
Boka Svenska Läkaresällskapets hus för 
konferens, möten och fest - mitt i Stockholm city 
Välkommen till Svenska Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10. Den rofyllda atmosfären är en lisa 
för stressade själar. Hos oss finner ni en oas i händelsernas centrum, med stora möjligheter till avskildhet.  
Varmt välkommen att boka in din konferens eller ditt möte hos oss!

UNIK MILJÖ Oavsett om du kommer till oss för att 
konferera, äta lunch eller för en privat fest, så möts 
du av en fantastisk miljö som är mycket ovanlig i 
Stockholms centrala delar. Bakom den slottslika 
känslan står Carl Westman; en av svensk arkitekturs 
förgrundsgestalter. 
 
TOPPMODERN TEKNIK Den toppmoderna  
konferensdelen har den senaste tekniken och i före-
läsningssalen finns även webb-tv med tre kameror. 
 
SMAKRIKA UPPLEVELSER för affärslunch, repre-
sentationsmiddag, konferenspaket eller fest.  
Restaurangens stilfulla miljö ställer krav på en  
smakupplevelse som kan matcha omgivningens 
förstklassiga estetik. Det kravet gör vi vårt allra 
yttersta för att leva upp till. 

VARDAG ELLER FEST Oavsett om du kommer till 
oss som privatperson eller som konferensgäst, står 
husets vackra festvåning till ditt förfogande.  

FLEXIBILA LOKALER Huset rymmer mötesrum i 
olika storlekar som tar emot från 8 till 200 personer.  
Clara är ett av våra nyaste rum och har en modern 
inredning och ett fint ljusinsläpp från Klara Östra 
Kyrkogata. 

PRISLISTA
Minidebitering: 2 timmar
Föreläsningssalen  200 personer
Halv dag                         18 000 kr 
Hel dag                               30 000 kr
Kväll                    4 500 kr/tim
(från kl. 17)
 
Klubbrummet     1 000 kr/tim
35 pers

Trafvenfelt       800 kr/tim
15 pers

Nämndrummet                 800 kr/tim
14 pers 

Grottan                     800 kr/tim
8 personer

Hägern       800 kr/tim 
12 personer 

Förmaket                    500 kr/tim
12 personer

Clara                     800 kr/tim
12 personer

Kvällstillägg tillkommer för  alla bokningar: 
500 kr/tim.
Helgtillägg tillkommer för alla bokningar: 
1 000 kr/tim

Prislista för konferens



HYRESREGLER
ORDERBEKRÄFTELSE
Efter bokning skickar vi en orderbekräftelse. 
Den ska sändas tillbaka till oss underskriven inom 
tio dagar för att bokningen ska gälla. 

AVBESTÄLLNING
Läkaresällskapet tillämpar branschens regler för 
avbeställning. Avbeställning ska ske skriftligt.
Vid avbeställning senare än 28 dagar före första 
hyresdag debiteras 75% av hyreskostnaden.
Vid avbeställning senare än 14 dagar före första 
hyresdag debiteras 100%.

TEKNIK / HJÄLPMEDEL
I föreläsningssalen finns alltid en AV-tekniker. Salen 
är utrustad med OH-projektor, LCD-projektor, PC 
med Windows 7, ljudanläggning och internet. Vi 
ser gärna att före-äsarna använder USB-minne. Alla 
rum är utrustade med blädderblock, pennor, block 
och plattskärm till dator.

UTSTÄLLNING 
Om utställning ska arrangeras i allmänna utrymmen 
måste detta anmälas särskilt. Och får bara ske efter 
tillstånd av SLS. Kostnad: 450 kr/m2 eller löpmeter 
för skärmutställning. Vid behov kan en översiktsplan 
skickas ut.

KONFERENSTELEFON
För att kunna använda konferenstelefon i den hyrda 
lokalen måste du först ringa till din teleoperatör och 
beställa en mötestjänst samt ha Bluetoothanslutning 
på den telefon som ska användas. Vi debiterar 200 
kr/tillfälle.

MAT OCH DRYCK
All service och försäljning av förtäring bokas  
genom restaurangen. Frukt och isvatten står  
framdukat i konferenslokalerna och ingår i  
lokalbokningen.

Förmiddagskaffe med smörgås           95:-
Eftermiddagskaffe med kaka                 95:- 
Lunch                  235:-
(Smör, bröd, sallad, dryck samt  
kaffe och choklad ingår i varmrättslunchen) 

Matig lunchbaguette                           125:-

Restaurangens priser inkluderar mervärdesskatt 
enligt lag.

BOKNING AV FÖRTÄRING
För mer information om menyer och bokning av 
förtäring kontakta Svenska Läkaresällskapets  
Restaurang, 08-411 60 50,  
bokning@restaurang-lakaresallskapet.se

LOKALBOKNING
Svenska Läkaresällskapet Gunilla Eng 
08-440 88 85, gunilla.eng@sls.se 

HITTA TILL OSS
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm

FÖR MER INFO
www.sls.se
Växel 08-440 88 60


