
Ledige  møterom 
i  Pr insensgt  10a  

 
Velegnet  for  

 
 -  Seminar  
 -  S ty remøter  
 -  Kurs  
 -  In fo -møter  
 -  Pros jektarbeid  
 mm  

  

Forespørsler om utleie og avtaler om leie: 

Bente E. Jacobsen  mob 98 43 46 34 

  bente@triangelsenteret.no  

Betaling:  VIPPS:  #  545975 eller  Bank: 4200.59.77015 

Prinsensgate 10 a tilbyr med sin sin sentrale plas-

sering midt i Trondheim sentrum korttidsleie av 

lokaler til større og mindre møter. Lokalene er 

lyse og trivelig.  

Priser: Kurslokale 2.etg: kr 300/t  kr 2.000/dag 

             Styrerom 3. etg:   kr 200/t  kr 1200/dag 

 
Når  du t renger  

lokal i te ter  sent ral t  i  
Trondhe im  

Spar tid og penger 
Ta møtene i 

Prinsensgate 10a 

 

Trøndelag KFUK-KFUM eier og drifter av Prin-

sensgate 10a i Trondheim via ”Stiftelsen Triang-

elsenteret.”. Vi er lokalavdeling av Norges 

KFUK-KFUM som er en kristen barne– og ung-

domsorganisasjon med 17.000 medlemmer og 

5.000 grupper over hele landet. Organisasjonen 

driver folkehøgskoler, leirsteder og internasjo-

nalt hjelpearbeid. I Trøndelag drives blant annet 

flere Ten Sing-kor, speidergrupper og samarbeid 

med menigheter om ungdomsarbeid.  

Se mer om organisasjonen på  www.kfuk-

kfum.no/   

Se også Facebook: Triangelsenteret 

TRØNDELAG     

KFUK-KFUM 

https://www.triangelsenteret.no/ 



”Seminar-rommet” ligger i 2. etasje og har 

god plass til 40 personer. Rommet er nylig totalreno-

vert og fremstår som lyst og trivelig. Det har takmon-

tert DVI-prosjektor, lerret,  bord og stoler til alle 

deltakere.  

Lei  de lokaene du trenger  

”Styre-rommet” ligger i tredje etasje. Rundt 

”styrebordet” er det god plass til 15 personer. Rom-

met har store vindusflater som gir mye dagslys.     

Til inventarer hører også en enkel sofakrok. Rommet 

har umiddelbar tilgang til tekjøkken.  

Prinsens gate 10a, også kalt        

Triangelgården,  ligger sentralt i Trond-

heim. Fra de aller feste steder i byens sentrum 
kan en ta seg dit til fots uten problemer.  Byg-

ningen er gammel og den mangler dessverre 

heis.          

Når din bedrift eller etat trenger et lokale som 

er større enn det du selv disponerer eller alle 
lokaler er opptatt, kan Prinsens gate 10a være et 

godt alternativ. Billig leie og kort vei gjør dette 
til et attraktivt supplement. Lokalene vil primært 

være tilgjengelig på dagtid.  

Se nærmere informasjon på baksiden om hvor 
du kan henvende deg om tid, priser og betingel-

ser.  

Kjøkken med oppvaskmaskin og kjøleskap i direkte til-

knytning til seminarrommet.     


