
T I L L G Ä N G L I G  U T R U S T N I N G  O C H
M Ö B L E M A N G  F Ö R  L O K A L H Y R A

Forum Box har till förfogande 50 svarta hopfällbara stolar. Om fler stolar
behövs har kunden själv ansvar för medtag av stolar (till exempel
erbjuder många cateringföretag uthyrning av stolar och bord).

STOLAR



Vi har 10 hopfällbara vita laminatbord med stålram (80x180 cm) med
plats för ungefär 65 gäster. 

Tyvärr kan vi inte erbjuda bordsdukar (återigen lönar det sig att fråga
cateringföretaget).

BORD



Vi erbjuder slutstädning för en tilläggsavgift (150–200€ inkl. moms,
beroende på veckodag). I slutstädningen ingår ihopläggning av
möblemang och annan utrustning till förrådet, generell städning av ytor
och omhändertagande av skräp/flaskor. Vid hyrans slut har kunden
ansvar för ta hand om personliga föremål, egna utsmyckningar och
eventuell cateringutrusting innan de avlägsnar sig från lokalen. Vid
behov (och enligt överenskommelse på förhand) kan föremål tillfälligt
flyttas till ett förvaringsutrymme (kontakta oss för mer information).

Alternativt kan kunden själv ansvara för städningen. Till detta ändamål
bör det reserveras en timme vid slutet av bokningen. 

STÄDSERVICE

För en tilläggsavgift erbjuder vi ett
Bose Millenium-system, med
bluetooth och aux-koppling (till
exempel för användning med mobil
eller dator). Två trådlösa
mikrofoner ingår.

En Epson-projektor med
tillhörande skärm kan också hyras.
Skärmen är fristående med eget
stativ, och är 130x210 cm i storlek. 
I paketet ingår en 7 meter lång
HDMI-kabel.

HÖGTALARE / PA,
PROJEKTOR MED SKÄRM



Lokalen har ca 15 förlängningssladdar i varierande längd (1-10m) samt en
25 meter lång skarvsladd. Dessa kan användas fritt så länge de inte är i bruk
i utställningen.

Vi har också flertalet verktyg till hands. Fråga oss gärna för mer information!

FÖRLÄNGNINSSLADDAR OCH ANNAN UTRUSTNING

Det finns två tunnor i lokalen (storlek 80 liter) som kan användas till
ihopsamling av skräp, burkar, flaskor och dylikt. Det finns också två
mellanstora metallkärl.

SOPTUNNOR/SKRÄPKORGAR

Galleriet har ett litet kök till förfogande. I köket finnes en mindre mängd
tillbehör så som serveringsskålar, brickor och karaffer. Om dessa används
har kunden ansvar för diskning (såvida inte slutstädning har beställts, varvid
diskning ingår). I köket finns tyvärr ingen diskmaskin.

KÖKSFÖREMÅL

Kunden kan använda sig av lokalens blomvaser (ungefär 15, i olika storlekar).
Blomvaserna skall återfås rena efter eventet.

I lokalen finns även hållare i glas för värmeljus (ungefär 30st). Dessa skall
returneras efter eventet. Kunden står själv för värmeljusen.

BLOMVASER & VÄRMELJUSHÅLLARE



GENERELLT OM LOKALHYRA

Forum Box är en unik och inspirerande lokal för privata tillfällen såväl som
företagsevent! Våra utrymmen kan hyras för många olika ändamål: bröllop,
konferenser, födelsedagar, kulturevent, konserter mm. 

Forum Box ligger centralt i Helsingfors vid Gräsviksstranden. Ni når lokalen
enkelt via spårvagn nummer 7 och 9 (hållplats Västra Länken). Utrymmens
mått är upp till 300m² med takhöjd på sex meter.

Utrymmets utseende skiftar varje månad beroende på våra utställningar.
Uthyrning av lokalen sker utanför ordinarie öppettid (tis–sön, 12–17), vilket
innebär att uthyrning kan arrangeras särdeles flexibelt under måndagar.

Forum Box har kapacitet för max 100 pers. Maxgränsen för personmängd
varierar alltid beroende på utställningarnas formgivning. Vi ber er kontakta
oss så vi mer detaljerat kan bedöma hur ert event passar ihop med
pågående utställning.

Hör gärna av er så berättar vi mer!  
Tel. 050 313 9075/050 524 1781 eller tila@forumbox.fi



H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M M E N
T I L L

F O R U M  B O X !


