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VÄLJ TRÄCENTRUM

Många företag och organisa-

tioner väljer Träcentrum som 

mötesplats. 

Vi har stor erfarenhet av att 

hantera olika mötestyper som 

kickoffer, mässor, personalfester, 

konserter, utbildningar, arbets-

möten och ledningsgrupps

möten. 

Under 2010 hade vi mer än 170 

företag och 17 000 konferens-

gäster på Träcentrum.

Vårt läge gör det lätt att ta sig hit 

och du parkerar fritt i anslutning 

till anläggningen.

ALLT FÖR 
ETT BRA MÖTE
Träcentrum är en populär mötesplats. Här arrangeras såväl stora 
konferenser som små effektiva möten. Gemensam nämnare är att 
alla våra gäster ska få de bästa förutsättningarna.

VÄLKOMMEN IN
  När du kommer in i vår välkomnande 

centrumhall möts du av ljus och inspira-

tion. Centrumhallen är utformad som ett 

träd och årsring för årsring vandrar du in 

mot kärnan. Hela anläggningen inspire-

rar med en känsla av ljus, luft, miljö och 

kreativitet.

VILKA ÄR DINA BEHOV?
Om du och dina mötesdeltagare står för 

innehåll så ordnar vi på Träcentrum resten. 

Vi törs lova att vi kan tillgodose alla dina 

önskemål om ett bra möte eller konferens. 

Rent praktiskt har vi lokaler i olika storle-

kar och tekniskt har vi det allra senaste. 

Dessutom har vi lagt extra möda på bra 

ljus och bra akustik.

 Vi är glada att kunna erbjuda allt från kaffebröd till 

dagens lunch, affärsluncher, bufféer, julmat, 3-rätters-

menyer och lättare rätter. 



VI ORDNAR BOENDE

Vill du ha hjälp med boende i 

samband med din konferens så 

hjälper vi gärna till. 

Vilka dina behov än är, så törs vi lova att vi kan tillgodose 

alla dina önskemål om ett bra möte eller konferens.

SMAKLIG MÅLTID
Om du är mätt och belåten blir också ditt möte så mycket 

bättre. Därför är vi glada att kunna erbjuda mat och dryck 

som våra gäster gillar.  Vår populära restaurang erbju-

der allt från kaffebröd till dagens lunch, affärsluncher, 

 bufféer, julmat, 3-rätters-menyer och lättare rätter. 

Restaurangen har även dagens lunch som uppskattas av 

många i Nässjö med omnejd. 



NÄSSJÖ  
I CENTRUM 
Med ett centralt läge och goda kommunikationer har Nässjö  
etablerat sig som ett starkt centrum inom många områden.

 I Nässjö kommun bor närmare 30 000 

personer varav cirka 16 000 i centralorten. 

Inom kommunen ligger Sydsvenska hög-

landets högsta punkt, Tomtabacken 377 

meter över havet.  

Att Nässjö är en stor knutpunkt för järn-

vägen är allmänt känt. Varje år är det två 

miljoner människor som passerar, eller  

byter tåg, här. Därför finns många inter-

nationella företag med sitt logistiska 

centrum i Nässjö.

Möten och konferenser av många olika slag arrangeras i 

våra fräscha lokaler. Här finns också de moderna tekniska 

hjälpemdel som kan behövas.

Småföretagaranda, samverkan 

och kreativitet kännetecknar 

Smålands näringsliv. Här finns 

många trärelaterade företag 

som genom att samarbeta hela 

tiden flyttar fram sina positioner. 

Träcentrum spelar en aktiv roll i 

denna utveckling där vi kan fånga 

upp nya idéer och kanalisera 

dessa till våra samarbetspartners 

inom näringslivet. 



Nässjö är en stor knutpunkt för järnvägen, här  

passerar varje år två miljoner människor med tåg. 

På Träcentrum erbjuds även 

företagsanpassade utbildningar 

inom t.ex. ytbehandling, organisa-

tionsutveckling, produktionstek-

nik, arbetsmiljö eller närliggande 

områden.

TRÄ SÅ LÅNGT ÖGAT NÅR
Träcentrum är också rätt plats när miljöaspekterna vägs in.  

I dag byggs allt fler stora byggnader i trä eftersom trä är ett 

utmärkt val med tanke på miljön. Träcentrums unika anlägg-

ning är ett lysande exempel på en sådan byggnad. 



HÅRDA FAKTA 
OM TRÄCENTRUM
På Träcentrum finns utrymmen och möjligheter för alla typer 
av möten och konferenser. Fräscha lokaler och all teknik som 
kan behövas.

  Konferenslokaler från 2 personer  

 upp till 150 personer

  Aulan max 150 personer i  

 biosittning

  Hörsalen max 110 personer  

 i biosittning

  Asken och Almen max 25 personer  

 i skolsittning.

  Furan och Granen max 12 personer  

 i konferenssittning

  Flera grupprum

  Datakanoner 

Träcentrum, som bildades 1991, är en plats för utbildning, ut-

veckling och konferens. En kreativ knutpunkt, mitt i Småland.

Träcentrum präglas av kreativi-

tet och kunskap. Här studerar 

idag fler än 500 personer, allt 

ifrån gymnasiestuderande till 

kvalificerad yrkesutbildning och 

högskoleutbildning. Studenter 

kan söka stipendier ur Göte och 

Linnéa Öhrskogs Stiftelse, som 

årligen delar ut hundratusentals 

kronor till studerande på Träcen-

trum.

  Trådlöst nätverk

  Högtalare och hörslinga i hörsalen  

 samt aulan. 

  Handikappanpassat med hissar

  Utställningsutrymme (Centrumhallen)

  2010 hade vi på Träcentrum  

 fler än 17 000 konferensgäster

Typ av arrangemang som vi haft: Styrelse- 

möten, frukostmöten,  säljträffar, mässor, 

utställningar, julbord, utbildningar och 

affärsmiddagar.



VÄL MÖTT PÅ TRÄCENTRUM
Stiftelsen Träcentrum Nässjö bildades 1991 och engagerar i dag utöver de 
ursprungliga 37 stiftarna ett stort antal företag från hela Sverige.

  Träcentrum är en samlingsplats för utbild-

ning, utveckling och konferensverksamhet. 

Träcentrum är en oberoende resurs för svensk 

träindustri och för organisationer, myndig-

heter och företag även inom andra branscher. 

Att Träcentrum finns i Nässjö är heller ingen 

slump. 

På en radie av 15 mil från Nässjö finns 75 

procent av Sveriges trärelaterade industri.

Känn dig varmt välkommen till Träcentrum!

För mer information om vår verksamhet,  

kontakta oss eller besök vår hemsida: 

www.tracentrum.se 

Ett 70tal personer i 15 olika or-

ganisationer har sin arbetsplats 

på Träcentrum. I företagssfären 

som finns ansluten till verksam-

heten räknar vi idag ett 90 tal 

trärelaterade företag.



www.tracentrum.se

ATT KOMMA  
TILL TRÄCENTRUM
Träcentrum ligger på Framtidsvägen 1 i Nässjö, 
precis intill riksväg 31. I övrigt har Nässjö bra  
kommunikationer med både tåg och flyg. Du tar 
dig till Jönköpings flygplats inom 45 minuter och 
med taxi kommer du till Nässjö Resecentrum på 7 
minuter. 


