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Noors Slott ny ägare till Regissörsvillan i Filmstaden Råsunda 

Den 31 mars utökar Noors Slott verksamheten då man tillträder som ägare till den anrika 

Regissörsvillan Restaurang & Konferens i Filmstaden Råsunda. Det är Ann-Louise Ummer 

och Peter Odén som efter åtta framgångsrika år nu lämnar över ägarskapet till Noors Slott. 

Filmstaden stod färdigt 1920, närmare 400 svenska TV-serier och långfilmer har spelats in här mellan 

åren 1919-1999. Vid byggnationen låg Filmstaden i lantlig idyll, idag är det nära till innerstaden med 

en resa på endast 11 minuter från T-centralen, den lantliga känslan lever dock fortfarande kvar i 

området. 

Regissörsvillan har genom åren utvecklats till en hyllad och prisbelönt restaurang- och 

konferensanläggning som kvällstid är en öppen restaurang med À la carte och dagtid är öppet för 

konferenser. Ett av flera erkännande av dess höga klass fick restaurangen i 2013 års upplaga av White 

Guide då man erhöll ytterligare två poäng och ligger med sina totalt 73 poäng i klassen Mycket god 

klass. Motiveringen löd: Det är lite av en familjedriven fransk bykrog över mat, miljö och stämning. 

Man har även erhållit Congrex stora Konferenspris 2013 i kategori Bästa Kök. 

Från 31 mars tar Noors Slott över verksamheten som kommer att drivas i samma anda då man värnar 

om den unika miljön. 

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda våra gäster ett alternativ som är placerat nära centrum men 

ändå i en grön och lummig omgivning. Vår tyngdpunkt kommer att ligga på dagskonferenser med 

avslutande middag och representation. Att det är gångavstånd till Friends Arena är en av många 

faktorer som gör Regissörsvillan till en attraktiv plats för detta ändamål, säger Sofia Hjärner, VD 

Noors Slott, tillika ägare tillsammans med Stina Fredriksson. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Sofia Hjärner, tel. 018-38 05 00, mail sofia@noorsslott.se 

 

Bilder: 

Högupplösta bilder från Noors Slott för fri publicering finns att ladda ner från Smultronställens galleri 

på www.smultronstallen.se/galleri 
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