
Sammanfattning av MSDs argumentation  

 

MSD har försett LIFs Compliance Officer med ett utredningsmaterial för alternativ till 

Vinterträdgården, Grand Hotel. Nedan sammanfattas detta material. 

 

 

1. Efter analys har vi hittat få tillgängliga, praktiska lokaler för ändamålet i 

Stockholm som kan ta en konferens med 800 - 900 deltagare:  

 

Grand Hotel: 

 

- Relativt billig lokalhyra 

- De kan logistiskt byta skepnad från konferens till middag på 1 timme (ingen annan 

klarar detta). 

- Det centrala läget, med gångavstånd 5 minuter från övriga hotellen innebär att vi inte 

behöver bussar.  

 

Munchenbryggeriet: 

 

- Tar ut flerdubbelt högre kostnad för lokalhyra, vilket gör totalkostnaden hög.  

- Dessutom färre tänkbara hotell på söder, vilket innebär bussar. 

 

Älvsjömässan: 

 

- För stort för ändamålet. 

- Är bokat det planerade datumet. 

- Liten hotellkapacitet i Älvsjö vilket innebär bussning. 

 

Folkets hus: 

 

- Dåliga lokaler för ändamålet.  

- De klarar inte av att ha middag på stället. 

 

Clarion Sign hotel  

 

- De kan ha stolar uppsatta för 700, men för att det skall bli bekvämt ca 650.  

- När Clarion Sign skall rigga om till middag vill de ha ca 2 timmar på sig och klarar då 

max 530 gäster. De tror sig inte heller ha möjlighet att ha tillräckligt med personal för 

att alla får mat samtidigt.  

 

Stadshuset 

 

- De vill inte längre ta dagkonferenser.  

- Men lämpar sig bra för middag i Blå Hallen, men då tillkommer ytterligare en 

kostnad, först kostnad för konferenslokal (exempelvis Folkets hus) och sen en kostnad 

extra för en middagslokal, samt bussar. 

 

 

    

2. Hotellen 



 

De flesta hotell ligger i centrum och det är därför en fördel om konferenslokalen ligger 

centralt för att möjliggöra gångavstånd. Erfarenhetsmässigt vet vi att vi måste ha 7-8 

tillgängliga hotell eftersom hotellen ofta inte släpper ifrån sig alla rummen. Tvärtom vill 

de ha rum kvar till stamgäster, olika företagsavtal mm. 

 

3. Övriga synpunkter 

 

 Viktigt att ta hänsyn till kommunikation - nära centralstationen med tågtrafik, Arlanda 

Express och busstation innebär gångavstånd till många hotell vilket är miljövänligt. Det är 

också en fördel med fysisk aktivitet med detta kompakta program!  Till det kommer 

längre kostnader för MSD då vi kan undvika busstransporter. Få transporter gör också att 

risken för försenade deltagare minskar avsevärt. 

 Grand klarar tekniken. Inarbetad personal för bilder, ljud, inspelningarna. Maxar personal 

till middagar, luncher, kafferaster. Flyter då på perfekt vilket gör det möjligt med ett 

mycket kompakt program. 

 Att ha program, boende och måltider på samma plats är tidseffektivt och ger oss som 

arrangörer goda möjligheter att hitta tid för föreläsarmöten före respektive ämnesblock, tid 

till fotografering och diskussion kring manus för symposierapport, etc. 

Sammanfattningsvis fann vi i vår undersökning av andra lokaler att alternativen är sämre, 

i de få fall de är alternativ i praktiken, och dyrare. Till det kommer ökade kostnader för 

kommunikation (buss) för dessa alternativ, det skulle uppskattningsvis krävas 16 bussar 

under 2 dagar.  

  

 


