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Grand Hotel
Sekelskiftshotellet kombinerar genuin atmosfär 
med den senaste tekniken. Grand Hotell har 
erfarenhet av att arrangera konferenser, min-
dre mässor, utställningar och bankettmiddagar. 
Sammanlagt finns det 8 stycken konferens-
lokaler. Stor restaurangkapacitet med bar, show 
och dansmöjligheter. 112 hotellrum och 200 
bäddar. Kapacitet: upp till 220 personer.

Estrad Alingsås
Estrad är Alingsås största och mest flexibla 
lokal. Förutom den stora hallen som kan ta sto-
ra event finns det konferensytor i olika plan på 
sammanlagt 1100 kvm. Estrads gynnsamma 
läge i centrala Alingsås, ett stenkast från järn-
vägsstationen och med parkeringshus, gör det 
attraktivt oavsett om man kommer med bil 
eller tåg. I lokalen återfinns även restaurangen 
Harrys. Kapacitet: upp till 2800 personer varav 
2000 sittplatser. Parkeringshus: 600 platser.

Nolhaga slott 
I en fantastisk miljö i Nolhaga parken med 
närhet till naturreservatet Nolhaga berg ligger 
Nolhaga slott med anor från 1700-talet och 
potatiskungen Jonas Alströmer. Nolhaga slott 
inhyser sju olika konferensrum med olika sitt-
ningar. Slottet inhyser även Lindelövs restau-
rang och är ett populärt resident för giftermål. 
Angränsande ligger även Nolhaga Djurpark och 
nya Nolhaga Parkbad som beräknas öppna 
våren 2018.
Kapacitet: upp till 60 sittplatser.

Hjälmared folkhögskola
I ett naturskönt område med utsikt över sjön 
och intill Alingsås golfbana ligger Hjälmareds 
folkhögskola, inhyst i en herrgård med anor 
från 1600-talet. Här finns en mängd olika 
konferenslokaler för stora och små sällskap. Det 
finns även övernattningsmöjligheter och restau-
rang. Kapacitet: upp till 200 sittplatser.



Gräfsnäs Slottsruin
I Gräfsnäsparken återfinns Gräfsnäs Slottsruin 
med anor från 1500-talet. I ruinen i den restau-
rerade källaren finns möjlighet att konferera. I 
anslutning, med utsikt över sjön Mjörn, ligger 
restaurangen där det även finns konferens-
möjligheter. I slottsparken under sommaren 
anordnas en mängd aktiviteter som marknader, 
fester och artistframträdanden. Angränsande till 
parken går även museijärnvägen mellan Anten 
och Gräfsnäs.
Kapacitet: upp till 60 sittplatser.

Alströmerteatern 
Alströmerteatern är Alingsås största teaterlokal 
och lämpar sig väl för föreläsningar, men även 
för andra event som konserter, standup och 
teater. Tekniken är uppgraderad och bjuder på 
ljud och ljus i toppklass. Scenen kan ställas om 
efter önskemål så att det passar olika evenemang. 
I anslutning till scenen finns 3 loger.
Kapacitet: upp till 609 sittplatser.

Palladium
Palladium är en unik lokal i Alingsås centrum 
som passar utmärkt för konferenser och 
föreläsningar. Lokalen används även för film-, 
teater-, dans- och konsertverksamhet. Lokalen 
har även tre loger och pentry. Det finns även 
möjlighet att ge plats åt rullstolar. Närhet till 
parkeringshus och restauranger.
Kapacitet: upp till 214 sittplatser.



Vi hjälper naturligtvis till att skräddarsy paket 
efter önskemål. 
Förutom att förmedla möteslokaler hjälper vi 
till med boende, mat och aktiviteter. 
Vi har förmågan och erfarenheten av att 
anordna små möten till större event. 
Vi löser föreläsaren, artisten, men har också 
koll på vad som finns och vad som händer runt 

VI SKAPAR HELHETEN

Kontakt Möten & Event: Gunbritt Reteike, turistchef, tel. 0322-61 61 79, e-post: gunbritt.reteike@alingsas.se
 Ytterligare information: kafestaden.se

omkring i kommunen, från festivaler, kultur-
händelser till gårdsbutiker och andra trevliga 
utflyktsmål. 
För att sätta guldkant på konferensen kan ni ta 
del av och boka in några av våra åter-
kommande aktiviteter nedan.
Aktiviteterna nedan är bara ett urval. För att se 
alla aktiviteter gå in på kafestaden.se.

Fikavandring
Gå en fikavandring med guide och ta del 
av både svensk kaffehistoria och svensk 
fikakultur. Avslutas med en fika. Avslut-
ningsvis får man även med sig en påse 
med sju olika sorters kakor. Pris: 330 kr/
st (min 20 per).

LandArt
Under flera år har världsberömda konst-
närer skapat konstverk i Nolhaga. Gå 
en intressant vandring med guide för att 
lyssna till konstnärens tankar. 
Guidningen kan med fördel kombineras 
med en fika. Gruppris: 2.500 kr.

Lights in Alingsås
Världsledande ljusdesigners skapar 
ljusinstallationer i stadens offentliga 
miljö. Med hjälp av våra guider erbjuder 
vi inspirerande turer där vi lyfter fram tankarna bakom ljussättningarna. Gruppris: 2750 kr.

Kaffeprovning
Ta chansen att uppleva spännande kaffe från hela världen på Alingsås kafferosteri. Förutom att 
smaka på en mängd olika kaffesorter får ni även en fika och ett unikt paket kaffe att ta med hem.


