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Medborgarhuset vid Medborgarplatsen blir Biblioteket Live 
 
Nytt nöjeshus i tre våningar i hjärtat av Södermalm 
 
Gamla biblioteket i Medborgarhuset på Medborgarplatsen har genomgått en 
omfattande renovering och slår nu upp portarna till en ny mötesplats och nöjeshus i 
hjärtat av Södermalm. Flera restauranger och barer i tre våningar samt en ljusgård för 
liveakter ingår i nya Biblioteket som huserar i den västra delen av det anrika 
Medborgarhuset från 1930-talet. De k-märkta bibliotekshyllorna har varsamt bevarats 
och nyttjas för restaurangens olika etage som också smyckats med unika illustrationer 
av Martin Reintz. 
 
 
Den historiska byggnaden Medborgarhuset byggdes på 1930-talet. Det är i det gamla 
biblioteket som Biblioteket Live öppnar upp med start den 20 januari. En ny plats för alla 
stockholmare och ett tillskott till Södermalms krog- och nöjesliv. Nöjeshuset på 1500 
kvadratmeter i tre våningar inrymmer två restauranger med plats för 380 gäster, fyra barer 
samt en scen för spelningar och evenemang med plats för 200 personer sittande samt ca 
 400 stående gäster.  
 

- Biblioteket Live har skapats för alla stockholmare och ska fyllas med goda måltider, 
konserter, lyrik, företagsevent, barbesök, konferenser, invigningar, boksläpp och 
mycket annat. Allt i historiska Medborgarhuset mitt på söder, säger Chamoun Gerges, 
ägare och initiativtagare. 

 
Lokalerna i det pampiga huset på Medborgarplatsen är renoverade med inspiration av folklig 
funkis och Bauhaus-eran för att ge plats för nya Biblioteket Live. På bottenvåningen, med 
direkt anslutning till torget och sommarens uteservering, finns Baren som hyllar söders kärlek 
till öl. En trappa upp finns Restaurangen där borden är placerade i tre etage bland de gamla k-
märkta bibliotekshyllorna. Den vackra Ljusgården lyses upp av naturligt ljus på dagen med 
plats för mat- och brunchgäster, men förvandlas till livescen i skön belysning när mörkret 
fallit. Till detta finns Vardagsrummet i anslutning till huvudentrén där man dagtid kan sitta 
och arbeta eller avnjuta en trevlig affärslunch. En trappa upp har vi Arkivet med en ombonad 
bar i anslutning, denna del av nöjeshuset är perfekt för konferenser eller privat tillställning.  
  



 
 

Konceptet på Biblioteket Live genomsyras av folkliga maträtter samt med en flirt till dåtidens 
mat med en modern twist. Köket satsar på rena smaker och råvaror med flera svenska 
klassiker på menyn. I huset finns också ett stort utbud av drycker som 19 olika ölsorter på 
tapp, egenkomponerade cocktails och mocktails samt ett spännande urval av viner och 
champagne. 
 

- Det är utmanande men också oerhört häftigt att förvalta arvet efter det gamla 
biblioteket. Ännu mer spännande blir det att se hela härligheten gå live och fyllas med 
nya berättelser, möten och upplevelser. Vi skapar historia här och nu, säger Chamoun 
Gerges,  

 
Arkitekt på Biblioteket Live är Maja-Li Torekull som blivit prisbelönad för bästa restaurang 
designer på International Property Awards. Bakom Biblioteket Live står Chamoun Gerges 
med sönerna Elias Gerges och Gabriel Gerges. Familjen äger sedan tidigare Fem Små Hus i 
Gamla Stan samt Bierhaus på Tegnérgatan i Stockholm. 
 
Till Biblioteket Live tar man sig lätt med tunnelbanans gröna linje med direktanslutning till 
medborgarhuset. För den som tar bilen finns parkeringshus under Medborgarplatsen. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Izabella Sibilio Giannoccaro, Biblioteket Live, 070-183 36 22, izabella@biblioteketlive.se 
 


