
En lugn oas mitt 
i stan.
Hyr Svensk Forms 
bibliotek.

” … en möteslokal med varm och levande atmosfär omgiven av en 
skön och avslappnad miljö. Det skapar goda förutsättningar för  
en kreativ och utvecklande samvaro.”

per tärnfors, etärnkonsult



Sitt vackert
Rummet är inrett av två av 
de allra främsta namnen 
inom svensk arkitektur och 
möbelformgivning – Åke 
Axelsson och Jonas Bohlin. 
Utanför de höga fönstren 
ser du glittret från Stock
holms ström och de anrika 
byggnaderna i Skeppshol
mens lummiga grönska.

Ljud och bild
Här finns all teknisk 
utrustning – storbilds
skärm, förstklassiga 
högtalare, wifi och andra 
bekvämligheter för smidig 
möteskommunikation.

Svensk Forms Biblio tek är 
en oas för alla som vill forska 
eller är nyfikna på svensk 
designhistoria. Här finns alla 
utgåvor av Form sedan 1905, 
utställnings kataloger, egna 
publikationer och böcker om 
grafisk design, industridesign, 
konsthantverk, konstindustri, 
möbler och textil.

Ta en promenad på bryggan längs vattnet,  
titta på småbåtar och tjärdoftande skutor.  
På Skeppsholmen finns ett par av Stockholms 
bästa restauranger och flera trevliga lunch
restauranger. Har du långväga gäster är 
Hotel Skeppsholmen ett perfekt ställe att  
övernatta och du får självklart rabatt på 
hotell rum om du bokar genom Svensk Form.

  Boka en inspirerande 
  föreläsning!
Svensk Form är världens äldsta designorga
nisation. Kunskapen om form, design, konst
hantverk, mode och arkitektur är gedigen
hos våra medarbetare och i vårt närmaste
nätverk finns många kända formgivare och
designpersonligheter. Vi utformar en kort  
eller lång föreläsning efter dina önskemål.

Runt det stora konferensbordet i sin helhet  
finns plats för 16 personer. Bordets tre delar  
kan placeras separat om man hellre vill sitta 
i små grupper, till exempel vid en workshop. 
Drygt 40 personer får plats i biosittning och vid 
stående mingel passar lokalen till ca 60 gäster.

På grus och gräs
I trädgården utanför 
finns både grusplan och 
gräsmatta. Kanske ett parti 
boule i pausen?

Pia Lampa 
design Tore Ahlsén 
för Gärsnäs 
1940 

Golvlampor och möblemang
av Jonas Bohlin

Affisch till
Stockholmsutställningen 
av Sigurd Lewerentz 
1930 
 

Ibland behöver man komma  
iväg lite. Att byta miljö kan ge  
din arbetsgrupp eller medarbetare 
inspiration och en kreativ kick. 
Varför inte planera in nästa  
styrelsemöte, konferens, mingel 
eller workshop i Svensk Forms 
ljusa och luftiga bibliotek? Vi är 
stolta över att kunna erbjuda en 
vacker och lugn plats med alla 
bekvämligheter för stora och  
små möten.

Skeppsholmen

Flexibel lokal

Kreativ miljö

Inredning  
av Åke Axelsson

Matta från Kasthall, 
design Gunilla Lagerhem Ullberg

Mingel och möten 
med högt i tak.



” Miljön hos Svensk Form på Skeppshol
men har inspirerat oss till reflektion och 
framtidsarbete. Närheten till den centrala 
staden men ändå i ett lugn som Skepps
holmen besitter är en stark kombination.” 

john lydholm, link arkitektur

Svensk Form
Box 204 | 101 24 Stockholm
Besöksadress: Svensksundsvägen  13
08463 31 30 | info@svenskform.se
www.svenskform.se

Välkommen 
till Svensk Form
Svensk Forms Bibliotek är den perfekta 
lokalen för möten, mingel och mindre 
företagsevent. På idylliska Skeppsholmen 
befinner du dig i en lugn och avskild miljö 
men ändå mitt i stan och nära till restau-
ranger och kulturliv.
 Kontakta oss så hjälper vi dig att 
skräd dar sy en inspirerande dag som 
passar dina behov och önskemål. 
Aktuella priser finns på www.svenskform.se

kontakt: 
Helene Wallin-Hedström 
helene.wallin-hedstrom@svenskform.se
08-463 31 38

skeppsholmen

gamla stan

blasieholmen

djurgården

kastellholmen

Svensk Form är en aktiv medlemsförening för både privat
personer och företag. Vårt uppdrag är att främja svensk design 
nationellt och i utlandet. Bli medlem du också!


