Alviks Kulturhus
Boka dina fester och evenemang
hos oss i Alviks kulturhus
Den vackra
Bromma-salen, en
festsal i jugendstil
med en 50 kvm
stor al seccomålning samt
reliefer runt salen
av konstnären
Axel Wallert
utfördes i samband med att
Alviks kommunalhus byggdes åren
1939 -1941.
Festdukning i Brommasalen.

Vi har lämpliga festlokaler
Boka så här: Gå in på vår hemsida

www.alvikskulturhus.se
Gör bokningsförfrågan här
Fyll i formuläret och klicka på skicka.
Vill du veta vad vi kan göra mera för dig. Läs under
Bokning / Catering, där finns tilläggstjänster och priser
Kontakta oss: Malin Johnsson, verksamhetschef@alvikskulturhus.se, 070-765 3013

Brommasalen är vår största sal

Salen har plats för 300 personer, 150 vid sittande dukning. Rymlig
scen med flygel och ridå. Bord stolar och musikanläggning ingår.

Nockebysalen är en mellanstor sal

Salen har plats för 120 personer, 80 vid sittande dukning. Rymlig
scen med flygel och ridå. Bord stolar och musikanläggning ingår.
Till båda dessa salar finns tillhörande kök med kaffebryggare,
kaffekokare, spis, ugn och micro. Glas och porslin finns att hyra.
Till Brommasalen finns dessutom en separat angränsande Café del.
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Mossensalen är vår minsta sal

Denna sal kanske är mera lämpad som mötes- och kurslokal
exempelvis danskurser där de stora speglarna fyller sin funktion.
Speglarna går att täcka över om behov finns.
Här finns en enklare ljudanläggning, en fast whiteboardtavla samt
en projektorduk. Projektor finns att hyra.

Vem kan hyra? Vad kan vi erbjuda?
Alviks Kulturhus tillämpar en
uthyrningspolicy framtagen av Folkets
Hus och Parker och i
överensstämmelse med policy för
Stockholms stad.
Vi vänder oss till både föreningar och
privatpersoner i Stockholm.
Malin Johnsson är verksamhetschef för Alviks Kulturhus. Hon har
mångårig erfarenhet från event, restaurang och cateringverksamhet.
Kontakta Malin:
Mail; verksamhetschef@alvikskulturhus.se
Mobil; 070-765 013
Besöksadress; Gustavslundsvägen 168 A, Plan 2, Bromma
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Vad är och var finns Alviks Kulturhus?

Alviks Kulturhus är en ideell förening som på
uppdrag av Kulturförvaltningen i Stockholms stad
förvaltar och ansvarar för uthyrning av tre styck
salar på plan 2 i Alviks medborgarhus.
Fastigheten ägs av Fastighetskontoret, Stockholms
stad.
En tillhörande park finns
till fastigheten med
statyer och parkbänkar,
en liten oas.
Det är enkelt att åka till
Alvik.
Tunnelbana – Alvik
Tvärbanan – Alvik
Bussar.
Välkomna till
Alviks Kulturhus
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