Praktisk informasjon
Audiovisuelt utstyr
Alle møterom er utstyrt med moderne audiovisuelt utstyr. Prosjektor, lerret og høyttalere
med god kvalitet. I tillegg til dette har rommene tråløst nett og mikrofon tilknyttet
høyttaleranlegget. Låne-PC står til disposisjon slik at du bare trenger å ta med minnepinne.
I inngangspartiet på Grønt Senter er det montert en TV-skjerm på høykant. Ønsker du å vise
et bilde eller en bildeserie, er du velkommen til å ta med en minnepinne. Merk: bildene må
vises på høykant. Vi har god erfaring med å bruke dette gratisprogrammet til bildevisningen:
https://www.canva.com/

Kjøkken og bord
Kjøkkenet er utstyrt med gryter, vanlige kjøkkenredskaper, service, tre typer glass,
tallerkener, kaffekopper og bestikk til 70 personer. Kjøkkenet er egnet til å tilberede middag,
men de fleste gjestene våre bestiller mat fra cateringleverandører.
Grønt Senter har til sammen 20 konferansebord som enkelt kan settes opp i forskjellige
formasjoner.

Matservering
I forbindelse med servering av mat på kurs og konferanser bruker Grønt Senter i hovedsak to
leverandører, Klubben Selskap og Tilstede Mat og Mer. Begge bedriftene er sertifisert som
Miljøfyrtårn. Tilstede Mat og Mer i tillegg sertifisert med Debio sølv, som vil si mer enn
halvparten av råvarene de bruker er økologiske.
Nærmere opplysninger om cateringmeny og priser her:
Tilstede Mat og Mer: http://www.tilstedematogmer.no/
Klubben Selskap: http://www.klubbenselskap.no/

Transport og parkering
Varetransport til og fra arrangement er tillatt. Vi oppfordrer alle gjester som kommer med
bil om å parkere enten i 5. etasje på Kilden P-hus eller på den store plassen på Odderøya.
Herfra er det ca. 70 meter å gå hvis du benytter snarveien fra Salamanderdammen. Følg de
store, malte fotsporene opp bakken til Grønt Senter på toppen av høyden.
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Rengjøring
Hovedrengjøring av lokalene er inkludert i leiesummen, men leietaker er ansvarlig for å
rydde etter arrangementet, kaste avfall og vaske synlige flekker eller søl.

Leiebetingelser
Ved mottakelse av e-post som bekrefter leie er leietakers representant automatisk ansvarlig
for mottak og tilbakelevering av de leide lokaler. Leietakers representant er også ansvarlig
for at deltakere følger de føringer som er gitt i denne instruks.
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