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Eatery erbjuder fina konferenspaket med fika, lunch, middag AW eller fest i en fantastisk restaurangmiljö i direkt anslutning till konferensrummen.

Mötesrum för små och stora konferenser
Vi har precis öppnat upp vår nya konferens
avdelning på Eatery Lund! Här kan du konferera 
i nyrenoverade och ljusa rum med den senaste 
tekniken. Välj mellan nio olika konferensrum i 
olika storlekar. Vårt största rum vid namn Rausing 
rymmer upp till 100 personer i biosittning. Alla rum 
är döpta efter kända profiler från Lund. Du hittar 
bland annat tonsättaren Sten Bromans mötesrum 
och författaren Birgitta Trotzigs.

På Eatery Lund har vi även möjligheter att 
arrangera större event och fester under kvällstid 
och helger. Lokalerna är väldigt trevliga och tar 
sällskap på allt mellan 20 till 250 personer. Skicka 
gärna en förfrågan så hjälper vi er att hitta det bästa 
alternativet som passar just er.

Vill du boka ett mötesrum direkt?  
Gå in på eatery.se/anlaggningar/lund



Boalt Broman MAX 8MAX 6

Boalt är ett av våra konferensrum som rymmer 8 
personer. Perfekt för det mindre mötet. Här kan 
du enkelt koppla upp dig till en skärm för att hålla 
 presentationer.

Carin Boalt
Professor i byggnadsfunktionslära och den första 
kvinnliga professorn vid en svensk teknisk högskola.

Broman är ett av våra minsta rum med plats för 6 
personer. Trots detta upplevs rummet som rymligt 
och ljust! Perfekt för mindre möten, intervjuer eller 
grupparbeten. I rummet har du även en stor skärm för 
att enkelt kunna dela presentationer eller liknande.

Sten Broman
Tonsättare och programledare.
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Andersson MAX 6

Hertz Holmström

Odén

MAX 12

MAX 12

MAX 8

I Andersson sitter du bekvämt runt ett trevligt bord 
i ett rum med mycket ljusinsläpp! Här finns tillgång 
till videosystem med kamera, soundbar och mikro
foner för att enkelt delta i digitala möten eller dela en 
presentation. 

Hedda Andersson
Den första kvinnliga studenten och läkaren i Skåne.

I vårt mötesrum Holmström har ni gott om plats i ett 
ljust stort rum. Här finns tillgång till videosystem med 
kamera, soundbar och mikrofoner för att enkelt delta i 
digitala möten eller dela en presentation. 

Britta Holmström  
Biståndsarbetare, politiker och inte minst grundare av 
Individuell Människohjälp.

I rummet Trotzig hittar du en stor skärm där du enkelt 
kan visa presentationer för dina mötesdeltagare. Här 
får det plats 8 personer och rummet har fönster som 
vetter norrut och släpper in mycket ljus.

Carl Hellmuth Hertz  
fysiker som utvecklade både bläckstråleskrivaren och 
ultraljudet.

Mötesrummet Odén rymmer 12 personer, här har ni 
en stor skärm för att enkelt kunna hålla presentationer. 
Rummet är ljust, trevligt

Birgitta Odén 
Historieprofessorn Birgitta Odén var den första  
kvinnliga professorn i Sverige.



Rausing

Sundahl TrotzigMAX 8 MAX 12

MAX 100/MAX 50

Rausing är vårt största rum. Här 
kan ni hålla konferenser och 
event för upp till 100 personer i 
biosittning. I rummet har ni till
gång till en projektor, mikrofon 
och högtalare. Möbleringen kan 
självklart ändras efter era behov.

Rausing kan delas av och bokas 
som ett rum för upp till 50 
personer.

Ruben Rausing 
Den kända industrimagnaten 
och grundaren till Tetra Pak.

Sundahl är vårt mysigaste mötesrum. Inrett med 
loungemöbler vilket gör det perfekt för de mindre 
formella mötena, intervjuer eller att hyra till tillsam
mans med andra rum. Här har du även tillgång till en 
skärm för att enkelt dela presentationer eller liknande.

Stellan Sundahl 
Komiker, programledare och skådespelare.

I Trotzig har ni både en stor skärm att koppla upp 
er till, en whiteboard tavla och en portabel Samsung 
flipskärm. Att hålla presentationer, workshops och ta 
 anteckningar har aldrig varit enklare. 

Birgitta Trotzig 
Författare, kritiker och medlem  
i Svenska Akademin mellan 19932011.




