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Verksamhetsberättelse 2015
Inledning
Styrelsen för Nya Rågsveds Folkets Hus avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2015. Verksamhetsplanering har löpande följts upp 
och ansvarsfördelning, ständig avrapportering samt 
återkoppling är rutin. Var och en av styrelsens leda-
möter och ersättare har ett ansvar för genomföran-
det av verksamhetens enskilda delar.

Styrelsen
Leif Rönngren, ordförande
Magnus Dannqvist, kassör
Klas Abrahamsson, ledamot
Rosa Lundmark, ledamot
Per Sundgren, ledamot
Klas Ek, ledamot
Tony Nilsson, ledamot
Sebastian Panzar, ledamot
Isak Rudberg, ledamot
Linda Magnusson, ersättare
Jennie Friberg, ersättare
Johnny Sellmar, ersättare
Terje Gunnarson, revisor
Jan-Olof Gustavsson, revisor
Tekola Worku, revisorersättare
Conny Mörke, valberedning
Lena Rydblom, valberedning

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2015 genomfört 8 protokollförda 
sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt 
regelbundet under året. Styrelsen genomförde en 
dygnskonferens den 8 oktober.

Personal
Genom god personaltäthet har föreningen kunnat 
ha en hög servicenivå vilket varit uppskattat av alla 
besökare i verksamheten. Personalen har varit upp-
skattad av våra kunder, medlemmar och gäster. Per-
sonalen har haft en större planeringskonferens och 
regelbundna personalmöten samt olika utbildningar 
bland annat i bokningssystemet. Föreningen blev 
nominerad och var en av tre finalister till S:t Julian-
priset i kategorin ”Arbetsgivaregenskaper”.

Anställd personal
Leif Rönngren, arvoderad ordförande
Michael Silkesjöö, föreståndare
Jan Palmgren, vaktmästare och arbetsmarknads-
projekt
Feridon Shanimansouri, vaktmästare
Ulla Letzén, vaktmästare
Eva Abrahamsson, projektledare arbetsmarknads-
projekt
Ewa Egerbladh, projektanställd sommarjobbande 
ungdomar 2015-06-15–2015-08-16.

Timanställd personal under året
Helen Adamsson, Matthias Hörig, Feda Hamimi, 
Emran Asna och Monica Ruiz.

Sommarjobbande ungdomar
Under 9 sommarveckor tog föreningen emot totalt 11 
ungdomar i ett samarbete med Enskede Årsta Van-
törs stadsdelsförvaltning. Arbetsuppgifterna var att 
driva sommarcafé, lokalvård samt målning i loka-
lerna. Även under höstlovet och vinterlovet tog för-
eningen emot en ungdom.
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Medlemskap
Nya Rågsveds Folkets Hus är medlem i Folkets Hus 
och Parker. Leif Rönngren är ordförande i styrelsen 
för Folkets Hus och Parker Östra regionen. Fören-
ingen är även medlem i Coompagnion i Stockholms 
län.

Våra medlemsföreningar
Utöver årsmötet den 25 mars genomfördes ett med-
lemsmöte den 27 april.

Medlemmar under 2015
• ABF Stockholm
• Handelsanställdas förbund avd 20
• Hyresgästföreningen Sydost
• Kommunalarbetarförbundet Stockholms län sek-

tion 26
• Korpen Stockholm
• LO-distriktet i Stockholms län
• Musketörerna i Rågsved
• Nätverket Afrikaner i Vantör
• Rågsveds Fastighetsägarförening
• Rågsved Samhällsförening
• Rågsveds IF
• Rågsveds Trivselklubb
• Rättvisepartiet Socialisterna
• PRO Bandhagen Högdalen
• PRO Rågsved Hagsätra
• PRO Solberga Brännkyrka
• PRO Stockholms län
• Snösätra Norra Fritidsträdgårdförening
• Socialdemokraterna i Bandhagen Högdalen
• Socialdemokraterna i Hagsätra
• Socialdemokraterna i Rågsved
• Socialdemokraterna Årsta-Enskede-Vantör
• Socialdemokraterna i Östberga
• Somali Women in Sweden
• SPF Hagsätra Rågsved
• SSU Lucidor
• Studieförbundet Vuxenskolan
• Svenska Målarförbundet avd 1
• Unga Örnar i Vantör
• Ung Utan Pung
• Vänsterpartiet i Vantör

Kontakter och samarbeten
Styrelsen har under året haft återkommande träffar 
och samarbete med representanter för lokala aktörer 
i stadsdelen men även med andra myndigheter och 
organisationer som verkar i området. Kontakter med 
stadsdelsförvaltningen har under året tagits för att 

hitta samarbetsprojekt. Arbetet med att ytterligare 
finna gemensamma samarbetsområden med Rågs-
veds Fastighetsägare och andra har fortskridit. För-
eningen har varit representerad och deltagit på olika 
konferenser och sammankomster och berättat om 
vår verksamhet bland annat vid Sweco:s workshop 
arrangerad av fastighetsägarna. Föreningen har del-
tagit i Folkets Hus och Parkers föreningsstämma/
medlemsmöte, Boka-dagarna samt Östra Folketshus-
regionens möten och konferenser. Därutöver har för-
eningen bjudits in att presentera sin verksamhet av 
flera utomstående intressenter däribland Arbetsför-
medlingens Möjligheternas mässa. Föreningen har 
också deltagit i flertalet träffar med Kulturförvalt-
ningen. Matmissionen, den nya sociala matbutiken 
i Rågsved har kostnadsfritt fått låna utrymmen för 
utdelning av deras medlemskort.

Lokalt engagemang
Under året har föreningen deltagit i många olika sam-
manhang, samarbeten och gemensamma projekt. Det 
har handlat både om egna initiativ och om att kanali-
sera intresse och engagemang från både boende och 
besökare. Vi har medverkat vid stadsdelens möten 
kring förebyggande verksamhet för äldre samt den 
sociala uppsökande verksamhetens möten kring att 
skapa mötesplats för missbrukare i Högdalen.

På våren genomfördes Springremake i Snösätra 
upplagsområde. 100 graffitimålare gjorde streetart 
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konst och installationer under tre dagar. Vi skänkte 
både stolar och bord till arrangemangets öppna event 
del. På plats informerade vi både om vår verksamhet 
och våra lokaler med möjlighet att hyra.

Under året har vi också både deltagit och berät-
tat om vår verksamhet i Fastighetsägareföreningens 
Trygghetsnätverk. Här har vi både kunnat knyta kon-
takter och ta upp sådant som behöver åtgärdas i vår 
närmiljö. Träffarna har även gett oss bra inblick i 
hur bostadbolagen, övriga kommunala verksamhe-
ter och andra myndigheter och organisationer arbe-
tar i vårt område.

Föreningsbildning
Vi har under året varit involverade i ett projekt som 
handlade om att bilda en Afrikansk Förening. Till-
sammans med studiefrämjandet genomförde vi 
workshops och verksamhetsplanering samt ett större 
event med festkväll för den nybildade föreningen.

Städdag
Föreningen var med i stora städdagen den 22 april 
där vi deltog som Team Folkets Hus med 15 perso-
ner. Vi synade stadsdelen och plockade som vanligt 
in mängder med skräp.

Medlems- och besöksdialog
Den 27 april hade nya Rågsveds Folkets Hus ett med-
lemsmöte med våra medlemsföreningar med verk-
samhet, stöd och lokaler på dagordningen. Besökare 
har även kunnat ge synpunkter på vår verksamhet, 
kommit med önskemål om innehåll och kunnat ge 
synpunkter på våra lokaler.

Upprop kring posthanteringen
Under hösten tog nya Rågsveds Folkets hus initiativ 
till ett upprop från samtliga näringsidkare i centrum, 
riktat gentemot fastighetsägaren, om att se till att 
posthanteringen skulle göras säker så att inte post-
hanteringen skulle upphöra enligt postens besked. 
Uppropet ledde till att posten åter fick kontakt med 
fastighetsägaren och dialog om lösning på problemet 
fortsatte. Vid årsskiftet var frågan åter i stå.

Stadsvandring i Rågsved och  
Snösätra upplagsområde
För arbetsmiljöverkets konstgrupp arrangerade vi 
under hösten en eftermiddag med fokus på street art 
och grafitti. Deltagarna fick ta del utav både Rågsveds 
Historia samt den gatukonst som pryder de gamla 
slitna betongmurarna i upplagsområdet.

Samarbete Parkteatern
Parkteaterns vd och personal besökte oss under 
hösten 2015 för att sondera terrängen kring ett even-
tuellt samarbete med evenemang, events och eventu-
ella föreställningar riktade till en bredare ytterstads-
publik. Parkteatern ska återkomma inför säsongen 
2016.

Samverkan med Frälsningsarmén och 
Stadsmissionen
Under året har vi haft träffar med de sociala verk-
samheterna för att diskutera både eu-migranter och 
nyanlända. Det konkreta resultatet från dessa träf-
far har bland annat blivit att vi skänkt kläder till den 
sociala träffpunktsverksamheten vid Hornstull.

Stadsodling i Högdalen
Under året har ett samarbete mellan föreningen, 
Rågsveds Service och Evenemang AB och Stock-
holm Bussiness Region Development tillsammans 
med boende i Högdalen tagit form. Tillsammans med 
boende i familjebostäder och HSB driver vi en stads-
odling i kvarteren mellan Högdalens Centrum och 
Högdalens Industriområde. Inom ramen för projek-
tet har vi också planterat växtlighet på nedgångna 
och slitna platser för att höja trivselnivån.

En förlängning av detta projekt var ett kort försök 
med återvinning av kasserade grönsaker som skulle 
omvandlas till jordförbättring i ett spetsteknikpro-
jekt. Tyvärr fick detta försök avbrytas på grund av 
teknikfel och inget slutresultat kan redovisas.

Social ekonomisk rättighetsrådgivning
Under året har föreningen uppmuntrat bildandet av 
föreningen SER (Social Ekonomisk Rättighetsrådgiv-
ning) vilka har startat en rådgivningsverksamhet en 
gång i veckan i föreningens lokaler med inriktning 
på stöd, råd och hjälp i kontakter med myndighe-
ter. Enskilda boende i området har kunnat få hjälp 
att förstå myndighetsbeslut och också fått råd i hur 
myndighetsbeslut kan överklagas. SER består av före 
detta och aktiva socialsekreterare, socionomer samt 
högskolestuderande som ideellt ställer upp.

Utställningsverksamhet,  
Rågsveds Konsthall
Den 28 september invigde vi officiellt Rågsveds Konst-
hall. Med Konsthallen har vi tagit en död yta i anspråk 
och gjort den levande. Inom ramen för utställnings-
verksamheten kommer events, stadsvandringar, ver-
nissager och andra aktiviteter möjliggöras.
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Konsthallen kommer framöver både vara till för 
inköpta utställningar såväl som till lokala konstnä-
rer och aktörer som har något de vill åskådliggöra 
eller berätta om. Konsthallen har under året dragit 
nya besökare och kulturintresserade till Rågsved och 
våra lokaler.

Genomförda konstutställningar
11 mars–5 april
”70 år sedan befrielsen”; Utställningen ”70 år sedan 
befrielsen” innehåller unika vittnesmål och är upp-
byggd.

8–30 april
”70 år sedan befrielsen”; Utställningen ”70 år sedan 
befrielsen” innehåller unika vittnesmål och är upp-
byggd kring sju teman: antisemitism, antiziganism, 
Kristallnatten, getton, deportation, koncentrationslä-
ger och befrielsen. Utställningen lyfter överlevandes 
berättelser från tiden före, under och efter Förintelsen 
och pågår till den 30 april. Utställningen är ett sam-
arbete mellan oss och Forum för Levande Historia.

21 augusti–4 september
Vattenutställning av fotograf Anette Palm-Wigardt.

7–27 septeber
Citatutställning från svenska politker bland annat 
Statsminister Stefan Löfven (S), Maria Abrahams-
son (M), Barbro Westerholm (FP), Carl Schlyter (MP) 
med flera.

28 september–15 oktober
Sagoutställning av Måd Olsson-Wannerfors och 
Kerstin Olsson Grönvik.

19 oktober–1 november
Konstnären Carolina Jonssons videoutställning 
Holograms of Ecolonia.

2–15 november
Utställningen om Per Åhlin – en animationens mäs-
tare med bland annat Karl-Bertil Jonsson, Dunder-
klumpen med flera.

16–29 november
Konstnärinnan Annlouice Silverwitts färgstarka 
målningar.

1–31 december
Juan Wans utställning ”Levande porträtt som går 
utanför ramarna”.

Seminarium/föreläsningar/arrangemang
Poetry slam – 12 april
Stockholms förenade förorter genomförde Poetry 
slam – Vem är förortens bästa poet? i samarbete med 
bland annat föreningen Förenade Förorter och ABF.

Att kommunicera i det mångkulturella Sverige – 30 
september
Föreläsning av Eva Bernhardtson om mångfaldskom-
petens i samband med informationsmöte för företag 
och förvaltningar.

Hur förhåller sig dagens olika politiska ideologier till 
jämlikhet? – 20 oktober
En föreläsning av lektor Per Sundgren om varför jäm-
likhet är lösningen på de flesta av samhällets problem 
i samband med informationsmöte för föreningar.

Barn- och ungdomsverksamhet
Rågsveds Ungdomsvärdar
Rågsveds Ungdomsvärdar startades i samband med 
ett informationsmöte den 24 september där ett tretti-
otal ungdomar berättade vad de önskade göra på fri-
tiden och hur vi som förening kan hjälpa till. Redan 
under hösten startade vi läxläsning två gånger i 
veckan två timmar varje gång med två unga volon-
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tärer. Rågsveds ungdomsdag genomförde vi tillsam-
mans den 25 oktober med artister som Fidow, HD, 
Brinn, G.L.A, Black Mob och Ahmed.

Rågsveds Ungdomsvärdar är ett nätverk utav unga 
som vill göra Rågsved mer attraktivt och att det ska 
ske mer fritidsaktiviteter i området. Under hösten 
träffade representanter från Rågsveds Ungdomsvär-
dar Folkets Hus föreingen och tillsammans gick vi 
igenom hur kommunen styrs och hur politiker och 
tjänstemän är organiserade och deras rollfördelning.

Ungdomsnätverket initierade under året träffar 
med både politiker och tjänstemän i stadsdelsför-
valtningen och hade mediakontakter med gott resul-
tat. Tillsammans arbetade vi fram den ansökan som 
skickades in och sedermera beviljades för verksam-
het under 2016.

Barnteaterföreställningar
Föreningen köpte in tre barnteaterföreställningar 
och bjöd alla förskolebarn kostnadsfritt. Föreställ-
ningarna har möjliggjorts med stöd av vårt sociala 
företag Andra Varvet Second Hand Högdalen. Sär-
skild inbjudan gick till samtliga förskolor i Enske-
de-Årsta-Vantör. Omkring 200–300 barn fick se före-
ställningarna vid vardera tillfället: Bagageresan (14 
september), Ankensteins monster (6 november) och 
Esters varieté (30 november)

Workshop med Redline
För andra året i rad erbjöd föreningen ungdomar en 
kostnadsfri workshop för unga mellan 12–20 år till-
sammans med artisten Linn Segolson och hip-hopar-
tisterna TSB, Momo och Stor. Denna halvdag, den 4 
augusti, blev de coachade, inspirerade och fick vär-
defulla tips för en framtid inom musikbranschen. 
Workshopen möjliggjordes med stöd av Andra Varvet 
Second Hand Högdalen.

Kulturskolan i Rågsved
Under 2015 genomfördes ett samarbete med kultur-
skolan. I en satsning så subventionerade Nya Rågs-
veds Folkets Hus hyrorna för kulturskolan med 50 
procent, för att möjliggöra en kultursatsning i Rågs-
ved.

Andra Varvets överskott användes bland annat till 
Streetstar med Kulturskolan och deras kurser där vi 
stod för kursavgifterna för 10 ensamkommande flyk-
tingbarn/ungdomar som kostnadsfritt kunde delta 
i dansutbildning. Trots subventionen lyckades inte 
kulturskolan att genomföra den omfattning av verk-
samhet som var planerad. Trots nedsättning av del-
tagaravgifter så har inte ungdomarna råd att betala 
för deltagande.

Decembersatsning
I december beslöt styreslen att avsätta medel för 
ytterligare satsningar på barn- och ungdomsverk-
samhet. Bland annat till Unga Örnar och bildandet 
av en ny avdelning i Vantör/Rågsved, till Boxnings-
klubbens verksamhet för tjejer samt uppgradering av 
utrustningen till godkänd standard av Svenska Box-
ningsförbundet. Kulturtorget en barn- och ungdom-
sverkssamhet fick medel för att under 2016 starta en 
filmklubbsverksamhet. Styrelsen godkände också en 
inriktning som handlar om skapande och film riktat 
till unga under de olika loven 2016.

Rågsvedsdagen 30 maj
Under Rågsvedsdagen hade vi öppet hus, visade konst 
samt erbjöd sång och musik av ungdomskören ”Revo-
lution” från Ludvika.

Gemensam Jul
Gemensam Jul genomfördes traditionsenligt för 
34 gången på Julaftonen med omkring 700 delta-
gare, det högsta antalet besökare någonsin under 
arrangemangets historia. Särskilt inbjudan gjordes 
till boende för ensamkommande flyktingbarn vilket 
resulterade i att två boenden anslöt med sina barn- 
och unga. En särskild satsning på en utökning av 

https://www.facebook.com/AndraVarvetSecondHandHogdalen
https://www.facebook.com/AndraVarvetSecondHandHogdalen
https://www.facebook.com/AndraVarvetSecondHandHogdalen
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den vegetariska maten gjordes. Betydligt fler aktivi-
teter för barn- och ungdomar genomfördes jämfört 
med tidigare år. Underhållningen höll som vanligt 
hög klass med bland annat artister som Maja Heur-
ling, Johan Törner med band och Ladystars. Även 
i år var det många volontärer som var intresserade 
av att delta under arrangemanget. Totalt 120 per-
soner anmälde intresse, 70 fick möjlighet att delta. 
Arrangemanget genomfördes av föreningen med stöd 
av flera andra organisationer, företag, Stockholms 
stad, Vantörs församling med flera. Föreningens 
samarbete med Skokartongsappellen gjorde att vi 
även i år kunde dela ut julklappar till främst barnen.

Utbyten
Föreningen har under året haft utbyte av erfaren-
heter och även hjälpt andra föreningar bland annat 
Alviks Folkets Hus, Hjorthagens Medborgarhus, 
Farsta Föreningsråd, Nya Husby, Royal i Eskilstuna, 
Solna Folkets Hus, Örby Folkets Hus och Park samt 
den Sydkoreanska folketshusrörelsen. Den nybil-
dade interimsstyrelsen i Folkets Hus i Vivalla (utan-
för Örebro), Örby Park Folkets Hus, med flera.

Marknadsföring
Under året har föreningen arbetat metodiskt med 
den marknadsföringsplan för 2015–2016 som sty-
relsen fastställde i januari 2015 i syfte att öka uthyr-
ningen av våra lokaler. I planen fastställs hur och på 
vilket sätt föreningen skall kommunicera och mark-
nadsföra verksamheten. En grafisk profil slogs fast 
att användas i allt utåtriktat materiel, allt från kuvert 
till affischer. En ny folder togs under året fram och 
hemsidan uppdaterades. Under året gjorde ett flertal 
utskick såväl via mail som post till utvalda målgrup-
per in syfte att marknadsföra våra lokaler och vår 

verksamhet. Marknadsföringsplanen fastställde ett 
antal konkreta mål som skall uppnås under planpe-
rioden. Styrelsen skall inför 2016 utvärdera de insat-
ser som gjorts, men kan redan nu se att man över-
träffat vissa av de uppsatta målen men även att det 
finns ytterligare arbete för att upp nå andra. Under 
våren genomfördes en kundenkät för att ta reda på 
hur våra besökare, både som arrangör såväl som 
deltagare upplever oss och våra lokaler. Enkäten låg 
som grund till en längre personalöverläggning där 
vi arbetade med att utveckla kvalité och arbetssätt i 
personalgruppen. Enkäten låg även till grund för de 
upprustningar som gjorts under året. I arbetet med 
marknadsföringsplanen har vi också kontaktat tidi-
gare kunder och frågat dessa vart de tagit vägen och 
varför samt gjort en översyn av bokningar och pris-
bilder på de närmaste samlingslokalerna i området.

Med start den 13 april gästade vi Högdalen cen-
trums Instagram under en vecka där vi fick presen-
tera alla våra verksamheter.

Marknadsföring av föreningens verksamhet och 
lokaler har skett genom lokalpress, bilder/informa-
tion på Facebook och Twitter och på vår hemsida 
www.nyaragsvedsfolketshus.se samt via olika externa 
sajter såsom www.allamassor.se och www.lokalagen-
ten.se. En till två gånger per vecka har information 
anslagits på alla anslagstavlor i Vantör. Ett nyhets-
brev skickas regelbundet ut till våra prenumeranter.

Sociala medier
Föreningen har aktivt använt sig av diverse sociala 
medier. Främst har Facebook använt genom infor-
mation om kommande verksamheter, olika händel-
ser och event samt marknadsföring för fest- och kon-
ferensmöjligheter. Till och från även Twitter, Flickr 
och Instagram.

http://www.lokalagenten.se
http://www.lokalagenten.se
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Media
Under året har föreningen skickat ut 4 stycken press-
meddelanden som resulterat i artiklar/notiser.

Några exempel på föreningens medverkan i media:
• Studio 1 i SR P3 om våra verksamheter och Andra 

Varvet – intervjuades: Leif Rönngren, Feridon Sha-
nimansori och Rima på AVHAB.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.
aspx?programid=1637&artikel=6072072

• Medspråkarna – De ses i Rågsved för att prata om 
Sverige. Intervjuades: deltagare i projektet:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/
de-ses-i-ragsved-for-att-prata-om-sverige/
aRKodD!R7HnvnlDnJm0xOgmKmf1ag/

• Invigningen av Rågsveds Konsthall – Intervju med 
föreståndare Michael Silkesjöö i P4 Stockholm: 
http://t.sr.se/1NRh0Dg

• Även SVT Stockholm uppmärksammade invig-
ningen av Rågsveds Konsthall:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/
ragsved-far-egen-konsthall

Arbetsmarknadsprojekt
Föreningen är anordnare av arbetsmarknadspro-
jekt. För ändamålet har föreningen anställt hand-
ledare och ställt lokaler till förfogande. Projektens 
innehåll, mål och syften planeras i samråd med del-
tagarna i de olika projekten. Under året har arbets-
grupper funnits inom Rent- och snyggt, Medsprå-
karna, Kultur- och konst, lokal, marknadsföring och 
café- och konferens. Tillsammans med alla deltagare 
har planeringskonferenser genomförts samt arrange-
rats jul- och sommaravslutningar. Under året gjorde 
föreningen en ny överenskommelse med Arbetsför-
medlingen efter att både planerade och oannonse-
rade besök genomförts samt efter deras utvärdering 
av verksamheten vi erbjuder deltagarna.

Andra Varvet Högdalen AB
Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform men är defi-
nierat som ett arbetsintegrerat socialt företag och ägs 
till 100 procent av föreningen. Inom företaget kom-
bineras miljönytta med arbetsmarknads- och fören-
ingsnytta. Överskottet återinvesteras i verksamheten 
och därutöver till verksamheter för barn och ungdo-
mar i området genom ägarutdelning till Nya Rågs-
veds Folkets Hus.

Rågsveds service och evenemang AB
Rågsveds Service & Evenemang AB bedriver Café- 
och cateringverksamhet inom ramen för Nya Rågs-

veds Folkets Hus verksamhet. Caféet är ett uppskattat 
inslag i föreningens service och verksamhet. Utbu-
det har blivit bättre och servicenivån ökar. Små spe-
ciella event har också genomförts, exempelvis upp-
märksammade och firade vi Eid al-Fitr (avslutandet 
av Ramadan) med att erbjuda en läcker festtallrik. 
Företaget har under året haft 3 personer anställda 
varav två var projektanställda under kortare perioder.

Lokalerna
Under året har lokalerna rustats upp och är nu än 
mer ändamålsenliga för den verksamhet föreningen 
bedriver. Bland annat har nytt golv lagts in i Rågs-
vedssalen, Snösätrasalens trägolv har slipats och lack-
ats om samt att handikapptoaletten utanför Rågs-
vedssalen blivit renoverad. Caféet har fått en rejäl 
ansiktslyftning för att kunna utveckla verksamheten 
och möta nya kunder. Under året har föreningen gjort 
en stor satsning på att förnya inventarierna nya stolar 
och bord i både café och konferenslokaler samt att 
hela cafédisken byggts om med bland annat en kyl-
disk. Detta gör oss än bättre rustade för att kunna 
använda lokalerna mer flexibelt och utifrån önskemål 
och behov av både fest och möteslokaler.

Föreningen hyr ut lokaler till möten, fester, konfe-
renser etc., dock finns det fortfarande perioder under 
året då beläggningen kan förbättras.

Tillgänglighet
Föreningen har sedan några år tillbaka certifikat från 
DHR ”Make My Way” vilket innebär att lokalerna är 
klassade som tillgängliga. Dock har föreningen haft 
stora problem med hissen eftersom fastighetsäga-
ren dröjt med reparationer och underhåll. Nytt ljud-
system/högtalare är installerat i Rågsvedssalen med 
tillhörande hörselslinga.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska resultat och ställning för 
2015 redovisas i särskild årsredovisning.
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Slutord
Föreningen har under 2015 ytterligare utvecklat verksam-
heten och dess roll i lokalt utvecklings- och förändringsar-
bete. Nya föreningsbildningar och samarbeten över gränser, 
förvaltningar och intressen har lett till ökat lokalutnyttjande, 
större samhörighet i området och mer bredd i kulturutbu-
det. Vårt öppna arbetssätt gör det enkelt att hitta samman-
hang att engagera sig i eller kunna ta del utav. Det enträgna 
långsiktiga arbetet med att planera, genomföra och följa 
upp verksamheten gör att vi har ordning både i ekonomin 
och i vår verksamhet. Med föreningen och våra sidoverk-
samheter i egna bolag så har vi kunnat göra skillnad och 
erbjuder idag jobb åt fler än någonsin. Med vårt förhållnings-
sätt att använda resurser målmedvetet och långsiktigt håll-
bart gör vi samhällsnytta och skillnad, både för individer 
och för lokalsamhället. Att vi jobbar med ständig utveck-
ling och omvärldsanalys gör oss mindre sårbara för snabba 
förändringar. Men detta förpliktigar. Hårdare samhällskli-
mat med oförsonligare tonläge gör vår öppna demokratiska 
mötesplats än viktigare. Vi ska ha högt i tak och samtidigt 
markera våra grundläggande principer om människors lika 
värde och demokratiska rättigheter. Grunduppdraget står 
fast, att förvalta och utveckla samlingslokalen. Tillsammans 
med övriga samlingslokaler utgör vi en viktig del utav den 
demokratiska infrastruktur som behövs i ett samhälle där 
möjligheten till inflytande och tillgången till makt alltmer 
handlar om tillgången till pengar. Öppna och tillgängliga 
samlingslokaler skapar förutsättningar för fria och frigö-
rande samtal. Tillsammans med våra medlemsföreningar 
och våra gäster hoppas vi på ett ännu mer spännande och 
utvecklande verksamhetsår 2016.

Med dessa ord ställer styrelsen härmed sina platser till för-
fogande.

Leif Rönngren Magnus Dannqvist Klas Abrahamsson

Rosa Lundmark Per Sundgren Klas Ek

Tony Nilsson Sebastian Panzar Isak Rudberg

Linda Magnusson Jennie Friberg Johnny Sellmar






