
Rum för möten i Idéum
Mångsidig konferensanläggning i Gårdsten

Möts i hållbara Gårdsten
Gårdstensbostäders arbete för att skapa ett socioekologiskt hållbart samhälle i nära samarbete med sina boende 
har fått stort gehör såväl i Sverige som i hela världen. I över femton års tid har delegationer med stadsplanerare, 
arkitekter och miljöengagerade kommit för att se hur vi lyckats med förnyelsearbetet i ett från början nedgånget 
Gårdsten. SABO:s hållbarhetspris 2013 är bara en i raden av utmärkelser som gått till Gårdsten.

Gårdstensbostäder AB, Box 4, 424 21 Angered 
Besöksadress: Kastanjgården 3 

Vxl: 031-332 60 00 www.gardstensbostader.se

GÅRDSTEN 
är lätt att hitta till

Med bil
Kör E6:an och tag av vid Angeredsbron. Håll till höger och följ sedan skyltarna  
mot V Gårdstensbergen upp på Gårdstensvägen. Tag andra gatan in till höger på 
Kaneltorget och du ser skylten Idéum och parkeringsplatser alldeles intill. 

Kör väg 45, sväng av mot Angered. Skyltning V Gårdstensberget är den  
snabbaste vägen till Idéum. 

Kollektivtrafik 
Direktbuss 173 Göteborgs City via Svingeln - Gårdsten 
Hållplats Kanelgatan för att komma till Idéum. 
Alternativt - Spårvagn 4, 8 eller 9 från Göteborg centrum till Angered.  
Därefter buss 73, hållplats Kanelgatan för att komma till Idéum. 

För tidtabell och reseplaneraren www.vasttrafik.se  
eller Tidpunkten 0771-41 43 00. 

Grupprummen i storlekar som rymmer från 4-14 personer 
ligger runt en gemensam samlingsyta med praktiskt pentry.



Idéum i Gårdsten är en flexibel konferensanläggning för kreativa 
möten, seminarier, konferenser, workshops, utställningar och scen-
uppträdanden. Här finns plats för upp till 200 sittande gäster, grupp-
rum i olika storlekar, matsal och givetvis all nödvändig teknik.

De nya grupprummen är i storlek från 4-6 upp till 12-14 personer, utrustade med 
trådlöst internet, projektor och duk samt blädderblock. 

Stora konferenssalen har öppna ytor och rejäl takhöjd som ger rymd och ljus och 
som med biosittning rymmer 200 personer. Här finns en stor scen och lokalen är 
fullt utrustad med ljud- och bildanläggning, filmduk, trådlösa mikrofoner, headset, 
hörslinga, dator och mörkläggningsgardiner. Väggarna är belysta och har snabb-
fästen för utställningsvepor.

I Idéum finns också en matsal med plats för matgäster. Cateringmöjligheterna 
omfattar frukost, fika, lunch och middag från restauranger som levererar ekolo-
giska alternativ. 

INSPIRERANDE MILJÖ  

FÖR NYA IDÉER

Frågor och bokningar
Karin Burö, konferensansvarig
031-332 60 05
0706-35 60 23
karin.buro@gardstensbostader.se

Lokalfakta
Stora konferenssalen – upp till 200 platser  
i biosittning
Matsalen – plats för matgäster
Grupprum Timjan – 4-6 personer
Grupprum Kanel – 6-8 personer
Grupprum Saffran – 6-8 personer
Grupprum Muskot – 12-14 personer

Stora konfererenssalen rymmer upp till 200 
deltagare i biosittning, men går att möblera helt 

enligt användarnas önskemål.

I matsalen dukas för frukost, fika, 
lunch eller middag.

Grupprum Muskot har plats för  
12-14 personer.

Grupprum Kanel och Saffran rymmer 
båda 6-8 personer.

I det minsta grupprummet, Timjan, 
finns plats för 4-6 personer. 




