
2016-11-04 

Lokalöversikt Seniorernas Hus Göken 

Sal Max antal personer Möbler Övrig utrustning Övrigt 

Hörsalen 60  Fällbara bord + stolar Whiteboard, hörslinga, overhead, 
TV, VHS, DVD, internet 

TV, VHS och DVD förvaras i 
angränsande förråd. 

A-sal 20 Bord + stolar Whiteboard, internet Kan bokas separat eller 
kombinerat med B-sal 

B-sal 20 Bord + karmstolar Whiteboard, internet Kan bokas separat eller 
kombinerat med A-sal 

Gymnastiksalen Uppgift saknas  Bordtennisbord, diverse 
träningsredaskap, några stolar 

Belägen på källarplan, hiss finns. 

Föreläsningssalen Uppgift saknas 
Möblerat till 20 p. 
Ytterligare 20 stolar finns i 
angränsande förråd. 

Fällbara bord + karmstolar Hörslinga, internet, projektor+ 
duk, DVD-spelare 
mörkläggningsgardiner, CD-
spelare. 

Dator finns att låna, möjlighet att 
koppla upp egen dator. 

Datorsalen 8 Bord + stolar, två st höj- 
och sänkbara bord. 

Datorer, internet Möjlighet att koppla upp egen 
dator 

Köket Uppgift saknas 
Sittplatser till 12 personer 

Höj- och sänkbara bord, 
karmstolar 

Kaffebryggare, tekokare, 
diskmaskin, spis, ugn, 
mikrovågsugn, kylskåp, diverse 
köksredskap, porslin 

Kan endast bokas för 
köksaktiviteter (t.ex. bakning och 
matlagning).  I övrigt får besökare 
”samsas” med varandra. 

Pentryt   Kaffekokare, mikrovågsugn, 
kylskåp, begränsat utbud av 
porslin och köksredskap 

Kan ej bokas 

A- och B-sal består av två salar som skiljs åt av en vikvägg. Med vikväggen borttagen är utrymmet godkänt för totalt 40 personer. 
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Lokalöversikt Seniorernas Hus Löderupsgården 

Sal Max antal personer Möbler Övrig utrustning Övrigt 

Gallerian (stora) 20 Fällbara bord + stolar Hörslinga, projektor, internet Kan bokas separat eller 
kombinerat med lilla salen 

Gallerian (lilla) 20 Bord + stolar Hörslinga, internet, projektor Kan bokas separat eller 
kombinerat med stora salen 

Spelsalen 20 Bord + stolar Biljardbord  

Stora entrén 70 Bord+ stolar och fällbara 
bord + stolar 

TV, DVD, Projektor, internet  

Terapania 20-30 Bord + stolar Datorer, internet Finns datorer att låna. 

Terapania kök 10 Bord + stolar Diskmaskin, spis, ugn, kylskåp, 
diverse köksredskap, porslin, 
internet. 

Kan bokas separat eller 
tillsammans med Terapania 

 


