Christins festlokalstips:
I samtliga nedanstående lokaler kan ni kostnadsfritt ta med egen dryck.
Catering, personal etc. hjälper jag er med.
Då taxorna är upplagda på olika sätt (per timme, per heldag, inklusive eller exklusive porslin,
vaktmästare etc. ) har jag valt att ej presenterar priserna här eftersom det är svårt att
jämföra dem. För mer information om priser, tillgängliga datum, visning etc. kontaktar ni
lokalen direkt. Hälsa att ni vill ta med er catering från mig. /Christin

Lilla Sörgården
Adress: Färentunavägen 33, Färingsö
Gästantal: Matsal 60 pers, Tält 95 pers
Mer info: www.lillasorgarden.se
Bjud in till ert bröllop eller annan stor fest på Sörgården, Färingsö i Mälaren, 35 km och en
dryg halvtimme med bil från Stockholm.
Sörgårdens matsal har plats för 60 sittande gäster, med ett hyrt festtält i trädgården får upp
till 95 gäster plats. Välj mellan en trerättersmeny eller en buffé på lokala råvaror i säsong.
Här kan vi även erbjuda helgrillad gris som tillagas medan gästerna minglar på gårdsplanen.
Det finns många vackra kyrkor på Färingsö. Färentuna kyrka från 1100-talet ligger närmast
Sörgården och är en mycket vacker plats att viga sig på. Det går även att ordna vigsel i
Sörgårdens trädgård med utsikt över ängarna.

Svartsjö slott
Adress: Svartsjö, Färingsö
Gästantal: 80 pers (gemensam sittning) 300 pers (flera salar)
Mer info: http://www.svartsjöslott.se/

Svartsjö slott är ett rokokoslott från 1700-talet beläget på natursköna Färingsö i Ekerö
kommun. På denna vackra plats har det anordnats fester sedan 1446 då Knut Knutson Bonde
höll ett pampigt bröllop för sin dotter Kristina.
I den unika miljön med matsalar som rymmer upp till 80 gäster kan vi duka upp en festlig
middag med utsikt över slottsparken. Om gästerna kan vara fördelade på flera rum är det
maximala gästantalet ca 300

Villa Adolfsberg
Adress: Marieberg, Kungsholmen
Gästantal: 100 pers

Mer info: http://www.slhf.nu/
Belägen på Marieberg på Kunsgholmen, strax innan bron över till Lilla Essingen.
Sällskapsvåningen är en paradvåning med fullt utrustat kök, matsal och ett antal större och
mindre salonger. Lokalen rymmer omkring 100 sittande middagsgäster. Trädgården kan
användas för mingel och vigsel och utsikten över Mariebergsfjärden gör detta till en riktigt
avskild innerstadspärla.

Kristinehovs Malmgård
Adress: Södermalm
Gästantal: 80 pers
Mer info:	
  http://www.kristinehovsmalmgard.se/
Större festligheter, mindre samkväm, födelsedagskalas, studentuppvaktning, disputation,
bröllop - allt inom ramen av en Gustaviansk herrgårdsmiljö mitt i Stockholm. Högalidskyrkan
finns om hörnet och stadshuset på andra sidan Riddarfjärden. En plats för utbyte av löften
kan också vara hos oss under lindarna i trädgården, för att sedan träda in till Kristinehovs
sköna festsalar.

Konstnärshusets festvåning
Adress: Norrmalmstorg
Gästantal: 100 pers
Mer info: http://www.bokalokal.se/konstnarsklubben.htm
Konstnärshusets festvåning är en gammal anrik lokal i sekelskiftesstil. Den ligger mycket
centralt och det finns porslin för 100 personer samt diskmaskin och värmeskåp.
Mitt i city på Smålandsgatan 7 ligger Konstnärshuset, ett jugendpalats anno 1899, där första
våningsplanet utgörs av festvåningen.

Johannes Festvalv
Adress: Österlånggatan, Gamla Stan
Gästantal: 70 pers
Mer info: http://www.bokalokal.se/gamla-stadsportsvalvet.htm
Festlokal i källarvalv, Gamla Stan. Denna charmiga lokal på Österlånggatan i Gamla Stan
hyrs ut för fester, företagsarrangemang och andra aktiviteter på dag- och kvällstid. Lokalen
ligger i källaren på ett 1600-talshus ett stenkast från Slottet och har två rymliga och ljusa
valv som passar sällskap på mellan 10 och 70 personer.

Djursholms Församlingsgård
Adress: Bragevägen 32, Djursholm
Gästantal: 120 pers
Mer info: http://www.danderydsforsamling.se/?page_id=596
Denna trevliga lokal även kallad "änglagaraget" rymmer en stor matsal och scen.
Vigsel kan ske på innergården.

Nybohovs festlokal
Adress: Nybohov, Liljeholmen
Gästantal: 80 pers
Mer info: http://www.nybohovsrestaurang.se/lokal/
Nybohovs festlokal består av entré med bar, matsal och dansgolv. Lokalen är i funkisstil. 80
sittande ryms i matsalen. Om dansgolvet även dukas upp får det plats 100 personer sittande.
Stort panoramafönster vetter norrut med vacker utsikt över Stockholm.

Hartwickska huset
Adress: Mariatorget, Södermalm
Gästantal: 70 pers
Mer info: http://www.hartwickska.se/Hartwickska_Huset/Valkommen.html
På Södermalm vid Mariatorget ligger detta vackra hus från slutet av 1700-talet. I delen som
kallas ”Gästabudet” får 70 sittande gäster plats.

Bygdegården Anna Witlock
Adress: Östermalm
Gästantal: 100 pers
Mer info: http://gamla.bygdegardarna.se/forening/annawhitlock/
Centralt läge i närheten av Stureplan. Upp till 100 personer. I priset ingår bordsutplacering
enligt önskemål, tillgång till ett litet kök samt allt porslin som behövs till festen i aulan.
Vaktmästare ingår.

Farsta Gård – Ladan
Adress: Farsta
Gästantal: 80 pers
Mer info: http://www.farstagard.se/
Den separata byggnaden Ladan går att hyra med möjlighet att ta med egen mat och dryck.
Den rymmer upp till 80 gäster och har en scen med piano. En trappa upp finns ett mindre
kök. Lokalen är på 100kvm, med storbilds AV och ljudanläggning för dans.

Kolskjulet
Adress: Kastellholmen
Gästantal: 80 pers
Mer info: http://www.briggentrekronor.se/images/stories/event/btk_evenemang_fest.pdf
Lokalen Kolskjulet passar bra för alla fester och tillfällen. Konferenser från 15-20 personer
upp till 70-80 personer. I den genuina skärgårdsmiljön, mitt i stan, ordnar vi med fördel alla
typer av fester, bröllop och andra bemärkelsedagar. Utsikten är unik med en panoramavy
över Stockholms inlopp. Kolskjulet ligger på Kastellholmen, promenadavstånd från centrala
Stockholm.

M/S Borgila
Adress: Södramälarstrand
Gästantal: 100 pers
Mer info: http://borgila.nu/
M/S Borgila har en öppen och rymlig festlokal för 150 pers, dukning max 100 pers. Hyr den
för din födelsedag, företagsfest eller när du bara är på prima kalashumör.
Barer: Två. Kök: Gasspis, ugn, micro, kaffebryggare och diskmaskin. Kylar: Stor dryckeskyl
samt vanlig kyl och frys. Ismaskin finns också att tillgå. Lounge-ytor: Sköna soffgrupper både
i fören och aktern. Dansgolv: Cirka 60 kvadratmeter. Högt i tak. Ljud: Komplett djutrustning (Pioneeer MV3000, Mixer Numark CD MIX 1 XLR-ingång, möjlighet finns att
koppla in två enheter. Ljus: Komplett ljusrigg (Strobe, Laser, Rökmaskin, T-rex)

Jakobsbergs Gård
Adress: Bredäng
Gästantal: 60 pers
Mer info: http://www.jakobsbergsgard.se/
Jakobsbergs Gård. En romantisk 1700-talsgård är ett bra val för Ditt arrangemang. Tre hus i
vacker och central miljö. Lokaler för de flesta behov. Jakobsbergs Gård har tre olika hus med
lokaler som hyrs ut till föreningar, privatpersoner och företag, för olika evenemang som
festlokaler för bröllop, fest, dop, kurser, konferenser mm. Föreningen, har till uppgift att
främja användandet av gården genom insatser av olika slag. Bland annat genom att
medvetandegöra allmänheten om de festlokaler och övriga resurser och de möjligheter
Jakobsbergs gård som kursgård med dess lokaler erbjuder.

Ekebyhovs Slott
Adress: Ekebyhov, Ekerö
Gästantal: 82 pers
Mer info: http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Ekebyhovs-slott/Brollop-och-fester/
Bröllopsmiddagen dukas vanligen upp i Wrangelska salen som tar sällskap upp til 82
personer. Bröllopssittning.
Är ni fler gäster går det även bra att duka upp i närliggande rum. Ni kan även utnyttja altan och
slottsträdgård. Max antal personer som får vistas på slottet är 120.
Inom fem minuters promenadväg ligger hotell stjärnan www.hotellstjarnan.se med 24 trevliga och
prisvärda dubbelrum.

Skälby Gård
Adress: Järfälla
Gästantal: 70 pers
Mer info: http://www.jarfalla.se/uppleva--gora/kultur/kultur--och-aktivitetshus/skalbygard.html
Skälby gård har en huvudbyggnad från 1800-talet. Barkarby-Skälby Bygdegårdsförening
disponerar gården för föreningsverksamhet och hyr ut den som festlokal.
Som gårdsnamn har Skälby gård funnits sedan 1500-talet, men den nuvarande
huvudbyggnaden byggdes 1802. Annexet är äldre. En genomgripande om- och tillbyggnad
skedde år 1755. Huvudbyggnaden köptes av Järfälla kommun 1949 och annexet 1958. SkälbyBarkarby bygdegårdsförening renoverade huset 1997.

Blynäsgården Vaxholm
Adress:Norra Vaxholmsfjärden
Gästantal: 80 pers
Mer info: http://www.blynasgarden.se/om-blynasgarden/

Blynäsgården kan du hyra för bröllop och högtidsdagar för upp till 80 gäster.
Blynäsgården ligger vid stranden av norra Vaxholmsfjärden. Du kan komma med
bil, buss eller båt. Egen brygga finns.

Kungliga Borgen
Adress: Gärdet
Gästantal: 90 pers (Tält 200 pers)
Mer info: www.kungligaborgen.com
I vår sagolika festvåning firar du allt som är värt att firas. Stort som smått. Vår ambition är
att skapa en modern plats som är inspirerad av sitt kungliga arv. Varmt men elegant – lekfullt
men stilrent.
Borgen är förförande vacker med fantastiskt ljusinsläpp och utsikt. När skymningen faller
tänder viborggårdens gamla lyktor och den nedsänkta markbelysningen lyser mot husfasader
och träd.
Vi lägger mycket energi på upplevelsen hos oss och värdesätter kärleken till mat, små detaljer
i genomförandet och en mycket engagerad personal. När ni kommer till oss har ni exklusivt
tillgång till Prinsens Hus, Kungliga Borgen, borggården och vår trädgård.
Vi hjälper er med allt som hör festen och middagen till och ni har möjlighet att ta med egen
dryck. Vi tar emot ca 90 sittande gäster i Kungliga Borgen. Är man fler kan man välja att
resa tält som kan ta upp mot 200 sittande gäster. Cocktail och mingel kan man vara upp till
300 personer.

Mathiasgården
Adress: Vallentuna
Gästantal: 120 pers
Mer info: http://www.vallentunaforsamling.se/kyrkor-o-hus/mathiasgarden
Ett av våra församlingshus i Vallentuna församling heter Mathiasgården och det ligger mitt emot
Vallentuna kyrka. Stora salen och cafédelen används till bland annat bröllopsfest, dopfest, och
födelsedagskalas. Här finns plats för 120 sittande gäster. Mathiasgården är öppen vardagar kl
8.00-16.30

Rockelstad slott
Adress: Rockelsta
Gästantal: varierande
Mer info: http://www.rockelstad.se
För upp till 110 gäster till middagen och upp mot 70 övernattande gäster får plats i detta
Sörmländska sagoslott ca 1,5 timmars bilresa från Stockholm. Ni hyr hela slottet och har
möjlighet att låta gästerna övernatta, eller något av de mindre husen på området. Självklart finns
här också en vacker bröllopssvit till brudparet.

