Ledige møterom
i Prinsensgt 10a
Velegnet for

Når du trenger
lokaliteter sentralt i
Tr o n d h e i m

TRØNDELAG
KFUK-KFUM
Trøndelag KFUK-KFUM eier og drifter av Prinsensgate 10a i Trondheim via ”Stiftelsen Triangelsenteret.”. Vi er lokalavdeling av Norges
KFUK-KFUM som er en kristen barne– og ung-

- Seminar
- S t yr e m ø t e r
- Kurs
- Info-møter
- Prosjektarbeid
mm

domsorganisasjon med 17.000 medlemmer og
5.000 grupper over hele landet. Organisasjonen
driver folkehøgskoler, leirsteder og internasjonalt hjelpearbeid. I Trøndelag drives blant annet
flere Ten Sing-kor, speidergrupper og samarbeid
med menigheter om ungdomsarbeid.
Prinsensgate 10 a tilbyr med sin sin sentrale plas-

Se mer om organisasjonen på www.kfuk-

sering midt i Trondheim sentrum korttidsleie av

kfum.no/

lokaler til større og mindre møter. Lokalene er
lyse og trivelig.

Se også Facebook: Triangelsenteret

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

https://www.triangelsenteret.no/

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

Spar tid og pen
ger
Ta møtene i
Prinsensgate 10
a

L ei de loka len e du t ren g er

”Seminar-rommet” ligger i 2. etasje og har
god plass til 40 personer. Rommet er nylig totalrenovert og fremstår som lyst og trivelig. Det har takmontert DVI-prosjektor, lerret, bord og stoler til alle
deltakere.

Prinsens gate 10a, også kalt
Triangelgården, ligger sentralt i Trondheim. Fra de aller feste steder i byens sentrum
kan en ta seg dit til fots uten problemer. Bygningen 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 betingelser.

Til ”Studentarbeid” er det foreløpig
satt av et rom i 3. etasje. Vinteren 2021
er det under oppussing, Vi kan derfor
dessverre ikke presentere bilder derfra
nå.
For KFUK KFUM er det viktig å være
aktivt til stede i Universitetsbyen Trondheim. Lokaler og virksomhet vil bli presentert her våren 2021|.

Kjøkken med oppvaskmaskin og kjøleskap i direkte tilknytning til seminarrommet.

