Mötesplatser i Flens kommun, fria aktörer
Ort

Plats

FLEN

Tealokalen

Adress

Kontakt

Hemsida/Övrigt

Storgatan 4,
642 37 Flen

073-652 28 22
bengtnilsson50@hotmail.com

Drivs av IOGT-NTO. Drog- och
alkoholfria lokaler

Thuleparken
Hembygdsgården

Thulegatan 11,
64 31 Flen

072-251 91 95

www.hembygd.se/flen

Hedenlunda slott

Hedenlunda,
642 94 Flen

0157-754 00
info@hedenlunda.se

Orrestagatan 5,
642 35 Flen

info@orrestagard.se

Orresta gård

0157-768 351, 0157-768 353
Stenhammar Lida
hannah.larsson@lidagardflen.se
gård, 642 92 Flen

Lida gård

MALMKÖPING

Förrådsgatan 10,
642 60 Malmköping

Plevnagården

info@plevnagarden.se

Malmköpingsortens Malmagatan 33, mhbf@telia.som 070-234 45 80
hembygdsförening 642 96 Malmköping gotej@telia.com 073-032 28 43

Vängården Follökna

HÄLLEFORSNÄS

Folkets hus

Vängården
Follökna,
642
96 Malmköping

0157-209 50 vangardenfollokna@live.se

Storgatan 12,
0157-408 37
648 30 Hälleforsnäs info@folketshus-halleforsnas.se

Fridals gårdteaterklamman@gmail.com
Fridals gård
Djupgrav,
telefon vardagar kl. 13-15:
MELLÖSA
Teater Klämman
640 31 Mellösa
073-599 76 92

www.hedenlundaslott.se

www.orrestagard.se

www.lidagard.se

Kostnad

Tillgängligh
etsanpassni
ng

Pris enl. ök

Ja

Fest, möte

Från 600 kr

Uppgift saknas

Konferens, matsalar, salonger, spa

Konferens, weekend,fest
bröllop, mässor, spa

Beror på
arrangemang

Ja, i vissa delar

Fem rum/salonger inrymda från 1700-talet.
Varje rum har sin prägel. Även stor
parkliknande trädgård

Konferens, ledningsmöte,
årsmöte, utställningar,
bokklubb, vigsel, mindre
konsert

Lokaltyp

Användningsområde

Drog- och alkoholfria
A-sal för max 100 pers, B-sal för max 40 pers möten, kurser, konferenser
m.m.
Lokal i Nämndemansgården max 30 pers.
18-årsgräns för uthyrning

Flexibla lösningar inomhus och utomhus.
Från dec -18 konferensrum för 50 pers

Beror på lokal, se
Ja, utom WC
prislista på
(byggnadsminnes
hemsida
mäkt)

Fest, konferens, övrigt

Pris enl. ök

Ja

www.plevnagarden.se

Fets och konferenslokaler för olika ändamål
som rymmer upp till 100 pers

Fest, konferens,

Från 2500 kr
beroende på
önskemål

Uppgift saknas

www.nya.hembygd.
se/malmkoping

2 lokaler: Länsmansgården: 20-25 personer,
med kaffeservis 400 kr/ matservis 550 kr.
Gästgivaregården: 40-45 personer, med
kaffeservis 450 kr/ matservis 600 kr. OBS
inga partipolitiska symboler får förekomma
utanför eller lämnas kvar i loaklerna.

Möte, kalas, fest

Från 400 kr

Ja

Retreat, möten

Se hemsida

Ja, i viss mån

Privat fest, konferens

Enligt ök

Ja

Sceniska verk

Inomhuslokal:
15.000 kr/kväll
inkl. personal i
bar och
restaurang.

Uppgift saknas

www.vangarden-follokna.com Rum för möten och konferens
www.folketshus-halleforsnas.
se

www.teaterklamman.se

Tillgång enl. ök.
Lokalen lämpar sig för sceniska verk och är
en lokal med tillhörande
restaurang med fullständiga rättigheter.
Salong: ca 90 kvm med plats för upp till 100
personer (70 st vid
bord). Takhöjd: 3 m. Scen: 4x6 m, takhöjd
2,03-2,10 m plus
burspråk. Man kan även vända på lokalen
och låta åskådare sitta
på scen och aktörer spela ute i salongen.
Dessutom utomhusdäck
med scen och plats för 200 i publik. Bord
och stolar finns både i
inomhuslokalen och på utomhusdäcket

Sundtorp,
hello@mellosaverken.se
640 31 Mellösa
070-740 58 38

Mellösaverken

SPARREHOLM

Rockelstad slott

Arendebostaden
Rockelstad,
640 91 Sparreholm

info@rockelstad.se

Landsvägsgatan 3,
649 91 Sparreholm
gunjohansson11@telia.com
Hyltinge
hembygdsgård
(vid väg 57, utfart
0157-301 25 / 076-810 36 12
mot Gnesta)
LANDSBYGD

Idéfarmen

Idefarmen Dunker
martin@idefarmen.se
Lundby 1
073-906 02 16
642 96 Malmköping

Johannisdal,
christin@johannisdalscafe.se
Johannisdals café
649 91 Sparreholm
0157-320 30 / 076-945 00 61

Årdala
hembygdsgård

Årdala Sannerby
elack1947@gmail.com
Björknäs,
0157-710 30
642 95 Flen

Blackstaby gård,
goran.amnegard@blaxtawine.se
Blacksta Vingård
642 95 Flen
0157-704 60

www.mellosaverken.se

Söker främst permanenta hyrestagare: Lokal
om dryga 100 kvm med ny toalett och
dusch. Kan även utökas med ytterligare
toaletter och pentry då den är under
renovering och hyresgäst själv kan ha
önskemål beroende på verksamhet. Vi ser
gärna en kreativ verksamhet som kan skapa
en bra energi i huset tillsammans med
befintliga konsthantverks- och
odlingsverksamhet. Lokalen har 3 stora
fönster och en dubbeldörr som entré.
Tillgänglighetsanpassad.

Kulturella verksamheter

Enligt ök.

Ja

www.rockelstad.se

Hyr ut lokaler för fest, möten, bröllop och
andra typer av arrangemang. Två
fullutrustade kök med restaurangutrustning,
två matsalar med plats för upp till 120
sittande. Möteslokal finns för upp till 150
sittande (biosittning). Vi har även mindre
möteslokaler och grupprum. Boende finns
för upp till 100 personer.

Konferens, möte,
festligheter

Se hemsida eller
ta kontakt

Ja, till stor del

www.hembygd.se/hyltinge

Loge med plats för 120 pers sittande vid
bord, parstuga med porslin och diskmaskin,
separat toalettbyggnad, park med brygga i
sjön Båven.

Möte, utställning, dans,
kalas, bröllop.

Fredag kl. 18söndag kl. 18:
3.400 kr. Övrig
tid, se hemsida

Ja

www.idefarmen.se

Stora ägor kring gården och olika lokaler för
fest, konsert m.m.

Event, bröllop

Enligt. ök

Ja

Möte, dopsittning och
liknande

Enligt. ök

Ja, då ej snö finns

Möte, festligheter

Från 400 kr
(billigare för
medlemmar). För
mer info, tag
kontakt

Ja

Enligt. ök

Ja

www.johannisdalscafe.se

50 sittplatser i olika rum, där det största
rymmer 20-24 personer

www.hembygds.se/ardala

Lokal för upp till 50 personer. Tillgång till
porslin, glas, diskmaskin och kaffebryggare.

www.blaxtawine.se

3 st konferensrum för 6, 15 resp 40 pers.
Festlokal i vinfabriken för max 200 pers.
En mängd unika lokaler för
Vinkällare för max 60 pers. Restaurang med
olika ändåmål
36 platser inne och dito ute under
sommaren. 15 st hotellrum.

Är du en fri aktör eller förening som har en lokal som borde finnas med på listan? Kontakta kultur@edu.flen.se

