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Wohls Stall – Kyrkslätts nya evenemangsutrymme för 150 personer öppnar 

snart 

Efter en gedigen planeringsprocess startades i oktober 2019 arbetet med att förvandla den gamla 

stenladugården från 1930-talet till ett modernt evenemangsutrymme. Nu ett drygt år senare är man 

klar att enligt planerad tidtabell ta i bruk de nya utrymmena. Bakom storsatsningen står Wohls Gård 

Ab:s ägare, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt. 

Målsättningen har varit att skapa ett högklassigt och mångsidigt användbart utrymme som lämpar sig 

såväl för konferens, fest som olika kulturevenemang.  De gamla, metertjocka stenväggarna 

kombinerade med ett terrakottagolv i fiskbensmönster och moderna ekmöbler bildar en intressant 

kontrast i den stora festsalen som rymmer upp till 150 personer – antingen i teatersittning eller vid 

bord. 

- Speciellt roligt är att vi i projektet kunnat anlita lokala entreprenörer. Ett ledord i 

ombyggnadsarbetet har varit bevara gammalt samtidigt som vi skapar nytt för framtiden. 

Även hållbarhetsaspekterna finns med: vi har t.ex. istället för att lägga in nya fönster 

renoverat de ursprungliga och satsar även här på jordvärme, berättar Håkan Näsman, 

verksamhetsledare på Wohls Gård som hållit i projektet från beställarens sida. 

- Vi vågar även lova en liten wow-upplevelse för besökarna i form av den rymd som öppnar sig 

för besökarna i foajén, fortsätter Håkan. 

Vårt nya evenemangsutrymme heter Wohls Stall 

Under sommaren arrangerades en namntävling där allmänheten fick komma med förslag till namn 

för det nya utrymmet. I tävlingen kom det totalt in ett hundratal förslag, som Wohls Gårds Ab:s 

styrelse gått genom. På torsdagen avslöjades namnet man stannat för: Wohls Stall.  

- Det här var en av de sista bitarna i projektet som styrelsen för Wohls Gård varit fullt 

sysselsatt med sedan 2017. Vi ville välja ett namn där Wohls ingår som en del, för att 

kopplingen till Wohls Gård skulle finnas med. Vi ville även att det valda namnet skulle vara 

kort och fungera på både svenska och finska, säger Wohls Gårds styrelseordförande Erik 

Dannbäck. 

- Eftersom det nya utrymmet i framtiden kommer att ha en central roll i vårt utbud, ville vi 

även att namnet skulle gå att använda självständigt, fortsätter Dannbäck. 

Det vinnande namnet föreslogs av 3 personer, bland vilka det utlovade priset, en lunch/middag för 4 

personer, lottades ut. Vinnaren är Marianne Böckelman. 
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Stort intresse redan innan öppningen 

De nya fest- och konferensutrymmena som öppnas i november möjliggör fester samt företags- och 

kulturevenemang för upp till 150 personer. 

- Det är bra att komma ihåg att de stora utrymmena även ger bättre förutsättningar att hålla 

säkerhetsavstånden nu när vi inte utnyttjar kapaciteten till fullo. Vi är ingen jätteanläggning 

även om vi nu kan erbjuda stora utrymmen - något som är ett plus i de här tiderna, berättar 

Thomas Junell, försäljnings- och marknadsföringschef på Wohls Gård. 

- Det nya utrymmet har rönt stort intresse, och vi har redan nu innan utrymmena blivit klara 

7 bröllop inbokade för nästa sommar. En av våra största styrkor är att vi kan erbjuda en 

vacker och välskött kulturmiljö ute på landet, ändå bara 35 minuter från Helsingfors centrum, 

fortsätter Thomas. 

 

Fakta 

Teatersittning: 150 platser 

Bordssittning:  120-150 platser 

Cocktailtillställning (stående): ca 200 platser 

 

Förutom den stora salen kan även foajén utnyttjas som tilläggsutrymme (bordsplatser för ca 30 

personer, teatersittning för ca 40 personer). Den gamla mjölkkammaren med egen ingång kommer 

att fungera som ett litet konferensutrymme för 8 personer. 

Ovannämnda platsantal begränsas i dagsläget så att säkerhetsavstånden kan garanteras.  

 

Mer information: 

Håkan Näsman, verksamhetsledare, Wohls Gård Ab 

hakan.nasman@wohlsgard.fi  

Tel. 050 358 9582 

Erik Dannbäck, styrelseordförande, Wohls Gård Ab 

erik.dannback@saunalahti.fi  

Tel. 0400 202 406 

Thomas Junell, försäljnings- och marknadsföringschef, Wohls Gård Ab 

thomas.junell@wohlsgard.fi  

Tel. 050 444 8595 

Wohls Gård ligger vid stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Wohls Gård har en 400-årig historia som rusthåll och en storgård, 

och här anlades på 1800-talet socknens förnämsta trädgård. Sedan 2013 erbjuder gården utrymmen för fest och konferens. 

Under 2020 växer Wohls Gård i.o.m. Wohls Stall, som erbjuder utrymmen för upp till 150 personer i den stora salen, därtill 

ett litet mötesrum samt ytterligare utrymme i foajén. 

www.wohlsgard.fi 

www.facebook.com/WohlsGard 

www.instagram.com/wohlsgard 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi berättar om senaste nytt från Wohls Gård 4-8 gånger per år. 

Hitta till Wohls Gård 
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