
Vi som lever för Rågsved älskar det här huset.  
Här känner man livets puls. Det pågår ständigt 
en mängd olika aktiviteter och människor fyller 
huset med sina tankar, drömmar och intressen.



Välkommen till Nya Rågsveds Folkets Hus!

Vill du ha möte, mässa, konferens, företagsevent, 
födelsedagsfest, minnesstund, eller studentskiva. 
Ta kontakt med oss, vi berättar gärna om hur vi 
kan hjälpa dig.

Vi har bra lokaler med all teknisk utrustning du 
behöver, från vårt Café & Kök kan du få allt från 
hembakta bullar till buffé eller middag. Men fram-
förallt får du fullständigt engagemang från vår er-
farna personal. Vi arbetar för att ditt arrangemang 
skall bli lyckat och en del av det fantastiska utbud 
som präglar Nya Rågsveds Folkets Hus.

Det är lätt att hitta hit och kommunikationerna är 
bra. Vi ligger i Rågsveds Centrum, hundra meter 
från tunnelbana och buss och med parkering in-
till. Nya Rågsveds Folkets Hus är tillgängligt för 
funktionshindrade och har även lokaler med hör-
selslingor. 

Kontakta oss och berätta vad du vill göra. Vi hjäl-
per till att hitta en lösning vad gäller lokal, teknik 
och förtäring till ditt arrangemang. Allt till huma-
na priser.

Michael Silkesjöö
Föreståndare



Lokaler för alla tillfällen!

•	 Rågsvedssalen – vår största lokal. Passar 
bra för konferenser, fester, konserter, mö-
ten, dans etc. Plats för 150 – 230 personer.

•	 Snösätrasalen – en lokal som passar för 
större möten eller mindre fester. Plats för 
40 personer.

•	 San Siro, Perssons Betong, Stövaren, 
Kräppla – fyra konferenslokaler för möten 
eller utbildning. Plats för 6 – 30 personer.

•	 Datastudion – För utbildning inom IT. 
Kan även anpassas till mindre möten med 
max 8 personer.

Café och kök!

•	 Vi erbjuder pausförtäring som kaffe, te, 
goda kanelbullar eller smörgås m.m.

•	 Här kan ni även beställa konferenslunch 
och/eller middag.

•	 Vi har också catering till din fest, konfe-
rens eller föreningsmöte. Smörgåstårta, 
landgång, gourmettallrik, tårtor eller buffé. 
Cateringen kan även leverera till din fest 
hemma.



Välkommen med frågor kring våra lokaler och vår service. Vi kan även bistå med tips och idéer 
inför ditt arrangemang.
Michael Silkesjöö, föreståndare 070 – 551 08 87
Eller skicka e-post till info@nrfh.se

Vill du boka lokal?
Om du vet vilken lokal du vill boka så kan du välja tre vägar:

•	 Ring 08 – 508 275 10
•	 Maila till bokningen.idrott@stockholm.se
•	 Boka själv på booking.stockholm.se

Hitta till oss
Kommunikationer till Rågsved. Tunnelbanan – gröna linjen mot Hagsätra. Med buss gäller bus-
sarna 143 och 172 samt nattbuss 195. Kommer du med bil så finns parkeringsplatser i anslutning 
till Rågsveds centrum.

Mer information på vår hemsida
På vår hemsida www.nyaragsvedsfolketshus.se finner du mer information. Du kan också följa oss 
på Facebook, www.facebook.com/NyaRagsvedsFolketsHus.

Kontakta oss

mailto:bokningen.idrott@stockholm.se
http://www.nyaragsvedsfolketshus.se

