
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN SOM BRUKER AV KREATIVT MØTESENTER! 

 

Johan Benad Ugland har etablert et helt unikt møtesenter  
i Sørlandets Teknologipark. 
 
Dette er gjort med den hensikt å forsøke å bruke fortid og gamle  
gjenstander til å gjøre vår historie levende, samt oppmuntre til  
dialog og skape energi og kreativitet på tvers av grenser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Løvås vei 1 

4879 Grimstad 

J. B. Ugland 

Holding,               

tlf. 37 29 20 00 

Kreativt Møtesenter 



Praktisk informasjon: 

 Adkomst 
Lokalet ligger i Sørlandets Teknologipark ved 2. rundkjøring fra E-18 når man kjører ned mot 
Grimstad sentrum. Møtesenteret er plassert i underetasjen på Terje Løvås vei 1, det nyeste 
bygget i parken. Bruk hovedinngang og trapp eller heis ned til underetasjen.  
 

 Parkering 
Det finnes et begrenset antall gjesteparkeringsplasser på p-plassen utenfor Kreativt Møtesenter 
(tidsbegrensing på 2 timer). Ut over dette må Campus P-Hus benyttes (Parkering mot avgift).  
 

 Tilgang 
Adgangskort lånes ut ved henvendelse til J. B. Ugland Holding AS.  
 

 Møtearealer / utstyr (se vedlagte tegning) 
1. Foredragssalen: Prosjektor med stort lerret og PC, samt tilkobling til egen PC via 

HDMI kabel. Plass til 70-80 stk. 
2. Liten messanin: Stor skjerm tilkoplet PC, samt tilkobling til egen PC via HDMI kabel. 

Plass til 14 stk.   
3. Stor messanin: Prosjektor med lerret og PC for bruk av minnebrikke. Plass til 30 stk. 
4. Bensinstasjonen: Ingen AV-utstyr. Plass til 4 stk.  
5. Biblioteket: Prosjektor med lerret og Imac (tilkoblingsmuligheter).   

  
Trådløst nettverk i hele arealet, se for øvrig brukermanual i lokalet for passord mv.  
Det er ikke anledning for å benytte laptop ved alle møteplasser, så husk minnebrikke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Catering 



Ved mindre møter skal den enkelte bruker ha med seg kaffe/drikke og kopper/glass. Ved 
større arrangementer forventes leietakere å benytte seg av en av våre samarbeidspartnere som 
har kjennskap og tilgang til lokalene: 
  
Kantinen i Jon Lilletuns vei 1 v/Torunn Kjerland 
421015@no.issworld.com / Tlf: 400 10 632 
 
Smag & Behag v/ Hans Petter Klemmetsen. Dette er et lite «matsenter» i Grimstad som har 
som mål å fremme lokale råvarer, tradisjoner og gleden av gode smaker fra inn – og utland.  
Ta en titt på www.smag-behag.no  
kontakt@smag-behag.no / Tlf: 37 04 09 00 
 

 Rydding / renhold 
Sørg for at alt av AV-utstyr er slått av, tørk av border og pass på at lokalet er avlåst når det 
forlates. Ved arrangementer med bespisning kommer et tillegg i prisen på kr. 1500.- for 
renhold.  

 
NB!  BILENE OG UTSTILLING FOR ØVRIG MÅ IKKE RØRES!  

 

 

PRISER: 

Halvdag – hele lokalet 
(08.00-12.00/12.00-16.00) 

Heldag – hele lokalet 
(08.00-16.00) 

2500,- 5000,- 
Ved bespisning i lokalet kommer et tillegg i prisen på kr 1500,- for renhold. 

 

Beløpene faktureres uten mva. 

 

 


