
MÖTEN & EVENT
VÅRA LOKALER



Försäljning & bokning – Möten & Event  
event@artipelag.se
+46 (0)8-570 130 60

All fotografi: Björn Lofterud förutom:
S.4 nedersta raden mitten och höger: Jean-Baptiste Beranger
S.4 nedrsta raden vänster, s.18 ned & s.20: Lena Koller



MÖTEN I UNIK SKÄRGÅRDSMILJÖ

Vi hjälper dig att arrangera möten och 
event där även platsen blir en minnesvärd 
upplevelse i sig. Vi erbjuder restauranger av 
högsta klass, flexibla ytor för kreativa möten 
och konferenser i en unik skärgårdsmiljö och 
spännande arkitektur. Dessutom kombinerar 
vi gärna möten med kulturella inslag som  
konstvisningar och workshops.

EN PLATS FÖR MÅNGA UPPLEVELSER

Artipelag är en internationell mötesplats för 
konst, kultur, design och god mat – vackert 
belägen på Värmdö i Stockholms skärgård, 
bara 20 min från stan.  

Den väldiga, svarttjärade byggnaden, ritad 
av arkitekt Johan Nyrén, är varsamt placerad 
bland klippor och tallar på en udde, högt över 
Baggensfjärdens glittrande vatten.  

Här, på drygt 10.400 kvm, ryms en stor konst-
hall, en artbox för events och underhållning, 
en designbutik samt två restauranger med 
uteserveringar och storslagen sjöutsikt. I  
omgivningarna löper flera spånbelagda natur- 
stigar och en nära kilometerlång strand- 
promenad – byggd i lärkträ och särskilt 
anpassad för rullstolsburna och familjer med 
barnvagn. En attraktion i sig menar många 
besökare. 

Det finns alltid plats för fler upplevelser. Nu 
finns det också en särskild plats för dem.

Välkommen till Artipelag.





Storlek: 1 200 m² (30×40 m),
 takhöjd 12 m (9 m till balk)
Biosittning: 1 100 personer
Runda bord med plats för scen: 660 personer
Långbord med plats för scen: 650 personer
Cabaretsittning med scen: 336 personer 
Mingel: 1 200 personer

ARTBOX

Artipelags Artbox på plan 2, entréplan, 
erbjuder oändliga möjligheter för aktiviteter i 
vacker miljö och natursköna omgivningar. 
Denna imponerande och multifunktionella 
hall på 1 200 m² är helt unik i sitt slag.

Artboxens grundtanke är att göra det lätt för 
dig som är eventarrangör. Den tekniska infra- 
strukturen möjliggör att snabbt och enkelt 
bygga ditt event enligt ditt specifika önske- 
mål.

Några unika fördelar som ingår i lokalen:
• Svarta ulltyger hängandes från ridåbana 

tillräckligt för att täcka hela rummet med 
veckat tyg.

• 10 st trossar i lokalen som kan belastas 
med 900 kg vardera. Höj- och sänkbara 
via trådlös styrning. På varje tross finns 
ström och DMX.

• 40 st Martin Mac Aura – rörliga lampor 
för att ljussätta tyger, scen, golv etc.

• 8 st VL1100 – rörliga lampor som front- 
bakljus på scen eller goboprojiceringar 
på väggar.

• Ljudsystem bestående av PA från 
L-ACOUSTICS – tillräckligt för att ge ett 
starkt och jämnt ljudtryck över hela loka-
len för konserter, event och konferenser.

• 8 st trådlösa mikrofoner.
• I väggar och golv finns förberett för 

signaldistribution av ström, internet, ljud 
och ljus.

• Över 1 000 Ampere fördelat runt om och 
i lokalen finns att tillgå.

• Stor port för in- och utlastning direkt i 
lokalen med exempelvis lastbil.
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Storlek: 435 m² 
Runda bord med plats för scen: 260 personer
Långbord med plats för scen: 260 personer
Mingel: 500-600 personer

FOAJÉN

När man kommer in i Artipelags foajé får man 
omedelbart känslan av att byggnaden på 
något vis vuxit fram ur berget.

Genom den stora glasade fondväggen ser 
man havets glitter i Baggensfjärden och de 
majestätiska tallarna vars trädkronor reser sig 
mot himlen utanför.

Den här platsen är som gjord för att arrangera 
galamiddagar med dans eller cocktailpartyn. 
Det är också en fantastisk lokal för deltagare 
att mötas och ta in den unika arkitekturen 
under en mingellunch vid konferenser och 
evenemang med många besökare.
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BÅDAN CAFÉ & KONDITORI

På plan 2, entréplan, finner du Artipelags juvel 
– den stora naturliga stenhäll eller ”båda” på 
skärgårdsspråk, som slipats till sin vackra 
form av istiden och nu breder ut sig i mitten 
av cafeterian.

Den glasade väggen bakom hällen vetter mot 
havet och ger gästerna en känsla av att vara 
inne och ute på samma gång. Bådan Café & 
Konditori är lika populär bland konferens- 
deltagare som besökande turister, skärgårds-
bor och sommargäster som gärna tar egen 
båt till vår gästhamn.

Storlek: 270 m²
Runda bord: 140 personer
Ordinarie sittning: ca 150 personer
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Storlek: 210 m² (Loger 4-18 m²)
Biosittning med egen mingeldel 
för måltider:  60 personer
Öar för måltider: 70 personer
I lokalen: Wi-Fi, två LCD-skärmar, blädder-
block, whiteboard, block och pennor, egen 
uteplats, entré samt eget pentry.

ARTISTRUMMET

På plan 1 finns Artistrummet med separat 
entré och egen uteplats. Konferensrummet 
har en makalös utsikt från den norra sidan av 
byggnaden. Här får artister, talare och andra 
gäster en upplevelse utöver det vanliga. 

Sommartid kan man njuta av den ljusa nord-
iska sommarkvällen och skärgårdens stillhet 
från uteplatsen som vetter mot viken och 
bryggorna nedanför. En underbar plats för att 
samla tankar och fokus inför ett uppträdande. 

I utrymmena finns 11 ljudisolerade loger, en 
fullt utrustad smink- och kostymavdelning, 
duschar och toaletter. Här finns också en 
stor måltidsyta med pentry. Lokalen är även 
perfekt för konferenser, utbildningar, möten 
och middagar.
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Storlek: 119 m²
Biosittning: 70-110 personer
Skolsittning: 50 personer
U-bord: 24 personer
Öar: 48 personer
I lokalen: Wi-Fi, takhängd projektor och duk, 
blädderblock, whiteboard, block och pennor 
samt solskydd.

STUDION

På plan 1 ligger populära Studion som är 
ett mycket flexibelt rum med möjligheter till 
möten, workshops och privata tillställningar. 
Även här finns känslan av att vara i direkt 
anslutning till naturen, med vackert ljus och 
utsikt över tallar och vatten.

Storlek: 28 m²
Möte vid styrelsebord: 13 personer
Måltid: 16 personer
I lokalen: Wi-Fi, takhängd projektor och duk, 
blädderblock, whiteboard, block och pennor, 
hörslinga samt solskydd.

CHRYSANTHEMUM

På övre plan i anslutning till Restaurang  
Artipelag finns ett styrelserum med vacker 
utsikt över tallskog och Baggensfjärden 
nedan. Utanför rummet finns ”Björns golv”, 
perfekt för att arrangera ett mindre mingel 
innan mötet i Chrysanthemum.
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Storlek: 330 m²
Ordinarie sittning: 90 personer
Långbord: 120 personer

ARTIPELAG RESTAURANG

På plan 3 finns Artipelag Restaurang med en 
vidsträckt utsikt över havet. Omgivningarna 
är lika vackra året om, sommartid kan man 
även sitta på den stora terrassen utanför.

Här dukar vi gärna upp till större represen-
tations- och affärsmiddagar men också till 
privata fester som födelsedagsfest, jubileum 
och bröllop. Det intilliggande öppna restau-
rangköket och baren i mässing skapar gemyt 
och välkomnande, en perfekt inramning till 
den högklassiga maten.

Storlek: 106 m²
Mingel: 60 personer

BJÖRNS GOLV

Högst upp i huset, på plan 3 i anslutning 
till Artipelag Restaurang finner du denna 
lounge döpt efter grundaren och ägaren Björn 
Jakobson. Det ljusa trägolvet i detta utrymme 
är nämligen tillverkat av de träd som stod 
placerade i naturen, just på denna plats. Och 
därför speciellt utvalt av Björn Jakobson.

Björns Golv är till vardags möblerat med  
vackra funktionella loungemöbler i svensk 
design. Här arrangerar vi gärna fördrinken, 
glöggminglet eller en avslappnad stund i 
loungemiljö. Det finns också möjlighet att 
vistas på uteplatsen utanför.
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PAVILJONG 1–3

På plan 3 i anslutning till Artipelag Restau-
rang, finns tre vackra separata paviljonger 
med utsikt över Baggensfjärden. Till varje 
paviljong hör även ett inglasat privat uterum 
med infravärme.

Paviljongerna är utmärkta för såväl lednings- 
möten som affärsmiddagar och privata 
middagar för mindre sällskap. Här kan ni äta 
gott och konferera i avskildhet från övriga 
evenemang och bara njuta av utsikten och 
den rofyllda miljön. 

PAVILJONG 1 – ESTER
Storlek: 12 m2 + 10 m2 uterum
Möte vid styrelsebord: 6 personer
Måltid: 8 personer
I lokalen: Wi-Fi, LCD skärm, blädderblock, 
whiteboard, block och pennor samt uterum 
med sittgrupp och infravärme.

PAVILJONG 2 – RAMONA
Storlek: 12 m2 + 10 m2 uterum
Möte vid styrelsebord: 6 personer
Måltid: 8 personer
I lokalen: Wi-Fi, LCD skärm, blädderblock, 
whiteboard, block och pennor samt uterum 
med sittgrupp och infravärme.

PAVILJONG 3 – BARBARA
Storlek: 12 m2 + 10 m2
Möte vid styrelsebord: 6 personer
Måltid: 8 personer
I lokalen: Wi-Fi, LCD skärm 55’, blädder-
block, whiteboard, block och pennor samt 
uterum med sittgrupp och infravärme.
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Storlek: 32 m²
Möte vid två parallella bord: 18 personer
Måltid: 20 personer
I lokalen: Wi-Fi, LCD skärm, blädderblock, 
whiteboard, block och pennor samt uteaplats 
med sittgrupp.

KÄRLEKENS VINDAR

På plan 3 i anslutning till Artipelag Restaurang 
finns en vacker hörnpaviljong med utsikt över 
fjärden och med uteplats under tak. 

Här passar det bra att arrangera middagar, 
konferera och äta gott. Denna paviljong ger 
också en känsla av avskildhet från övriga 
evenemang.

Storlek: 300 m²
Mingel: 200 personer

TAKTERRASSEN

Vill du se skärgården från ovan kan man gå 
uppför ”Vintergatan”: det sluttande planet 
som leder upp till takterrassen. Här kan man 
slå sig ner på de vida trappstegen, solhyllor-
na, mot den varma väggen med en kopp kaffe 
och bara njuta av solen. Eller varför inte starta 
festen på takterrassen med mingel under bar 
himmel?
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ARTIPELAG EXKLUSIVT

Vissa tillfällen kräver exklusivitet och 
geografisk avskildhet. Därför låter vi gärna 
kunder abonnera hela Artipelag på förfrågan. 

Vi är en av de få mötesplatser med konst- 
inriktning som har möjlighet att stänga för 
allmänheten.
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MÅLTIDSPAKET OCH MENYER

Många av våra gäster brukar återkommande 
kommentera den goda maten på Artipelag.

Det gör oss glada och stolta eftersom vi 
tycker maten verkligen har en given plats i 
helhetsupplevelsen, vare sig det är fest eller 
arbetsmöte, kickoff eller minnesstund. Vår  
filosofi är att servera god, vällagad mat  
skapad av säsongens finaste råvaror och  
gärna med en blick åt skärgårdens tema,  
med mycket fisk och skaldjur. Från vårt eget 
konditori och bageri erbjuder vi utsökta 
bakverk och desserter och vårt populära  
matbröd som man också gärna får köpa  
med sig hem.

Vi erbjuder flera alternativ på mingel- och 
buffetmenyer, gruppmenyer och konferens-
menyer.
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Artipelagstigen 1, Värmdö
artipelag.se 


