
Välkommen till  
Tedacthuset



Ljusa och fina med en 
vrålsnygg ljudabsorbe-
rande matta, automatisk 
ljusarmatur och nytt venti-
lationssystem. Alla rum har 
glasväggar och glasdörrar 
som ger dagsljus till alla 
utrymmen.  

I Tedacthusets nyrenoverade 
kontorsutrymmen finns två mindre 
kontor avsedda för kortare hyres-
perioder.  
 
Det finns naturligtvis möjlighet 
att hyra under en längre period 
också. Rummen är färdiginredda 
med skrivbord och kontorsstol. De 
inglasade kontoren är välisolerade 
och har tillgång till snabbt internet.  

Mat & Fika
Nytt härligt pausområde

Nio nya 
kontor

Lounge   

Korttidskontor  
hyr per timme, dag eller längre

En plats för det snabba  
mötet i skön atomsfär



I Tedacthusets kontorshotel. finns nu tre nya flexibla konferensrum i 
olika storlekar.Det största kommer att vara lämpligt för sällskap upp 
till 60 personer. Möbleringen är flexibel och kan lätt formas efter olika 
behov. Projektor, duk och ljudanläggning finns tillgänglig. 
 
Det mellanstora rymmer sex personer i fåtöljsittning. Detta rum har 
utrustats med tempererat ljus som simulerar solens strålar, så man 
kan hålla sig pigg under ett längre möte. I detta rum finns vägghängd 
skärm och whiteboard.
 
Desstuom har vi ett nytt hörnmötesrum med två sidor helt i glas. Rund 
sittning för sex personer och vägghängd skärm.
 
Sedan har vi sparat ett av våra ursprungliga konferensrum, som kom-
mer att få sig en rejäl uppryckning under början på 2018. Vi kommer 
att uppgradera golv, tak och teknik. Detta rum är lämpligt för 12-20 
personer och det finns projektor, duk och whiteboard.

 

Nya moderna konferensrum  
för både mindre och  
större gupper

• Projektor & duk
• Presentationsskärm 
• Ljudanläggning

• Whiteboard 
• Internet

KONFERENS 

VIT

KONFERENS 

GUL

KONFERENS 

BLÅ
KONFERENS 

RÖD



Följ Tedacthuset  
på Facebook.

PRISER - HYRA KONFERENSRUM,  
KORTTIDSKONTOR & FÖRTÄRING 

VIT 
Heldag 4 000 kr
Halvdag 2 500 kr
 
RÖD 
Heldag 2 000 kr
Halvdag 1 200 kr
Timpris    200 kr
 
BLÅ 
Heldag 1 200 kr
Halvdag    800 kr
Timpris    150 kr
 
GUL 
Heldag 1 600 kr
Halvdag 1 000 kr
Timpris    150 kr
 
MATSAL 
Heldag 1 000 kr
Halvdag    750 kr

  
KORTTIDSKONTOR 
10-kort  2 000 kr
Månad  1 500 kr
Vecka     700 kr
Dag     300 kr
 
MAT & FÖRTÄRING  
Pris per person 
Lunch     100 kr
Kaffe       20 kr
Kaffe & fralla      60 kr
Kaffe & fikabröd      50 kr 
Frukt       10 kr
Mineralvatten      10 kr
 

 

För bokning och mer  
information, kontakta: 
 
Patrik Arvidsson
Fastighetsansvarig

Mobil: 0767 87 90 53 
E-post: patrik.arvidsson@tedact.se

Tedacthuset, Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede, www.tedacthuset.se

På Tedacthuset finns möjligheter 
för alla. Hyr kontor, drop-
in-kontor och konferens. Vi 
erbjuder en flexibel mötesplats 
för mindre och större grupper. 
Nätverkande, konfererande eller 
kanske bara ett kort snack över 
en kopp kaffe.   
Tillgång till Internet och närhet 
till gym m.m. 


