
 
 

 

Nytt konferenscenter på Örenäs Slott 

Fredagen den 23 november ägde den officiella invigningen rum av Örenäs Slotts nya konferenscenter. 

Man kan nu erbjuda ett drygt 1 500 kvadratmeter stort konferenscenter med 16 konferens- och 

grupprum varav en eventhall med plats för 390 personer. Anläggningen är utrustad med det senaste 

inom teknik, ljussättning, luft och ergonomi. Med denna byggnation har Örenäs Slott skapat ett av 

Sveriges mest energieffektiva konferenshus. 

Det nya konferenscentret är inhyst i vita byggnader med grafitgrå tak, placerade vid sidan av hotellbyggnaden. Den 

vita fasadens ljussättning kan anpassas efter det gästande företagets färger detta följs även upp med ljussättning av 

det träd som står placerat framför entrén. Hela byggnaden för tankarna till en skånelänga vars huskroppar omgärdar 

den stenbelagda innergården där också entrén är belägen. Det första man möter är en luftig lounge som utgör 

mittdelen i konferenshuset, på var sida om loungen fortsätter de huskroppar som inrymmer konferens- och 

grupprum. I loungen finns bar och reception, kapprum med toaletter, bekväma sittmöjligheter och en buffébänk för 

pausfika. Detta är en av de tre stationer som gör logistiken smidig då många tar paus samtidigt.  

Lokalerna är ljusa och man har utnyttjat hela takhöjden, det är en väl genomtänkt färgsättning som lätt kan 

alterneras då man arbetat med en ljus bas och låter stolar, mattor och övriga textilier i färg ge rummen dess olika 

karaktär. I den stora eventhallen finns en scen som enkelt kan skjutas in i väggen, vid sidan av scenen är en port som 

möjliggör att köra in en bil i eventhallen. Utanför eventhallen är en rymlig yta för pauser, denna kan smidigt 

integreras med hallen då väggen som skiljer ytorna åt består av vikväggar. 

Vid byggnationen av konferenshuset har man lagt stor vikt vid att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt och har 

som ett led i detta valt att värma upp hela anläggningen med fjärrvärme och all belysning är LED. 

– Vår tanke med anläggningen har alltid varit att skapa en ”holistisk upplevelse” i alla delar med mat, service, 

boende och konferensmöjligheter av hög klass. Vi har jobbat mot att våra gäster ska få uppleva tre olika tidsåldrar, 

bor gör man i rum inredda med inspiration från 70-talet, äter och umgås gör man i slottets historiska miljö och 

konfererar gör man i det nya hypermoderna konferenshuset, berättar Jonas Edberg, VD Örenäs Slott. 

 

För mer information kontakta: 

Jonas Edberg, VD, Örenäs Slott Hotell & Möten, 0418-45 11 50, jonas.edberg@orenasslott.com 

 

Om Örenäs Slott:   

Örenäs Slott är en hotell- och konferensanläggning med 115 rum, 228 bäddar och en konferenskapacitet för 390 personer i 

biosittning. Örenäs Slott har också trevliga weekenderbjudanden såsom champagnehelger, golfpaket, Venpaket m.m. Företaget 

omsätter i dag 48 miljoner och är en stor arbetsgivare i kommunen med ca 60 anställda. Örenäs Slott har många nya spännande 

projekt på gång under kommande år. Örenäs Slott är beläget 1,5 mil söder om Helsingborg, direkt vid Öresund och med en 

magnifik utsikt över Ven.   
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