
 

 

Pressmeddelande 2021-08-30  

Nu öppnar KULTURHUSET VÄLLINGBY 
igen 

med utställningen Vår salong och nya Kafé Trapphuset 

Den 3 september kl 16.00 öppnar vi äntligen upp Kulturhuset Vällingby efter lång tid 

av restriktioner och längtan. 

 

När portarna slås upp är det med öppnandet av både Vår salong i samarbete med Vällingby 

Folkets hus samt nya Kafé Trapphuset. 

 

 – Det är med stor glädje vi öppnar Kulturhuset Vällingby den 3 september. Väntan har varit 

lång och äntligen kan vi ta emot besökare på ett säkert sätt där vi följer alla restriktioner. Att 

kafé Trapphuset öppnar gör att vårt hus får sin naturliga samlingspunkt och jag är mycket 

nöjd med utbudet som jag tror kan passa många västerortsbor! 

 

Säger Olof Hanson, konstnärlig ledare. 

 
Tillsammans med Vällingby Folkets hus och Vällingby centrum är Kulturhuset Vällingby med 
och fyller centrum med konst! 180 konstnärer från västerort deltar och 57 av dessa ställer ut i 
Kulturhuset Vällingby.  
 
– Vi är överväldigade av gensvaret och kvaliteten på urvalet. Kanske har många känt ett 
extra behov av att uttrycka sig och skapa nu under denna speciella tid som har varit under 
pandemin? Det skapas mycket fint hemma hos många västerortsbor – det känns väldigt 
roligt att få visa upp. Vi är också väldigt glada över att göra detta tillsammans med Vällingby 
Folkets hus och över att Lava hjälper till att hänga utställningen.  
 
Säger Carolina Oscarsson, projektledare. 
 

Simone Hallin är en av de unga konstnärer som är utvalda att delta.  
 
-Det känns roligt att få chansen att visa mitt konstverk och nå ut till många besökare. Jag ser 
också väldigt mycket fram emot att få träffa de andra konstnärerna. 

 

I samband med öppnandet av Kulturhuset invigs även Trapphuset. Ett kulturkafé mitt i 

Vällingby.  

 

Ägarna är två barndomsvänner Daniel Nedzipovski som är kock, utbildad i Grythyttan och 

Saman Faramarzi, en av personerna bakom kulturrörelsen Förenade Förorter.  

 

– Tillsammans tror vi båda på det lokala, närproducerade och gemenskapen i ett community. 

Med hög grad av medvetenhet jobbar vi för att lyfta det enkla, både i köket och på scen. Med 

stort fokus på hantverket serveras rätter tillagade på råvaror från grunden. Vi vill göra enkel 

mat som folk känner igen med överraskande inslag och oväntade tillagningstekniker som 

https://www.facebook.com/V%C3%A4llingby-Folkets-hus-389989741137965/?__cft__%5b0%5d=AZUq6m1fsDAqfBlX-ifUP6osoPoyNImvHBCYkhDK1mV9szTkIkFq1U2fzRgh6kVs9IIXfrymRIfqxJT-UvANKRjVl7L1nJMN1YzX8wzA-eCthyVx2lQhtzAOlh7S0MTz_LStmynJ2N7unxPRKOOKnBei&__tn__=kK-R


 

 

belyser hantverket och förhöjer måltidsupplevelsen. Vi hyllar all matkultur från världens alla 

hörn som en självklar del av husets kulturutbud. Vi tänker att - Här bygger vi Trapphuset - en 

plats för alla sorters möten. 

 

KULTURHUSET VÄLLINGBY 

Västerorts mötesplats för kultur hittar du i det K-märkta huset Trappan. Här kan du ta del av 

teater, dans, samtal, litteratur, konst av unga konstnärer, stand-up, poesi och workshops, 

med stark lokalförankring och fokus på unga vuxna. Förutom stora scenen finns två salar för 

bland annat dancehall-klasser. 
 
 
Övrigt program för hösten se https://kulturhusetstadsteatern.se/vallingby 
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