
     
 

    
           
     
 
 

         Hotel Concordia i Lund 

 

       Välkommen till det personliga Hotel Concordia mitt i Lund! 

       Hos oss bor Ni bekvämt, modernt och mycket centralt i de äldsta delarna av   
den charmiga universitets- och kulturstaden Lund! 

Hotellet invigdes 1982 av nuvarande ägare, familjen Eriksson. Varje år görs 
förbättringar/renoveringar av badrum, gästrum, allmänna utrymmen, m m. Hotel 
Concordia är ett fristående hotell och tillhör alltså ingen hotellkedja. Vårt mål är 
att våra gäster ska uppleva ett riktigt personligt och ”hemtrevligt” hotell med 

alla moderna attribut samt alltid uppleva en hög servicenivå. Hotellbyggnaden är 
ett anrikt kulturhus, som uppfördes 1882, mitt i Lunds gamla stadskärna. I 

kvarteren runt hotellet finns anor ända tillbaka till 1000-talet e.Kr. Det är verkligen 
en unik upplevelse att promenera i dessa historiska kvarter.  

Här upplever Ni den härliga lundensiska atmosfären och Ni har biografer, 
restauranger samt kulturaktiviteter precis runt hörnan. Lunds charmiga gågator 
erbjuder mycket bra shoppingmöjligheter & hotellet ligger på en lugn sidogata, 

endast 100 m från Lilla Fiskaregatan. 
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HISTORIA MED TRADITIONER OCH FÖRNYELSE 
 

Concordia är latin och betyder sämja, harmoni. Ett passande namn på ett hotell som 
har gästernas krav och behov som sin ledstjärna. Många gäster är tidigare studenter 
som när de återvänder till Lund vill bo centralt med den atmosfär av svunna tider som 
det här kvarteret ger. Concordia ligger i kvarteret Billegården - ett namn som pekar 
tillbaka på Lunds långa, danska tid, då den mäktiga släkten Bille skall ha ägt en gård i 
kvarteret. Beata Bille, dotter till riksrådet Claus Bille, gifte sig med riksrådet Otto 
Brahe. I den stora barnaskaran i deras äktenskap ingick Tycho Brahe. På så sätt finns 
en förbindelse mellan Lund och den store astronomen, som har sin byst rest i 
Observatorieparken.  

 

I Concordia-huset med sin patricierkaraktär bodde den grundlärde professorn Henrik Schück 
i en pampig våning. Det har berättats av professor Schück att han, från sin våning, 
förundrade sig över en besynnerlig man, som i gårds-huset mittemot sysslade med kemiska 
experiment. Det var självaste August Strindberg, fruktlöst arbetande med att försöka 
framställa guld. Under sin tid i Lund bodde Strindberg bl a i en dubblett vid Stålbrogatan. 
Under denna tid skrev han dramerna "Advent" och "Inferno".  

 

Concordia-huset som byggdes 1882, var under flera decennier (från 1920-talet och in 
på 60-talet) benämnt Micklagård i studentslangen. Inte efter nordiska vikingars namn på 
Konstantinopel utan efter "mickel" eller "frimickel", eftersom det då var Frikyrkliga 
student-hemmet. Här fanns också ett synnerligen populärt matlag, där många "kvinnor 
och män i staten" åt under sin studietid. Det handlar om kända politiker, författare och 
artister - så nog har det här vackra kulturhuset både gamla och nya traditioner...  

 

Hotel Concordia slog upp portarna i maj 1982 av familjen Eriksson (som fortfarande äger 
och driver hotellet) och hade från början 39 rum. Successivt genom åren har hotellet 
byggts ut och idag erbjuds 60 rum, frukostmatsal där våra gäster njuter av en, till stor del, 
ekologisk frukost, 2 konferenslokaler med max kap 35 pers resp. 12 pers, toppmodernt 
gym, businesscenter, Wi-Fi, relaxavdelning med bastu högst upp på 3:e vån med en härlig 
utsikt utöver hustaken, en takterrass i söderläge och en lobbybar med fullständiga 
rättigheter. Det finns även ett privat business center med skrivare. Vi erbjuder lånecyklar. 
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År 2005 nådde Hotel Concordia en av sina milstolpar och blev ett Svanen-märkt hotell, 
certifierat SIS Miljömärkning. Efter en stor nybyggnation år 2000, då 15 nya gästrum och 
en ny hotellobby byggdes samt omfattande renoveringar år 2007 och 2017, uppfyller 
hotellet alla krav på modern och hög hotellkomfort.  

Under årens lopp har vi haft det stora nöjet och äran att få ha många celebriteter som 
hotellgäster på Hotel Concordia. För att nämna några av dessa, så har vi bl a välkomnat (i 
slumpmässig ordning):  

Hans Blix, Hans Corell, Birgit Nilsson, Ingvar Carlsson, Ingvar Kamprad, Jan Eliasson, 
Tomas Tranströmer, Arne Weise, Svenska Akademien, Håkan Nesser, Fredrik Reinfeldt, 
Charlotte Perrelli, Kjell-Olof Feldt, Tommy Körberg, Helen Sjöholm, Sven Wollter, Lena 
Nyman, Bo & Margaretha Strömstedt, Per Tengstrand, Olof Buchard, Ylva Lööf, Georg 
Riedel, Ulla Skoog, Stefan Ljungqvist, Lill Lindfors, Titiyo, Håkan Hellström, Göran 
Hägglund, Kjerstin Dellert, Sissela Kyle, Patrik Isaksson, Gudrun Schyman, Tomas von 
Brömssen, Alcazar, Peter Harryson, Cullbergbaletten, Börje Ahlstedt, Eric Ericsson, 
Gustaf Sjökvist, Marie Göranzon, Sanna Nilsen, Bertil Vallien, Ulrika Knape, Anna 
Lindgren, Lena Hjelm-Wallén, Robert Wells, Stefan Sauk, Johan Ulvesson, Ulrica 
Hydman-Vallien, Jaques Werup, Nils Landgren, John Pohlman, Carl-Axel och Monica 
Dominique, Marika Lagercrantz, Cecilia Uddén, Marie Robertson, Shirley Clamp, Carl 
Bildt, Svante Thuresson, Björn Kjellman, P.D James,  m fl. 

Alla dessa ovan nämnda personer och institutioner samt många fler finns presenterade 
på hotellets kändistavlor i lobbyn. Där har varje person och institution en egen plats 
med namnbricka i mässing och vissa personer finns även med på bild, när de 
fotograferades på hotellet. 

Slutligen hälsar vi Er - kära gäst - varmt välkommen till Hotel Concordia, det 
personliga hotellet mitt i kultur- och universitetsstaden Lund! 

 
Låt oss skapa ny spännande historia tillsammans! 
 
Bästa hälsningar 
 
Familjen Eriksson och medarbetare 
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Vad erbjuder vi våra gäster på Hotel Concordia? 

 

• Vår omtyckta och varierande frukostbuffé, med ett brett ekologiskt 
utbud, serveras med generösa öppettider, året runt. En mängd olika 
morgontidningar, nationella och internationella, finns alltid till våra gästers 
förfogande i frukostmatsalen och senare i lobbyn under resten av dagen. 

• Vårt snabba, smidiga & trådlösa internetsystem heter Concordia Wireless. 
Systemet, via en egen mycket snabb fiberlina, erbjuder full täckning inom 
hela hotellbyggnaden. Vi erbjuder också ett toppmodernt privat 
businesscenter med utskriftsmöjligheter. Dessutom finns det 1 gästdator i 
lobbyn som alltid är uppkopplade mot internet. Vi har även Ipad till utlåning 
samt en laddningsstation för mobiler/plattor m m. På Hotel Concordia har 
våra gäster alltid fri tillgång till snabb & smidig internetuppkoppling!  

• Hotellets populära & moderna relaxavdelning.  För en mindre avgift så har 
våra gäster tillgång till en helt privat relaxavdelning. Koppla av en stund i 
och varva ner i den fräscha bastun, som erbjuder en härlig utsikt ner mot 
Stadsparken. Inredningen och designen går i marin-tema med bl a 
skeppsgolv, runda fönster, rep, etc. I relaxen finns det en 32" LCD -TV, 
relax-stolar, Bang & Olufsen CD/Radio, badrockar och handdukar av finaste 
frotté, månadstidningar, kyl, hårfön, m m.  

• Hotellets toppmoderna mindre hotellgym. Här erbjuds en crosstrainer, en 
träningscykel, en roddmaskin och lösa vikter. Platt-tv med 19 kanaler av hög 
nationell- & internationell kvalitet, gör Er sällskap under träningen.   

• Hotellets takterrass "Tycho Brahe" i härligt söderläge! Den kända 
astronomen Tycho Brahe´s mor (Beata Bille) ägde en stor del av kvarteret på 
1500-talet, där hotellet ligger idag och därav namnvalet på takterassen. 
Golvet är sibirisk lärk och det rostfria räcket har frostglas med en 
överliggare i teak. Här finns loungemöbler i form av en soffgrupp och 
fåtöljer samt en solstol för den som har lite extra tid över. Här kan våra 
gäster njuta av sin frukost (bära upp den själv från frukostmatsalen), arbeta 
med sin laptop och uppkopplad med det snabba Wi-Fi-systemet, avnjuta 
goda drycker såsom vin, öl, läsk/vatten (vi har fullständiga rättigheter). Ni 
beställer i receptionen och så bär vi upp det. Varmt välkommen upp! 

• Stamgästprogrammet ”Concordia-kortet”, är tillgängligt för våra 
återkommande gäster och kortet är personligt. Som innehavare av 
”Concordia-kortet”, har gästen tillgång till en rad förmånliga servicetjänster 
och VIP-behandling. T ex fri uppgradering från enkelrum till dubbelrum i 
mån av plats, fri tillgång till relaxavdelningen, 1 fri kvällstidning, 1 st 
värdebiljett (50 sek) Obs! Värdebiljetten gäller EJ för alkoholhaltiga drycker. 
Läs gärna mer om vårt stamgästprogram längre ner i denna 
hotellpresentation.   

("Först till kvarn"-principen gäller för tillgången till relaxavdelningen, takterrassen & gymmet.) 
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Gästrummen på Hotel Concordia 

Vi erbjuder 60 personligt inredda gästrum av hög hotellstandard 

I gästrummen finns en mängd moderna bekvämligheter: 

• Säng/sängar av högsta kvalitet, som ger Er en god natts sömn. 
• Helkaklade och moderna badrum med dusch (8 gästrum har badkar). 
• Snabb, smidig & trådlös internetuppkoppling.  
• Platt-tv, HD LED 32”, med fri tillgång till 19 st välrenommerade tv-kanaler. 
• Radio-kanaler, via tv:n. 
• Säkerhetskedja och titthål på alla gästrumsdörrar.  
• Skrivbord med bra belysning och lättåtkomliga strömuttag i arbetshöjd. 
• Vattenkokare, kopp(ar), te- & kaffepåse. 
• Kuddmeny, där Ni väljer er favoritkudde mellan 6 olika kuddalternativ. 
• Badrock (finns i 30 rum).  
• Sminkspegel i badrummet.  
• Safetybox med plats för t ex en laptop. 
• Minibar innehållande öl, viner, mousserande vin, läsk, mineralvatten, godis, 

chips m m. Dessa produkter betalas i receptionen och ingår ej i rumspriset. 
• Strykjärn & strykbräde. 
• Informationspärm med många bra tips för Er vistelse på Concordia och i Lund.  
• Garderob med 1 extra kudde/person, filt & hängare.  
• Ytterklädshängare i rummet med minst 2 stora krokar. 
• Helfigurspegel. 
• Fåtölj/fåtöljer med ett tillhörande bord. 
• Sängbord.  
• Långt skohorn ("sko"nsamt för ryggen!)  
• Hårfön. 
• Samtliga gästrum och allmänna utrymmen på hotellet är rökfria.  
• Luftkonditionering på många rum. 
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STAMGÄST? 

Bor Ni minst 5 nätter/kalenderår hos oss? Då 
rekommenderar vi att Ni blir vår ”stammis”. 
Allt detta, utöver det ordinarie utbudet, ingår i 

rumspriset när Ni är innehavare av det 
förmånliga Concordia-kortet: 

 

•  Fri uppgradering från enkelrum till 
dubbelrum i mån av plats. 
 

• Fri tillgång till relaxavdelningen(100 sek) 
 

•  En 33 cl flaska mineralvatten/vistelse. 
 

•  En fri kvällstidning/vistelse. 
 

•  En värdebiljett (50 sek). Obs! Gäller ej 
alkoholhaltiga drycker. 

 

              Försäljningsvärde på ovan stamgästförmåner: ca 400 sek!    
 

Varmt välkommen, kära stammis! 
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Relaxavdelningen  /  The relax area 

 

 
 

 
 

 
 

Vänligen kontakta oss i receptionen, så berättar vi hur Ni får tillträde till 
den charmiga, omtyckta & privata relaxavdelningen med bastu. Det är en mindre 
avgift för att besöka relaxen! Inifrån den exklusiva bastun har Ni en härlig utsikt! 

-------------- 

If you want to reserve the private relax area, please contact us at the reception. 
then we will arrange your visit to the charming och popular relax area. A small fee 

is required to visit the relax area. From inside the exclusive sauna you have a 
wonderful view over the rooftops down towards Lunds Stadspark. 
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Takterrassen “Tycho Brahe” * The roof terrace “Tycho Brahe” 

        

 Vi erbjuder alla våra hotellgäster fri tillgång till en härlig takterrass i rakt söderläge som vi kallar för 
”Tycho Brahe”, efter den världsberömde astronomen. Namnvalet grundar sig i att hans mor, Beata 

Bille, och hennes danska adelssläkt, ägde hela kvarteret omkring hotellet ända ner till Lunds Stadspark 
på 1500-talet. På takterrassen finns det lounge möbler, eluttag, stolar med bord samt solstol. Sittkuddar 

finns i den svarta förvaringsboxen, vänligen lägg tillbaka alla sittkuddarna när Ni lämnar terrassen. 
Minderåriga får endast vistas på takterrassen tillsammans med en myndig person. OBS! Det är 

rökförbud på takterrassen och det är 2 000 sek i böter om man röker här. 

Ni trycker på 3 B i hissen och går sen ut till vänster. Där öppnar Ni dörrlåset med Er svarta 
”tag”(samma som till hotellentrén) på rumsnyckelknippan.  

Välkommen upp och glöm inte solglasögonen!   

 

The roof terrace aWe call it "Tycho Brahe", named after the famous astronomer´s mother Beata Bille who 
owned this area during the 1500´s. From here you have a spectacular view over the roof tops, down towards 
the park, "Lunds Stadspark". Just relax in the lounge furniture and enjoy the terrace. Up here there are power 
sockets for your laptop, phone, etc. Children under 18 years must be accompanied by an adult when visiting 
the roof terrace. Note! Smoking is prohibited on the terrace and there is a fine of 2 000 sek if you smoke on 

the terrace.  

You press 3 B in the elevator and then go out to the left. You enter the door by using your black 
“tag” (the same “tag” you use at the hotel entrance) on the room key.  

Welcome up and don´t forget your sunglasses!    
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Hotellgymmet på Concordia * The Hotel Gym at Concordia 

 

        

Hotellgymmet hittar Ni på första våningen, precis bredvid lobbyn. Hotellgymmet är öppet årets alla dagar, 
mellan kl. 06.00 – 22.00. Vi erbjuder crosstrainer, roddmaskin, träningscykel, fria vikter, pilatesboll m m. 

Platt-tv:n på väggen, med 19 välrenommerade kanaler, gör Dig sällskap under träningen. Som gäst har Ni fri 
tillgång till gymmet. ”Först till kvarn”-principen gäller. Välkommen! 

--------------- 

The hotel gym is situated on the first floor, right next to the lobby area. The gym is available all year 
between 06.00 am – 22.00 pm. We offer crosstrainer, rowing machine, training bike and free weights. The 
flat screen TV with 19 channels makes your training more enjoyable. As our guest you have free access to 

the gym, but you can´t reserve the gym in advanced. Welcome! 
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Allmän information om Hotel Concordia 

Hotel Concordia är ett fristående (ej kedjetillhörighet) & familjeägt hotell sedan 
hotellet invigdes år 1982. Vi har varit medlemmar i branschorganisationen Visita 
sedan år 1982.  

Hotellet blev Svanenmärkt i april 2005. Svanenmärkningen utfärdas av 
miljöcertifieringsorganet, SIS Miljömärkning. Vi har alltid värnat om miljön inom 
vår verksamhet. Vi är mycket glada och stolta för att vi uppfyller Svanens hårda 
miljökrav varje år. Vi ber Er att källsortera på Ert gästrum. Tack på förhand! 

För att kunna ge Er den bästa servicen är hotellets reception bemannad mellan kl 
06-23. Vi svarar mer än gärna på Era frågor och hjälper till med olika typer av 
tjänster & arrangemang, t ex tillhandahåller kartor, tar fram vägbeskrivningar, 
kopiering, bistå med hjälp vid internetuppkoppling av Er dator etc. I receptionen 
finns också en liten bar, där Ni t ex kan köpa läsk, mineralvatten, öl, vin, 
champagne, varma och kalla smårätter. Vi erbjuder också försäljning av t ex 
kvällstidningar, golfbollar, skjortor, strumpor, tandkräm & tandborstar, slipsar, 
vykort, frimärke, Hotel Concordia´s egen badrock m m. 

På hotellet finns det 2 st moderna och mycket trivsamma konferenslokaler med 
kapacitet för 35 resp. 12 personer i biosittning.  

Vi fokuserar även mycket på gästernas och hotellpersonalens säkerhet. Vi har 
tillstånd för våra övervakningskameror med inspelningsfunktion. Vi är direkt-
uppkopplade mot SOS Alarm. Alla gästrumsdörrar har ett titthål och säkerhetskedja, 
för ökad säkerhet för gästerna. Det är ett modernt brandsystem installerat inom hela 
hotellbyggnaden. Hotellpersonalen genomgår kontinuerligt teoretiska och praktiska 
brandutbildningar i samarbete med personal från Räddningstjänsten Syd. Vi har ett 
avtal med Securitas som går ronder på natten, när hotellet är obemannat, mellan kl. 
23:00 och 05:00. 
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Kort sammanställning om Hotel Concordia i Lund 

Hotellets lokalisering: Mycket centralt i Lund, i Skåne. Gångavstånd till de flesta 
sevärdheter i Lund. Endast ca 500 meter till tågstationen. Hotellet har ingen egen 
restaurang, men samarbetar med flera närliggande och utmärkta restauranger 
(belägna inom 50 – 300 meter från hotellet). 
 
Antal våningar: 4 st (inredd källarvåning är medräknad). 
 
Antal gästrum totalt: 60 st 
 
Antal enkelrum: 31 st 
 
Antal dubbelrum: 27 st 
 
Antal familjerum: 1 st 
 
Antal sviter: 1 st 
 
Rökfritt hotell: Samtliga gästrum och allmänna utrymmen inom hotellet. 
 
Luftkonditionering på rummen: Ja på ca 20 gästrum erbjuder vi det. 
 
Hiss: Ja, hissen når samtliga våningsplan, förutom till frukostmatsalen. 
 
Takterrass i söderläge: Ja  
 
Antal konferensrum: 2 st toppmoderna lokaler med en mängd faciliteter. 
 
Kapacitet i konferensrummen: 40 personer i biosittning i ”Bille-salen”  
och 12 personer i grupprummet. 
 
Relaxavdelning med bastu, som erbjuder en härlig panoramautsikt över hustaken 
ner mot Stadsparken. 
 
Toppmodernt mindre hotellgym med en crosstrainer, en träningscykel, en 
roddmaskin, Pilatesboll, lösa vikter. Platt-tv på med 19 välrenommerade kanaler. 
 
Säkerhet på hotellet: Direktuppkopplat till SOS Alarm och automatiskt 
brandlarmssystem. Övervakningskameror med inspelningsfunktion i de allmänna 
utrymmena. Entredörren öppnas med gästens egen ”tag”. Dygnet runt bemanning. 
Titthål och säkerhetskedjor på samtliga gästrum. Avtal med Securitas 
bevakningtjänst med väktare på natten. 
 
Internetalternativ för våra hotellgäster: 
 
1. Fritt & snabbt trådlöst internet (Concordia Wireless) inom hela hotellet. 
2. Fri internetanvändning och utskriftsmöjligheter i hotellets businesscenter.  
3. Fritt användande av 1 gästdator i lobbyn, som alltid är uppkopplade mot 

internet. 
4. Surfplatta finns att låna gratis i receptionen.  
 
 
OBS! Hotellet är 100 % rökfritt och all rökning sker därför utomhus vid 
hotellentrén.  
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VÅRA KONTAKTUPPGIFTER 

 

 

 

 
 

För bokningsförfrågan & andra ärenden, 
 

kontakta oss gärna på: 
 
 
 
 

info@concordia.se 
 
 

www.concordia.se 
 
 

Tel: +46 (0) 46 13 50 50 
 
 

Fax: +46 (0) 46 13 74 22 
 
 
 
 

Varmt välkommen till det personliga hotellet mitt i Lund! 
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         Hotel Concordia i Lund



       Välkommen till det personliga Hotel Concordia mitt i Lund!

       Hos oss bor Ni bekvämt, modernt och mycket centralt i de äldsta delarna av   den charmiga universitets- och kulturstaden Lund!

Hotellet invigdes 1982 av nuvarande ägare, familjen Eriksson. Varje år görs förbättringar/renoveringar av badrum, gästrum, allmänna utrymmen, m m. Hotel Concordia är ett fristående hotell och tillhör alltså ingen hotellkedja. Vårt mål är att våra gäster ska uppleva ett riktigt personligt och ”hemtrevligt” hotell med alla moderna attribut samt alltid uppleva en hög servicenivå. Hotellbyggnaden är ett anrikt kulturhus, som uppfördes 1882, mitt i Lunds gamla stadskärna. I kvarteren runt hotellet finns anor ända tillbaka till 1000-talet e.Kr. Det är verkligen en unik upplevelse att promenera i dessa historiska kvarter. 

Här upplever Ni den härliga lundensiska atmosfären och Ni har biografer, restauranger samt kulturaktiviteter precis runt hörnan. Lunds charmiga gågator erbjuder mycket bra shoppingmöjligheter & hotellet ligger på en lugn sidogata, endast 100 m från Lilla Fiskaregatan.
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Concordia är latin och betyder sämja, harmoni. Ett passande namn på ett hotell som har gästernas krav och behov som sin ledstjärna. Många gäster är tidigare studenter som när de återvänder till Lund vill bo centralt med den atmosfär av svunna tider som det här kvarteret ger. Concordia ligger i kvarteret Billegården - ett namn som pekar tillbaka på Lunds långa, danska tid, då den mäktiga släkten Bille skall ha ägt en gård i kvarteret. Beata Bille, dotter till riksrådet Claus Bille, gifte sig med riksrådet Otto Brahe. I den stora barnaskaran i deras äktenskap ingick Tycho Brahe. På så sätt finns en förbindelse mellan Lund och den store astronomen, som har sin byst rest i Observatorieparken. 



I Concordia-huset med sin patricierkaraktär bodde den grundlärde professorn Henrik Schück i en pampig våning. Det har berättats av professor Schück att han, från sin våning, förundrade sig över en besynnerlig man, som i gårds-huset mittemot sysslade med kemiska experiment. Det var självaste August Strindberg, fruktlöst arbetande med att försöka framställa guld. Under sin tid i Lund bodde Strindberg bl a i en dubblett vid Stålbrogatan. Under denna tid skrev han dramerna "Advent" och "Inferno". 



Concordia-huset som byggdes 1882, var under flera decennier (från 1920-talet och in på 60-talet) benämnt Micklagård i studentslangen. Inte efter nordiska vikingars namn på Konstantinopel utan efter "mickel" eller "frimickel", eftersom det då var Frikyrkliga student-hemmet. Här fanns också ett synnerligen populärt matlag, där många "kvinnor och män i staten" åt under sin studietid. Det handlar om kända politiker, författare och artister - så nog har det här vackra kulturhuset både gamla och nya traditioner... 



Hotel Concordia slog upp portarna i maj 1982 av familjen Eriksson (som fortfarande äger och driver hotellet) och hade från början 39 rum. Successivt genom åren har hotellet byggts ut och idag erbjuds 60 rum, frukostmatsal där våra gäster njuter av en, till stor del, ekologisk frukost, 2 konferenslokaler med max kap 35 pers resp. 12 pers, toppmodernt gym, businesscenter, Wi-Fi, relaxavdelning med bastu högst upp på 3:e vån med en härlig utsikt utöver hustaken, en takterrass i söderläge och en lobbybar med fullständiga rättigheter. Det finns även ett privat business center med skrivare. Vi erbjuder lånecyklar.
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År 2005 nådde Hotel Concordia en av sina milstolpar och blev ett Svanen-märkt hotell, certifierat SIS Miljömärkning. Efter en stor nybyggnation år 2000, då 15 nya gästrum och en ny hotellobby byggdes samt omfattande renoveringar år 2007 och 2017, uppfyller hotellet alla krav på modern och hög hotellkomfort. 

Under årens lopp har vi haft det stora nöjet och äran att få ha många celebriteter som hotellgäster på Hotel Concordia. För att nämna några av dessa, så har vi bl a välkomnat (i slumpmässig ordning): 

Hans Blix, Hans Corell, Birgit Nilsson, Ingvar Carlsson, Ingvar Kamprad, Jan Eliasson, Tomas Tranströmer, Arne Weise, Svenska Akademien, Håkan Nesser, Fredrik Reinfeldt, Charlotte Perrelli, Kjell-Olof Feldt, Tommy Körberg, Helen Sjöholm, Sven Wollter, Lena Nyman, Bo & Margaretha Strömstedt, Per Tengstrand, Olof Buchard, Ylva Lööf, Georg Riedel, Ulla Skoog, Stefan Ljungqvist, Lill Lindfors, Titiyo, Håkan Hellström, Göran Hägglund, Kjerstin Dellert, Sissela Kyle, Patrik Isaksson, Gudrun Schyman, Tomas von Brömssen, Alcazar, Peter Harryson, Cullbergbaletten, Börje Ahlstedt, Eric Ericsson, Gustaf Sjökvist, Marie Göranzon, Sanna Nilsen, Bertil Vallien, Ulrika Knape, Anna Lindgren, Lena Hjelm-Wallén, Robert Wells, Stefan Sauk, Johan Ulvesson, Ulrica Hydman-Vallien, Jaques Werup, Nils Landgren, John Pohlman, Carl-Axel och Monica Dominique, Marika Lagercrantz, Cecilia Uddén, Marie Robertson, Shirley Clamp, Carl Bildt, Svante Thuresson, Björn Kjellman, P.D James,  m fl.

Alla dessa ovan nämnda personer och institutioner samt många fler finns presenterade på hotellets kändistavlor i lobbyn. Där har varje person och institution en egen plats med namnbricka i mässing och vissa personer finns även med på bild, när de fotograferades på hotellet.

Slutligen hälsar vi Er - kära gäst - varmt välkommen till Hotel Concordia, det personliga hotellet mitt i kultur- och universitetsstaden Lund!



Låt oss skapa ny spännande historia tillsammans!



Bästa hälsningar



Familjen Eriksson och medarbetare
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Vad erbjuder vi våra gäster på Hotel Concordia?



· Vår omtyckta och varierande frukostbuffé, med ett brett ekologiskt utbud, serveras med generösa öppettider, året runt. En mängd olika morgontidningar, nationella och internationella, finns alltid till våra gästers förfogande i frukostmatsalen och senare i lobbyn under resten av dagen.

· Vårt snabba, smidiga & trådlösa internetsystem heter Concordia Wireless. Systemet, via en egen mycket snabb fiberlina, erbjuder full täckning inom hela hotellbyggnaden. Vi erbjuder också ett toppmodernt privat businesscenter med utskriftsmöjligheter. Dessutom finns det 1 gästdator i lobbyn som alltid är uppkopplade mot internet. Vi har även Ipad till utlåning samt en laddningsstation för mobiler/plattor m m. På Hotel Concordia har våra gäster alltid fri tillgång till snabb & smidig internetuppkoppling! 

· Hotellets populära & moderna relaxavdelning.  För en mindre avgift så har våra gäster tillgång till en helt privat relaxavdelning. Koppla av en stund i och varva ner i den fräscha bastun, som erbjuder en härlig utsikt ner mot Stadsparken. Inredningen och designen går i marin-tema med bl a skeppsgolv, runda fönster, rep, etc. I relaxen finns det en 32" LCD -TV, relax-stolar, Bang & Olufsen CD/Radio, badrockar och handdukar av finaste frotté, månadstidningar, kyl, hårfön, m m. 

· Hotellets toppmoderna mindre hotellgym. Här erbjuds en crosstrainer, en träningscykel, en roddmaskin och lösa vikter. Platt-tv med 19 kanaler av hög nationell- & internationell kvalitet, gör Er sällskap under träningen.  

· Hotellets takterrass "Tycho Brahe" i härligt söderläge! Den kända astronomen Tycho Brahe´s mor (Beata Bille) ägde en stor del av kvarteret på 1500-talet, där hotellet ligger idag och därav namnvalet på takterassen. Golvet är sibirisk lärk och det rostfria räcket har frostglas med en överliggare i teak. Här finns loungemöbler i form av en soffgrupp och fåtöljer samt en solstol för den som har lite extra tid över. Här kan våra gäster njuta av sin frukost (bära upp den själv från frukostmatsalen), arbeta med sin laptop och uppkopplad med det snabba Wi-Fi-systemet, avnjuta goda drycker såsom vin, öl, läsk/vatten (vi har fullständiga rättigheter). Ni beställer i receptionen och så bär vi upp det. Varmt välkommen upp!

· Stamgästprogrammet ”Concordia-kortet”, är tillgängligt för våra återkommande gäster och kortet är personligt. Som innehavare av ”Concordia-kortet”, har gästen tillgång till en rad förmånliga servicetjänster och VIP-behandling. T ex fri uppgradering från enkelrum till dubbelrum i mån av plats, fri tillgång till relaxavdelningen, 1 fri kvällstidning, 1 st värdebiljett (50 sek) Obs! Värdebiljetten gäller EJ för alkoholhaltiga drycker. Läs gärna mer om vårt stamgästprogram längre ner i denna hotellpresentation.  

("Först till kvarn"-principen gäller för tillgången till relaxavdelningen, takterrassen & gymmet.)
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Gästrummen på Hotel Concordia

Vi erbjuder 60 personligt inredda gästrum av hög hotellstandard

I gästrummen finns en mängd moderna bekvämligheter:

· Säng/sängar av högsta kvalitet, som ger Er en god natts sömn.

· Helkaklade och moderna badrum med dusch (8 gästrum har badkar).

· Snabb, smidig & trådlös internetuppkoppling. 

· Platt-tv, HD LED 32”, med fri tillgång till 19 st välrenommerade tv-kanaler.

· Radio-kanaler, via tv:n.

· Säkerhetskedja och titthål på alla gästrumsdörrar. 

· Skrivbord med bra belysning och lättåtkomliga strömuttag i arbetshöjd.

· Vattenkokare, kopp(ar), te- & kaffepåse.

· Kuddmeny, där Ni väljer er favoritkudde mellan 6 olika kuddalternativ.

· Badrock (finns i 30 rum). 

· Sminkspegel i badrummet. 

· Safetybox med plats för t ex en laptop.

· Minibar innehållande öl, viner, mousserande vin, läsk, mineralvatten, godis, chips m m. Dessa produkter betalas i receptionen och ingår ej i rumspriset.

· Strykjärn & strykbräde.

· Informationspärm med många bra tips för Er vistelse på Concordia och i Lund. 

· Garderob med 1 extra kudde/person, filt & hängare. 

· Ytterklädshängare i rummet med minst 2 stora krokar.

· Helfigurspegel.

· Fåtölj/fåtöljer med ett tillhörande bord.

· Sängbord. 

· Långt skohorn ("sko"nsamt för ryggen!) 

· Hårfön.

· Samtliga gästrum och allmänna utrymmen på hotellet är rökfria. 

· Luftkonditionering på många rum.
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STAMGÄST?

Bor Ni minst 5 nätter/kalenderår hos oss? Då rekommenderar vi att Ni blir vår ”stammis”. Allt detta, utöver det ordinarie utbudet, ingår i rumspriset när Ni är innehavare av det förmånliga Concordia-kortet:



·  Fri uppgradering från enkelrum till dubbelrum i mån av plats.



· Fri tillgång till relaxavdelningen(100 sek)



·  En 33 cl flaska mineralvatten/vistelse.



·  En fri kvällstidning/vistelse.



·  En värdebiljett (50 sek). Obs! Gäller ej alkoholhaltiga drycker.



              Försäljningsvärde på ovan stamgästförmåner: ca 400 sek!   



Varmt välkommen, kära stammis!
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Relaxavdelningen  /  The relax area















Vänligen kontakta oss i receptionen, så berättar vi hur Ni får tillträde till

den charmiga, omtyckta & privata relaxavdelningen med bastu. Det är en mindre avgift för att besöka relaxen! Inifrån den exklusiva bastun har Ni en härlig utsikt!

--------------

If you want to reserve the private relax area, please contact us at the reception. then we will arrange your visit to the charming och popular relax area. A small fee is required to visit the relax area. From inside the exclusive sauna you have a wonderful view over the rooftops down towards Lunds Stadspark.
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Takterrassen “Tycho Brahe” * The roof terrace “Tycho Brahe”

       

 Vi erbjuder alla våra hotellgäster fri tillgång till en härlig takterrass i rakt söderläge som vi kallar för ”Tycho Brahe”, efter den världsberömde astronomen. Namnvalet grundar sig i att hans mor, Beata Bille, och hennes danska adelssläkt, ägde hela kvarteret omkring hotellet ända ner till Lunds Stadspark på 1500-talet. På takterrassen finns det lounge möbler, eluttag, stolar med bord samt solstol. Sittkuddar finns i den svarta förvaringsboxen, vänligen lägg tillbaka alla sittkuddarna när Ni lämnar terrassen. Minderåriga får endast vistas på takterrassen tillsammans med en myndig person. OBS! Det är rökförbud på takterrassen och det är 2 000 sek i böter om man röker här.

Ni trycker på 3 B i hissen och går sen ut till vänster. Där öppnar Ni dörrlåset med Er svarta ”tag”(samma som till hotellentrén) på rumsnyckelknippan. 

Välkommen upp och glöm inte solglasögonen!  



The roof terrace aWe call it "Tycho Brahe", named after the famous astronomer´s mother Beata Bille who owned this area during the 1500´s. From here you have a spectacular view over the roof tops, down towards the park, "Lunds Stadspark". Just relax in the lounge furniture and enjoy the terrace. Up here there are power sockets for your laptop, phone, etc. Children under 18 years must be accompanied by an adult when visiting the roof terrace. Note! Smoking is prohibited on the terrace and there is a fine of 2 000 sek if you smoke on the terrace. 

You press 3 B in the elevator and then go out to the left. You enter the door by using your black “tag” (the same “tag” you use at the hotel entrance) on the room key. 

Welcome up and don´t forget your sunglasses!   
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Hotellgymmet på Concordia * The Hotel Gym at Concordia



       

Hotellgymmet hittar Ni på första våningen, precis bredvid lobbyn. Hotellgymmet är öppet årets alla dagar, mellan kl. 06.00 – 22.00. Vi erbjuder crosstrainer, roddmaskin, träningscykel, fria vikter, pilatesboll m m. Platt-tv:n på väggen, med 19 välrenommerade kanaler, gör Dig sällskap under träningen. Som gäst har Ni fri tillgång till gymmet. ”Först till kvarn”-principen gäller. Välkommen!

---------------

The hotel gym is situated on the first floor, right next to the lobby area. The gym is available all year between 06.00 am – 22.00 pm. We offer crosstrainer, rowing machine, training bike and free weights. The flat screen TV with 19 channels makes your training more enjoyable. As our guest you have free access to the gym, but you can´t reserve the gym in advanced. Welcome!
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Allmän information om Hotel Concordia

Hotel Concordia är ett fristående (ej kedjetillhörighet) & familjeägt hotell sedan hotellet invigdes år 1982. Vi har varit medlemmar i branschorganisationen Visita sedan år 1982. 

Hotellet blev Svanenmärkt i april 2005. Svanenmärkningen utfärdas av miljöcertifieringsorganet, SIS Miljömärkning. Vi har alltid värnat om miljön inom vår verksamhet. Vi är mycket glada och stolta för att vi uppfyller Svanens hårda miljökrav varje år. Vi ber Er att källsortera på Ert gästrum. Tack på förhand!

För att kunna ge Er den bästa servicen är hotellets reception bemannad mellan kl 06-23. Vi svarar mer än gärna på Era frågor och hjälper till med olika typer av tjänster & arrangemang, t ex tillhandahåller kartor, tar fram vägbeskrivningar, kopiering, bistå med hjälp vid internetuppkoppling av Er dator etc. I receptionen finns också en liten bar, där Ni t ex kan köpa läsk, mineralvatten, öl, vin, champagne, varma och kalla smårätter. Vi erbjuder också försäljning av t ex kvällstidningar, golfbollar, skjortor, strumpor, tandkräm & tandborstar, slipsar, vykort, frimärke, Hotel Concordia´s egen badrock m m.

På hotellet finns det 2 st moderna och mycket trivsamma konferenslokaler med kapacitet för 35 resp. 12 personer i biosittning. 

Vi fokuserar även mycket på gästernas och hotellpersonalens säkerhet. Vi har tillstånd för våra övervakningskameror med inspelningsfunktion. Vi är direkt-uppkopplade mot SOS Alarm. Alla gästrumsdörrar har ett titthål och säkerhetskedja, för ökad säkerhet för gästerna. Det är ett modernt brandsystem installerat inom hela hotellbyggnaden. Hotellpersonalen genomgår kontinuerligt teoretiska och praktiska brandutbildningar i samarbete med personal från Räddningstjänsten Syd. Vi har ett avtal med Securitas som går ronder på natten, när hotellet är obemannat, mellan kl. 23:00 och 05:00.
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Kort sammanställning om Hotel Concordia i Lund

Hotellets lokalisering: Mycket centralt i Lund, i Skåne. Gångavstånd till de flesta sevärdheter i Lund. Endast ca 500 meter till tågstationen. Hotellet har ingen egen restaurang, men samarbetar med flera närliggande och utmärkta restauranger (belägna inom 50 – 300 meter från hotellet).



Antal våningar: 4 st (inredd källarvåning är medräknad).



Antal gästrum totalt: 60 st



Antal enkelrum: 31 st



Antal dubbelrum: 27 st



Antal familjerum: 1 st



Antal sviter: 1 st



Rökfritt hotell: Samtliga gästrum och allmänna utrymmen inom hotellet.



Luftkonditionering på rummen: Ja på ca 20 gästrum erbjuder vi det.



Hiss: Ja, hissen når samtliga våningsplan, förutom till frukostmatsalen.



Takterrass i söderläge: Ja	



Antal konferensrum: 2 st toppmoderna lokaler med en mängd faciliteter.



Kapacitet i konferensrummen: 40 personer i biosittning i ”Bille-salen” 

och 12 personer i grupprummet.



Relaxavdelning med bastu, som erbjuder en härlig panoramautsikt över hustaken ner mot Stadsparken.



Toppmodernt mindre hotellgym med en crosstrainer, en träningscykel, en roddmaskin, Pilatesboll, lösa vikter. Platt-tv på med 19 välrenommerade kanaler.



Säkerhet på hotellet: Direktuppkopplat till SOS Alarm och automatiskt brandlarmssystem. Övervakningskameror med inspelningsfunktion i de allmänna utrymmena. Entredörren öppnas med gästens egen ”tag”. Dygnet runt bemanning.

Titthål och säkerhetskedjor på samtliga gästrum. Avtal med Securitas bevakningtjänst med väktare på natten.



Internetalternativ för våra hotellgäster:



1. Fritt & snabbt trådlöst internet (Concordia Wireless) inom hela hotellet.

2. Fri internetanvändning och utskriftsmöjligheter i hotellets businesscenter. 

3. Fritt användande av 1 gästdator i lobbyn, som alltid är uppkopplade mot internet.

4. Surfplatta finns att låna gratis i receptionen. 





OBS! Hotellet är 100 % rökfritt och all rökning sker därför utomhus vid hotellentrén. 
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VÅRA KONTAKTUPPGIFTER











För bokningsförfrågan & andra ärenden,



kontakta oss gärna på:









info@concordia.se
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Tel: +46 (0) 46 13 50 50





Fax: +46 (0) 46 13 74 22









Varmt välkommen till det personliga hotellet mitt i Lund!
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