aroshuset med

Hahrska
Palazet

Det var då...

Det här är nu...

Ett hus i nationalromantisk stil

En vacker mötesplats

Aroshuset ritades av arkitekten Erik Hahr

Aroshuset med det Hahrska Palazet är en

och byggdes under hans storhetstid. Huset

fantastisk mötesplats för dig och dina relatio-

var avsett för att bli Västerås nya teater.

ner. Då rummen bär på en stilfull karaktär av

Bygget ansågs bli för dyrt och huset blev

sent 1800-tal så passar det utmärkt för dina

aldrig färdigställt enligt grundritningarna

högtidsstunder för de som är viktiga för dig.

som dateras till 1919. Stilen betecknas som nationalromantisk

Därför kan Hahrska Palazet vara en perfekt möjlighet även för

vilket bland annat tar sig form i rundbågsportalen, granitpelarna

kundträffar, produktvisningar, minimässor, specialarrangemang,

och de vasliknande ornamenten.

bröllop, årsdagar, stämmor, konferenser eller vad du finner lämpligt.

Folkets hus blir aroshuset

Ordna din träff själv eller ta hjälp av oss

Vid årsskiftet 1974 tog Asea över Folkets hus som fick namnet

Ni kan hyra det Hahrska Palazet för att själv ordna med det som

aroshuset. Huset renoverades och blev en tillgång för personal-

er aktivitet behöver eller nyttja vår erfarenhet, idéer och kontakter.

och fackklubbar. De anställda på Asea/ABB fick samtidigt en
uppskattad familjär våning för högtidliga tillfällen.

Lite praktisk information
• Salongen rymmer 150 sittande gäster

Åter till sin forna glans

• Bord, stolar och porslin för 150 personer

2005 förvärvades aroshuset av Imperia Invest som förädlar och

• Cateringkök finns i anslutning till salongen

förvaltar fastigheter. En omfattande renovering har återställt

• Scenplats

aroshuset och festvåningen till sin forna glans.

• Teknik på plats: trådlös mikrofon, cd-spelare, högtalare
• Dessutom finns att tillgå flygel, elpiano m.m.
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Med vänliga hälsningar
Niclas Ericsson

Tomas Wistrand

Ägare av aroshuset:

IMPERIA INVEST AB

Mimergatan 1, 722 14 Västerås
Tel 021-80 63 50 • www.imperiainvest.se

För bokning och mer
information om Hahrska Palazet:
telefon 021-10 12 70
info@roomsupport.se • www.roomsupport.se

