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Coor Konferens i samarbete med Scalateatern  

Coor Konferens har tecknat ett samarbetsavtal med Scalateatern i Stock-
holm. Avtalet innebär att Coor Konferens får använda teatern som eventlokal 
för möten under dagtid. 

Scalateatern är en av Stockholms mest spännande teatrar med ett aktivt program 
med teater, musik och comedy. Teatern är med sitt centrala läge på gångavstånd 
från Stockholm C en riktigt bra möteslokal för 250-500 personer.   

– Flera av våra kunder har efterfrågat större lokaler centralt i Stockholm, 
därför är vi riktigt nöjda med detta samarbete. Att få samarbeta med 
Scalateatern är inspirerande. En central mötesplats med så mycket 
charm och historia vill vi att fler ska upptäcka, säger Per Julin, Affärs-
utvecklare på Coor Konferens. 

– Vi tror att Coor Konferens med sin gedigna erfarenhet av att  
arrangera dagkonferenser ska ge oss möjligheten att utöka vår verk-
samhet och låta fler gäster besöka oss, nu även på dagtid, säger Tova 
Nyqvist VD för Scalateatern.  

 
 
Coor Konferens är en del av Coor AB. 
 
 

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta  

Per Julin Affärsutvecklare, Coor Konferens  +46 10 559 65 42  per.julin@coor.com  

Sofie Schough Kommunikationschef, Coor i Sverige +46 10 559 59 83 sofie.schough@coor.com 

Tova Nyqvist VD, Scalateatern i Stockholm AB +46 8 14 35 70 tova@scalateatern.se  

 
 
 
 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakro-
nan och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 september 2017 hade bolaget cirka 6 500 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och 
Finland, och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i 
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i 
ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.se 
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