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Småstad i hjärtat,  
storstad i sinnet

Det är klart att vi är partiska i frågan, men faktum är att det finns få små
städer som kan stoltsera med att ha producerat så mycket som Trollhättan  
– från tåg, turbiner, flygmotorer, bilar, rymdraketkomponenter till långfilmer, 
88:an (just det, glassen), Peter LeMarc och Jessica Andersson. Vi är inte  
färdiga än… 

Att Trollhättan är en internationell och mång-
kulturell stad är inte konstigt med tanke på att 
det alltid varit en entreprenörsstad som lockat 
till sig kreativa, idéstarka och uppfinningsrika 
människor. Utbytet med andra länder, både i 
form av arbetskraft och export, har varit och 
är en viktig del i vår framgång och utveckling. 
Idag kan vi, i och med Högskolan Väst, även 
lägga till studentstad i vår resumé. 
Kanske är det tack vare vår historia eller så är 
det något med kraften i vattnet som gör att 

det finns en känsla och ett driv här som är 
svårt att finna någon annanstans; en känsla av 
att ingenting är omöjligt. Allting kan hända.   
Som tur är har inget av detta stigit oss åt 
huvudet utan vi är fortfarande en småstad i 
den bemärkelsen att nästan alla känner alla 
och att allting finns nära till hands; allt från 
hotell, restauranger och möteslokaler till korta 
beslutsvägar mellan stadens olika aktörer, vilket 
också gör det enkelt för dig som planerar  
möten eller andra arrangemang i Trollhättan. 



Det är enkelt att  
mötas i Trollhättan

Om ni är två eller tvåtusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna till Trollhättan. 
Här finns arenor, drivkraft, lust, kompetens och kapacitet för att framgångsrikt 
arrangera konferenser, kongresser, möten och alla möjliga och omöjliga events. 

Förutom det goda värdskap som Trollhättan kan 
stoltsera med, genom personligt, flexibelt och  
professionellt bemötande, så är det just  
enkelheten som de flesta uppskattar mest  
när de förlägger sina möten till Trollhättan. 
Och vi kan inte annat än instämma –    
under en timmes resväg från både 
Stockholm och Göteborg gör det enkelt  
att ta sig hit även för internationella 
mötes deltagare. Samtliga hotell är cen-
tralt belägna med bara några minuters 
gångavstånd till flera av stadens största  
mötesarenor. Dessutom har vi världs unika 
naturupplevelser att erbjuda alldeles runt 
knuten. Kan det bli enklare?

I Trollhättan finns inspirerande lokaler för alla slags möten  
och arrangemang – från trivsamma mötesrum för mindre  

sällskap till stora, anpassningsbara arenor för större konferenser 
och kongresser. När det gäller övernattning erbjuder Trollhättan  

ca 400 rum och 730 bäddar. Tillsammans med vår grann
kommun Vänersborg kan vi erbjuda det dubbla. 



Kunskap och  
kreativitet kräver 

 utbyte för att växa
Industri och teknik har länge varit synonymt med Trollhättan, men kunskap  
och kreativitet är de starkaste kännetecknen. Inte minst tack vare Högskolan 
Väst, NUsjukvården, Innovatum och vårt näringsliv som bidrar med  
forskning, utveckling och kunskapsutbyte. Det är just det ständiga utbytet  
som är så viktigt för att nå framgång. 

Att träffas, utbyta kunskap och idéer är nyttigt och utvecklande för 
alla företag, föreningar och organisationer – både för gruppen som 
helhet, men också för varje enskild individ. Här är några exempel på 
lyckade möten och arrangemang som valt Trollhättan som sin arena.

The International Bioenergy Days 
WACE International Symposium 

Vårmötet i Perinatologi 
Offentliga Rummet 

Gasdagarna 
Årets Bild



Mer än bara mäktiga 
vattenfall och slussar

Det går nästan inte att besöka Trollhättan utan att uppleva åtminstone någon 
del av det unika fall och slussområdet, som tack vare sin ingenjörskonst har 
kallats för ett av världens åttonde underverk. Men det är inte allt som den här 
staden och dess omgivningar har att bjuda på. 

Det är en enormt mäktig känsla att beskåda 
ett av våra unika fallpåsläpp där 300 000 liter 
per sekund forsar fram i fallfåran. Dånet är 
öronbedövande. Hela fall- och slussområdet 
är fantastiskt och att ta en stillsam promenad 
längs kanalen är en lisa för själen. Som du 
säkert förstår, kring temat vatten och kraft 
finns det en mängd aktiviteter att hämta här 
i Trollhättan – upplevelser som ger inspiration 
och energi till era mötesdeltagare.

Att bryta och göra något hela annat en  
stund gör inte bara att alla intryck får tid  
att landa, det ger också ny kraft för  
fortsatta kreativa diskussioner. I vår  
närhet finner ni även de mytomspunna  
platå bergen Halle- och  Hunneberg  
– Kungen och älgarnas berg. Här bjuds  
storslagen natur och unika upplevelser som 
mötesdeltagarna kan bära med sig länge. 



Hollywood i  
svensk tappning

Ungefär hälften av alla svenska långfilmer produceras eller samproduceras i 
Trollhättan – eller Trollywood som staden numera kallas i filmvärlden. Vi som 
bor här är vana vid att stöta på både nationella och internationella stjärnor, 
och att gator ibland stängs av på grund av inspelningarna. Trollhättan kan 
också stoltsera med en egen Walk of Fame där kända skådespelare som  
Pernilla August, Robert Gustavsson, Lena Olin, Stellan Skarsgård, Fares Fares 
och Nicole Kidman förärats med en egen stjärna.



Impregnerat med  
innovationskraft

Att det var just det gamla industriområdet Nohab vid kanalen som skulle bli 
platsen för Trollhättans nya kreativa utvecklingscenter – Innovatum – var ingen 
slump. Här har entreprenörsandan funnits och frodats sen 160 år tillbaka,  
innan ens Trollhättan fick sina stadsrättigheter. Förutom att 140 företag, en 
inkubatorverksamhet och ett av Sveriges mest moderna laboratorium för  
produktionsteknik finns här, så kan Innovatumområdet även stoltsera med  
en konsthall, konserthall, kulturskola, linbana, Saab bilmuseum och ett 4400 
kvm stort science center. Väl värt ett besök. Eller två. 



Här är röda mattan 
alltid utrullad

I Trollhättan är vi vana vid celebert besök. Såväl Hollywoodkändisar som  
Dramatenskådisar bor hos oss när de spelar in film. Så förvänta dig miljöer 
och bemötande värdigt stjärnorna. 

Bestäm vilken scen som ska utspela sig  
utanför ditt fönster. Vi har ett stort antal 
kulisser att välja mellan. Allt från stads  - 
kärnans folkmyller till Göta Älvs dramatiska 
fall- och slussområde. Här erbjuds mat och 
möten med finess. Vare sig det gäller en 

enklare middag eller en bankett så erbjuder 
Trollhättan ett varierat och spännande 
restaurangutbud. Här kan du välja allt från 
orientaliska små rätter till klassisk husmans-
kost eller varför inte en viltinspirerad middag 
serverad ute i det fria. 



ALBERT KÖK HOTELL & KONFERENS
Albert har blivit smått berömda för sin goda mat, 
det personliga bemötandet och den genuina  
atmosfären. Som gäst får du något utöver det  
vanliga och som berör alla dina sinnen. Albert  
erbjuder möteslokaler för upp till 140 personer och 
har 28 rum med 56 bäddar. Samtliga konferensrum 
har utsikt över älven och Trollhättans stadskärna.

ARENA ÄLVHÖGSBORG
Arena Älvhögsborg är ett arenabolag som  
regelbundet arrangerar stora idrotts- kultur- och 
företagsevenemang. Både i egen regi och som  
uthyrare av lokaler, personal och utrustning.  
Arena Älvhögsborgs resurser, flexibla organisation  
och stora lokaler skapar unika möjligheter att 
erbjuda ”ett av Sveriges bästa alternativ för möten 
utanför storstadsregionerna”. Möten allt ifrån det 
lilla, mer personliga mötet till en stor konferens/ 
kongress med upp till ett par tusen deltagare.

FIRST HOTEL KUNG OSCAR
I centrum nära resecentrum ligger sköna First Hotel 
Kung Oscar och erbjuder genom Folkets Hus  
Kulturhuset möten och events. Hotellet har 80 
moderna hotellrum samt lägenheter med pentry/
kök. Här erbjuds privat parkering, relax avdelning 
med bastu, lobbybar samt matsal som kan  
abonneras. Med omsorg om detaljer - Carpe  
Diem sängar, aktivitetsprogram och fritt WiFi, skapas 
en trivsel som smittar av sig på hotellets gäster.

FOLKETS HUS KULTURHUSET
Folkets Hus Kulturhuset erbjuder ett flertal hörsalar, 
möteslokaler, generösa foajéer, bankettsal och  
riktigt god mat. Här finns en lång och diger 
erfaren het och kompetens när det gäller ett möte 
eller ett events alla delar och med en mängd  
spännande kulturaktiviteter i huset ges möjligheter 
till ett unikt möte. Dessutom är Folkets Hus Kultur-
huset marknadsledande när det gäller ljud och ljus. 
Detta i kombination med ett personligt engage-
mang borgar för ett mycket lyckat arrangemang.

Trollhättan erbjuder mötesplatser som anpassas utifrån ert specifika möte och 
arrangemang med möjlighet att skapa unika möten i mötet. Lokaler som kan 
hantera stora flöden av människor, utrymme för registreringsdisk, sekretariat och 
utställning, WIFI och teknik. Vi tar även hänsyn till ditt arrangemang och din  
organisations krav på utformningen av mötet som t.ex. upphandlingsregler etc.



SCANDIC SWANIA
Scandic Swania är vackert beläget mitt i centrum 
precis vid Trollhätte kanal. I dag är Scandic med 
sina 201 rum och moderna möteslokaler stadens 
största hotell. Här finns möjligheter att skapa event 
för upp till 1000 personer och matsalarna kan 
dukas upp för 450 personer vid en sittande middag. 
Hotellet har en mindre mässlokal med egen ingång 
och största mötesrummet kan husera 170 personer. 
Här erbjuds hög service på ett lättsamt och av-
slappnat sätt.

MÖTESPLATS FASETTEN
Mötesplats Fasetten ligger lättillgängligt och nära 
både E45:an och RV44 med goda parkerings-
möjligheter. Mötesplats Fasetten erbjuder flertalet 
konferensrum där den största rymmer 150 personer. 
Förutom konferensrum finns åtta stycken grupprum. 
Varje mötesrum har trådlöst internet samt sedvanlig 
konferensutrustning.

Samtliga hotell är strategiskt placerade i centrum, vilket innebär gångavstånd till 
några av stadens största möteslokaler, restauranger, resecentrum samt det vackra 
promenadstråket kring Spikön, kanalen och Trollhättefallen. 

BEST WESTERN HOTEL TROLLHÄTTAN
Best Western Hotel Trollhättan är ett prisvärt hotell 
med ett perfekt läge mitt i centrum med bra
parkeringsmöjligheter i angränsande parkeringshus.
Runt hörnet erbjuds ett stort utbud av restauranger, 
nöjen och affärer. Hotellet har gratis WiFi.  
Flertalet av hotellrummen är renoverade till modern 
standard. Alla gäster bjuds på eftermiddagskaffe/te 
med kaka.

HOTELL BELE, SWEDEN HOTELS
Hotel Bele, Sweden Hotels är centralt beläget  
mitt på gågatan i Trollhättan med restauranger 
och nöjesliv precis runt hörnet. Hotellet erbjuder 
31 modernt och harmoniskt inredda rum i en 
hem trevlig och personlig miljö. På efter middagarna 
bjuds alla gäster på kaffe och hembakat. Här  
finns fri parkering på hotellets egen innergård  
och fritt WiFi.

NOVA MAT & MÖTEN
Att mötas på Nova Mat & Möten är en upplevelse 
utöver det vanliga. Det spelar ingen roll om ni är två 
eller tvåtusen. Nova erbjuder kompletta möten med 
god mat och skräddarsydda kringaktiviteter i anrik 
industri- och kanalmiljö. Med Novas samlade kun-
skap och kapacitet ser de till att ert möte blir precis 
som ni vill ha det. Förutom en komplett konferens-
anläggning med lokaler i topptrim erbjuder Nova en 
häftig evenemang- och mötesarena med plats för 
1300 sittande och 2 500 stående gäster.



Trollhättan, alltid  
nära till hands 

Med egen flygplats, utbyggt dubbelspår för tågtrafiken, tre europavägar  
och en riksväg som korsar staden känns det säkert att säga att det är enkelt  
att ta sig till Trollhättan, även för långväga besökare. 

Flyg 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats har förbindelse 
till och från Stockholm (Bromma) med upp till 
åtta turer per dag. Restiden är strax under en 
timme och med taxi från flygplatsen är du  
framme i centrala Trollhättan på 10 minuter.

Tåg
Mellan Trollhättan och Göteborg går tågen ofta 
och restiden är ca 35 minuter. Från Stockholm tar 
resan ca 3 timmar med SJ3000. Du tar dig även 
smidigt hit med tåg från Karlstad, Oslo, Malmö 
och Köpenhamn. 

Bil
I Trollhättan sammanstrålar tre riksvägar och en 
europaväg. Från Göteborg är det en resväg på 
ca 45 minuter, från Uddevalla ca 15-20 minuter 
och från Oslo reser man hit på ca 3 timmar. 



Det kostar inget att 
anlita Trollhättan 

Convention Bureau 
Trollhättan Convention Bureau är en helt neutral och kostnadsfri organisation, 
strategiskt placerad under näringslivsenheten i Trollhättans Stad, vars främsta 
uppdrag är att inspirera personer till att vilja, våga och kunna initiera till att 
fler möten förläggs till just Trollhättan. 

Att stå som värd för ett nationellt eller inter-
nationellt möte är en fantastisk möjlighet 
att stärka det egna varumärket. Man bidrar 
även till att Trollhättan sätts på kartan vilket 
gör att det blir ännu mer attraktivt att bo, 
verka och leva här och som i sin tur skapar 
bättre förutsättningar vid rekryteringar och 
företags investeringar.

Trollhättan Convention Bureau fungerar  
som en professionell partner där vi med vår 
kompetens och våra kontakter fungerar som 
dörröppnare och möjliggörare. Det är med 
oss du ska bolla tidigt, när första tankarna 
om att stå värd för ett möte kommer.  
När du kontaktar oss förbinder du dig inte 

till något och vi för heller inget vidare. Du 
kan känna dig trygg i vår rådgivning för att 
ditt arrangemang ska hjälpa dig att nå dina 
verksamhetsmål.

Vi hjälper dig att analysera mötet, presentera 
Trollhättan för styrelse och beslutsfattare, 
sammanställer ansökan för mötet, arrangerar 
visningsresor, preliminärbokar hotell- och  
möteslokaler, tipsar om kringarrangemang och 
kan även hjälpa till med viss marknadsföring 
av mötet. 

Nämnde vi att våra tjänster är kostnadsfria? 
Har du frågor och funderingar eller vill veta 
mer, tveka inte att höra av dig!

Låt proffsen  
göra jobbet

Bakom varje framgångsrikt möte ligger  
många timmar av förberedelser, planering,  
administration och efterarbete. Som tur är 
finns det kongressarrangörer och Professional  
Congress Organizers, så kallade PCO’s, som  
har specialiserat sig på just detta arbete. 

Deras uppgift är att se till att ingenting faller mellan 
stolarna. Mot ett visst arvode, som oftast är en del av 
kongressbudgeten, får du hjälp med allt ifrån att upprätta 
en budget, fastställa en tidsplan, hjälp med deltagar-, 
ekonomi- och abstracthantering, bokning av möteslokaler, 
hotellrum, sociala arrangemang och catering till logistik, 
och utvärdering. De ser till att mötet bär sina egna  
kostnader, bevakar deadlines och på så sätt spar kostnader 
för konferensen. 

Vi från Trollhättan Convention Bureau rekommenderar 
varmt att du anlitar någon av våra utvalda samarbets-
partners när du skall organisera nästa konferens för att 
nå absolut bästa resultat. 

Ett urval av samarbets
partners som kan  
Trollhättan extra bra

Lokal konferensservice

Visit Trollhättan  
Vänersborg
+46 520 135 07
eva.fock@visittv.se
www.visittv.se

PCO’s

Demo Meeting Sweden 
+46 31 778 11 30
linda@demomeeting.se
www.demogroup.se/meeting

MEETEX
+46 31 708 86 90
info@meetex.se
www.meetex.se

Meetagain Konferens
+46 76 116 75 58
johan@meetagain.se
www.meetagain.se 

MeaConsulting
+46 70 770 02 97
marie@meaconsulting.se
www.meaconsulting.se

MCI Scandinavia
+46 31 780 30 30
gothenburg@mci-group.com
www.mci-group.com

Trollhättan Convention Bureau 
Tel +46 520 49 62 72 

anki.sandberg@trollhattan.se 
www.meetintrollhattan.se



Trollhättan Convention Bureau 
Tel +46 520 49 62 72 

www.meetintrollhattan.se
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