av arrangemanget. Detta debiteras utöver med 550 kr per 

timme.

AF-BORGEN
Lunds universitet har ett väl inarbetat samarbete med AF-

borgen. I borgen finns flera stora och små möteslokaler med 

mer eller mindre flexibla möbleringsmöjligheter. Här finner 

du bland annat stora salen, en av Lunds största möteslokaler, 

som används både som plenarsal vid kongresser och som plats 

för stora middagar.

Här finns också trevliga Festvåningen (Lilla salen och Nya 

fest) som passar bra för workshops, middagar och möten för 

upp till ca 100–150 personer.

Ofta är AF-borgen en av flera platser vid de större 

arrangemangen. Eller så läggs hela ditt arrangemang hit. 

Oavsett kan LU Konferens hjälpa dig med din bokning.

Vill du lägga din middag på AF-borgen eller Tegners har 

vi ett fast pris per person. Trerätters middag inkl vinpaket på 

Tegnérs matsalar eller AF-borgen: 615 kr per person. (I vissa 

lokaler tillkommer lokalhyra). Kontakta oss så berättar vi mer.

MIDDAG 
Trerätters middag
Inklusive vinpaket. På Tegnérs eller AF-borgen: 615 kr

Lokalhyra tillkommer. För övriga priser kontakta oss gärna.

Alla priser är internpris, exklusive moms.
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Debatt i Lund

Fyra gånger per år genomför vi en flerkamera-

produktion av Debatt i Lund som vi streamar 

live på sydsvenskan.se och som visas på Utbild-

ningsradion. 

Har du missat Debatt i Lund kan du se 

debatterna i efterhand på LU Konferens  

YouTube-kanal.
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Kongresseminarium

Sedan flera år anordnar LU Konferens i samarbete med Lund 

Convention Bureau och Event in Skåne varje år ett semina-

rium kring vikten av professionella möten. Relevanta och 

inspirerande talare, debatter och diskussioner varvas med 

leverantörsmässa, mingel och erfarenhetsutbyte. 

2014 ställde vi om hela aulan i universitetshuset till en 

fantastisk mötesplats. 2015 var vi på Ideon och vart vi ham-

nar 2016 återstår att se. Håll utkik efter mer information!
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