
Locations för
foto och film



Om Hågelbyparken

Hågelbyparken är en levande folkpark öppen för 
alla. Vi firar högtider och bjuder på uppskattade 
evenemang och roliga aktiviteter året runt – vår 
stora park fylls med mycket kul!

Hågelbyparken ligger i Tumba i Botkyrka, 25 minuter från Stockholm city och besöks 

av 200 000 besökare varje år. Parken är öppen alla dagar och och här arrangerar vi 

bland annat festivaler, dansbandskvällar och barnteater. 

Här finns lantliga utomhusmiljöer och unika kulturhistoriska byggnader, skapade av 

telefonfabrikören och innovatören Lars-Magnus Ericsson och hans fru Hilda i början 

av 1900-talet. 

Hågelbyparken, Subtopia och Lida friluftsgård drivs av Upplev Botkyrka AB på 

uppdrag av Botkyrka kommun. 



Platser att hyra





Scen och dansbana



Om scenen och dansbanan
Klassisk folkparksscen i trä med dansgolv. Segeldukstaket skyddar för regn och stark sol, scen med loge 

och gott om plats för både sittande och stående gäster. Runtom dansbanan finns grus- och gräsytor att 

nyttja. Här arrangeras danskvällar, festivaler, högtider, teater, musikevenemang, företagsevent och 

mycket mer.

Dansbanans mått
Storlek: 470 kvm, 36x17 meter

Scenmått
Storlek: 470 kvm

Bredd: 7,95 meter

Scenöppning: 8,6 meter

Djup: 7,65 meter

Frihöjd scen: 4,2 meter

Upphängning: inget råsystem

Scenhöjd från publikgolv: 68 cm

Teknisk information

Teknik: fast allmänt arbetsljus
El: upp till 63A

Publikkapacitet: sittande på bänkar upp till 750 personer. Stående ca 1500 personer. Sittande vid middagsbjudning ca 450 

personer. 

Möblering: ingen fast möblering, lösa bänkar, bänkset eller stolar.
Inlast, höjd lastbrygga: 95 cm. Möjlighet att köra in med fordon fram till dansgolv för avlastning.

Loge: för ca 6 personer med kyl, mikro, spegel, soffa och fåtöljer samt en toalett med dusch. Även möjligt att nyttja annan 

närliggande lokal. 
Parkering: gratis parkering

Avspärrning: möjligt att spärra av dansbanan med omnejd



Klockhusvinden



Om klockhusvinden
Luftig och ljus lokal med stora fönster som ger ett fint ljusinsläpp och som går att stänga för 

mörkläggning. Klockhusvinden ligger en trappa ovanför Café Anna Giertz och används för konferenser, 

bröllop, barnteater, utställningar och andra evenemang.

Lokalmått
Möblerbar yta: ca 250 kvm,

27x10 meter

Teknisk information

Teknik: enkelt utrustad med ljud och ljus, takmonterad projektor (VGA-kontakt) och duk.

El: upp till 35A

Publikkapacitet: plats upp till 120 personer beroende på möblering.
Möblering: två sminkbord med speglar och lampor, i övrigt ingen fast möblering. Bord och stolar finns att tillgå samt rullbara vita 

väggar/avskärmningsmoduler.

Inlast: goda lastmöjligheter med lastbrygga upp till lokalen och handikappanpassad hiss. 
Loge: tillgång till extra närliggande logeutrymme med toalett och dusch finns vid behov. Nyrenoverad för ca 6 personer med kyl, 

mikro, spegel, soffa och fåtöljer. 

Parkering: gratis parkering



Stallet och magasinet



Om stallet och magasinet
Rustik stenlada, före detta stall, med två flyglar och vackra arkitektoniska detaljer. Invändigt är det stort 

och rymligt med betonggolv och vita pelare. 

Under 2022 går det inte att hyra stallet och magasinet på grund av renovering.

Magasinet på våning två har en annan karaktär med pampig trästruktur i tak, bjälkar, pelare och golv. 

Detaljerad info ges på efterfrågan.



Hågelby hus







Om Hågelby hus
Parkens huvudbyggnad består av flera våningsplan, alla med olika uttryck och karaktär.

Källarvåningen är en klassisk källare i gråa toner och betong. Här finns en lång och smal korridor samt flertalet dörrar och förråd 

samt ett omklädningsrum med gamla ombytesskåp. På entréplan finns matsalen och bardelen med trägolv, eldstad, ett piano och 
kristallkronor. Där finns även ett storkök och flera  mindre rum. 

En gedigen trätrappa leder upp till andra våningsplanet där stilen liknar den på entréplan med detaljer i trä. På plan två finns

korridorer samt flera rum i olika storlekar som vanligen är utrustade och möblerade för konferens. Vindsvåningen har en 

retrokänsla med linoleumgolv och vita väggar. Där finns ett stort allrum, två stora klassrumsliknande rum (varav det ena är 

möblerat med skolbänkar) samt några mindre rum.

Hågelby hus är tillgänglighetsanpassat med ramp utanför och hiss inuti. På alla våningsplan finns kök/pentry och toalett.

Maxantal personer på entréplan och andra våningsplanet är 150 stycken.

Detaljerad info ges på efterfrågan.



Teaterplatån och ekotemplet



Om teaterplatån och ekotemplet

Teaterplatån och Ekotemplet ligger inbäddade i grönska på varsin kulle i parken. 

Under 2022 går det inte att hyra teaterplatån på grund av renovering.

Teaterplatån är belägen intill ett litet vattenfall som är igång under sommarhalvåret och ekotemplet har fin utsikt över sjön Aspen. 

Ekotemplet har tidigare använts för avkoppling och meditation och om du står i mitten hör du ett egendomligt eko när du pratar 

eller sjunger.

Detaljerad info ges på efterfrågan.



Övriga miljöer















Kontakt
Louise Ideberg

Program- och eventansvarig

louise.ideberg@hagelby.se

08-599 071 21


