
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Inledning 
Styrelsen för Nya Rågsveds Folkets Hus avger härmed följande verksamhets- 
berättelse för verksamhetsåret 2013. Verksamhetsplanering har löpande följts upp 
och ansvarsfördelning, ständig avrapportering samt återkoppling är rutin. Var och en 
av styrelsens ledamöter och ersättare har ett ansvar för genomförandet av 
verksamhetsplaneringens enskilda delar. 
 
 
Styrelsen 
Leif Rönngren, ordförande  
Magnus Dannqvist, kassör 
Rosa Lundmark, ledamot 
Barbro Nylander, ledamot 
Klas Abrahamsson, ledamot 
Per Sundgren, ledamot 
Klas Ek, ersättare 
Jonny Sellmar, ersättare  
Tony Nilsson, ersättare  

Terje Gunnarson, revisor  
Jan-Olof Gustavsson, revisor 
Tekola Worku, ersättare. 

Terje Gunnarsson, 
valberedning 
   
Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2013 genomfört 8 protokollförda sammanträden. 
Arbetsutskottet har sammanträtt regelbundet under året. 
 
Personal 
Genom god personaltäthet har föreningen kunnat ha en hög servicenivå vilket varit 
uppskattat av alla besökare i verksamheten. Personalen har varit mycket uppskattad 
av våra gäster, medlemmar och kunder. 
 
Anställd personal  
Michael Silkesjöö, föreståndare 
Jan Palmgren, vaktmästare och  
arbetsmarknadsprojekt 
Feridon Shanimansouri, vaktmästare 
Ulla Letzén, vaktmästare 
Katrin Friberg, projektledare arbetsmarknadsprojekt 
(t.o.m. 2013-12-03)  
Eva Abrahamsson, projektanställd sommarjobbande 
unga (2013-06-17–2013-08-16)  
Timanställda: Helen Adamson och Eva Abrahamsson. 
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Våra medlemsföreningar  
 

 ABF Stockholm 

 Handelsanställdas Förbund avd 20 

 Hyresgästföreningen Sydost 

 Kommunalarbetarförbundet Stockholms Län sektion 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 med 
representanter för lokala aktörer i stadsdelen men även med andra 
myndigheter och organisationer som verkar i området. Kontakterna 
med stadsdelsförvaltningen har under början av året fördjupats med 
återkommande möten med stadsdelsdirektören, vilket dock avbröts 
i och med byte av stadsdelsdirektör. Arbetet med att ytterligare 



finna gemensamma samarbetsområden med de lokala bostadsföretagen och 
Söderortsvisionen har fortskridit.  
 
Föreningen har deltagit i Folkets Hus och Parkers föreningsstämma och Boka-
dagarna samt Östra Folketshusregionens möten och konferenser. Därutöver har 
föreningen bjudits in att presentera sin verksamhet av flera utomstående intressenter 
däribland Arbetsförmedlingens Möjligheternas mässa. Föreningen har också deltagit i 
träffar med Kulturförvaltningen med anledning av stadens översyn av 
samlingslokaler. 
 
Medlemsrepresentation 

Nya Rågsveds Folkets Hus är medlem i Folkets Hus och Parker och dess 
arbetsgivarorganisation. Leif Rönngren är ordförande i styrelsen för Folkets 
Hus och Parker, Östra regionen. 

 
 
 
Studiecirklar 
Folkbildningen är en viktig del av föreningens verksamhet och förutom 
språk och data så har också exempelvis dans, yoga och Qi gong varit 
populära cirklar.  

 

Filmvisningar   
I samarbete med PRO, Ung Örnar och ABF Stockholm samt med 
stöd av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd genomfördes 
många filmvisningar under året. Tillsammans med PRO visades 17 
filmer och med Unga Örnar visades under vårterminen 17 st, 
sommaren 24 st, Höstterminen 16 st samt 8 filmer med särskilt 
fokus under Sportlovet och Höstlovet då vi genomförde två 
filmfestivaler. 

 
Utställningsverksamhet 
Under hösten växte vår utställningsverksamhet med nya utställningar hela terminen. 
Annica Sjölander visade sina Manga-teckningar, Banksy’s utställning Keep it real 
med kontroversiella skivomslag och gatukonst.  



Musketörerna ställde ut sina medlemmars konstverk, Magnus Bards träffsäkra 
politiska satirteckningar, tre spännande ryska konstnärer, Sista dansen med Monica 
– en fotoutställning av Hans Jonsson om Monica Zetterlunds sista turné, den 
taiwanesiska fotografen Frank Lee’s härliga bilder och Pia Isakssons intressanta 
verk. 
 
 
Konst i huset 

Den 18 maj invigdes 
konstnären Margon 
Lindbergs två fasta 
konstverk i huset. 
Utöver det har vi via 
Folkets Hus och 
Parkers konstdepå 
fått möjlighet att ha 
modern konst på 
olika platser i huset. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konferensverksamhet 
Ett ökande inslag i verksamheten har 
varit att allt fler väljer att förlägga sina 
möten, kurser och konferenser hos 
oss. Tack vare café och cateringen 
kan vi skräddarsy och möta de 
önskemål som företag, myndigheter 
och föreningar har. Genom riktade 
marknadsföringsinsatser försöker 
föreningen nå fler målgrupper och vad visa upp vad vi kan erbjuda. Under 2013 
utarbetades ett konferenspaket för att möta olika behov och önskemål. 

 



Marknadsföring 
Marknadsföring har skett genom annonser i lokalpress, bilder/information på 
Facebook och mikrobloggen Twitter. All information om föreningen och 
evenemangen finns på vår hemsida www.nyaragsvedsfolketshus.se 

En till två gånger per vecka har 
information anslagits på alla 
anslagstavlor i Vantör. Under 
2013 gjordes två hushålls- 
utdelningar i Rågsved med riktad 
information till hushållen. Under 
året har föreningen skickat ut 5 
stycken pressmeddelanden som 
resulterat i några artiklar/notiser i 
främst Mitt i Söderort. Ett 
nyhetsbrev har tagits fram och 
skickas regelbundet ut till våra 
prenumeranter.  

 
 
Sociala medier 

Föreningen har aktivt använt sig av diverse 
sociala medier. Främst har Facebook används 
men också Twitter, Bambuser, Instagram, Flickr 
och Youtube.  

 

Storytellingprojekt 
Via föreningens ordförande tog vi, på uppdrag av Rågsveds Fastighetsägarförening, 
tillsammans med Ung utan pung, fram en förstudie till ett projekt som syftar till att 
lyfta Rågsved som bo- och arbetsplatsområde. Projektarbetet var omfattande och 
fastighetsägarna tar med sig resultatet i framtida planering.  

 

X-cons 

Under året hade föreningen täta kontakter och hjälpte några fd. kriminella 
att bilda X-cons i Rågsved. Under tiden efter bildandet har vi haft 
samarbete kring den sociala oron samt kring föreningsfrågor. 

 

Boxningsnätverk 

Föreningen har under året hjälpt boxningsnätverket att dels ordna 
finansiering och har dels bidragit med hjälp vid föreningsbildning 
samt kontakter för att hitta en egen lokal. I slutet av året lyckades vi 
och boxningsnätverket få en lösning som innebär att efter 
årsskiften kan verksamheten fortsätta i en gymnastisksal bredvid 
centrum.  

 



 
Uthyrning 

Föreningen har under året 
haft en hög beläggning i 
lokalerna. Fortfarande finns 
dock perioder under året då 
beläggningen kan förbättras. 
Ett ständigt pågående arbete 
med att finna nya kunder och verksamheter har varit i 

fokus för styrelsen under det gångna året.  
 
 
Arbetsmarknadsprojekt 
Föreningen är anordnare av arbetsmarknadsprojekt. För ändamålet har föreningen 
anställt handledare och ställt lokaler till förfogande. Projektens innehåll, mål och 
syften planeras i samråd med deltagarna i de olika projekten.  

 

Andra Varvet Högdalen AB 
Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform men är definierat 
som ett arbetsintegrerat socialt företag och ägs till 100 % av 
föreningen. Inom företaget kombineras miljönytta med 
arbetsmarknads- och föreningsnytta.  Överskottet 
återinvesteras i verksamheten och till verksamheter för barn 
och ungdomar i området.  
 

 
Rågsveds service och evenemang AB 
Rågsveds Service & Evenemang AB bedriver Café- och cateringverksamhet inom 
ramen för Nya Rågsveds Folkets Hus verksamhet. Under året har verksamheten 
utvecklats och expanderat. Under året har arbetet med att ytterligare höja caféets 
service och utbud gjorts och är ett uppskattat inslag i föreningens service och 
verksamhet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalerna 
Under året har lokalerna rustats upp och mer ändamålsenliga för den verksamhet 
föreningen bedriver. Föreningen har gjort ytterligare investeringar i nya stolar och 
bord samt inköp av datorer. Detta gör oss än bättre rustade för att kunna använda 



lokalerna mer flexibelt och utifrån önskemål och 
behov av både fest och möteslokaler. 
Brandskydd och säkerhetsarbete har under året 
varit särskilt i fokus. Personalen har arbetat 
vidare med det systematiska 
brandskyddsarbetet.  
 
 
 
Hjärtstartare 
Under våren införskaffades en hjärtstartare. Personalen har haft en 
genomgång kring hjärt- och lungräddning samt skaffat sig kompetens i 
hur hjärtstartaren fungerar.   
 

 
Rågsvedsdagen  
Nya Rågsveds Folkets Hus var under året medarrangör av Rågsvedsdagen som 
genomfördes på Rågsvedstorget 18 maj. Under dagen presenterade sig det lokala 

föreningslivet och alla bjöds på musik och dans av 
lokala förmågor. Under dagen hade föreningen Öppet 
hus för att visa upp lokalerna och berätta om våra 
verksamheter. Ny konst invigdes, vi bjöds på sång 
och musik av Jerry Adbo och Lena Ahlstedt samt en 
tipspromenad genomfördes med chans att vinna 500 
kr i presentkort på Andra Varvet Högdalen. Vi visade 
också den tecknade versionen av Rosa Pantern. Vi 
bjöd även alla som besökte oss på gratis kaffe och 

saft. På torget hade vi försäljning av våfflor med grädde och sylt samt tre attraktioner 
i ”Lilla Folkets park” som t.ex. porslinskrossning med fina priser. 
 
 

Oroligheter och trygghetsvandringar 
Under ett par veckor på våren var det social oro i flera av 
Stockholms stadsdelar. Bland de värst drabbade 
stadsdelarna i staden fanns Rågsved-Hagsätra. Föreningen 
tog tidigt, direkt efter det att centrum och våra fönster 
vandaliserats, initiativet till en massiv samling 
av förvaltningar, myndigheter och frivilliga 
som sedan under ledning av oss och 

Rågsvedsskolans rektor genomförde kvälls- och nattvandringar. 

Totalt deltog flera hundra personer. Tusentals människor följde våra 
inlägg och maning till samling via Facebook. 

 

Pris som Årets skadeförebyggare  
Föreningen tilldelades 15 000 kronor i pris från Folkets Hus och Parker, Trygghansa 
och Nordic Insurance för vårt arbete som bästa skadeförebyggare 2013 pga. arbetet 



med den sociala oron med bl.a. kväll- och nattvandringar. De ansåg att arbetet var 
enastående och ville därför premiera oss. 

 

 

 
6 juni 
I Rågdalen genomförde vi tillsammans med Unga Örnar ett 
nationaldagsfirande med uppträdande, ballonger och 
försäljning. Dagen kunde genomföras trots kort planeringstid 
och med ekonomiskt stöd från stadsdelsförvaltningen 
Enskede Årsta Vantör. Ett hundratal barn och unga deltog 
och under eftermiddagen anslöt familjer och grillade i 
sommarkvällen. Denna dag startade även sommarfotbollen 
med en första turnering. 

 

Utbyte med Folkets Hus i Kosovo 
I juni genomförde föreningen en förstudieresa till Kosovo. Resan genomfördes 
tillsammans med Unga Örnar som redan har ett pågående ungdomsprojekt i staden. 
Syftet var att undersöka förutsättningarna 
för att eventuellt starta ett 
vänortssamarbete för att stödja ett 
kulturcenter i staden Podujevo.  
Kulturcentret upplåter med små resurser 
lokaler för kultur och mötesverksamhet 
för föreningar (NGO:s) och andra aktörer 
i staden. På plats besökte vi 
kulturcentret, den lokala skolan och fick 
ta del av den fina barn och 
ungdomsverksamhet som bedrivs på 
kulturcentret av frivilliga volontärer. 
Förutsättningarna att starta en lokal 
Folkets Husförening i Podujevo är goda 
och behovet av stöd för införskaffandets 
av utrustning är stort. Styrelsen kommer 
under kommande verksamhetsår 
diskutera om och på vilket sätt vi ska gå vidare med ett eventuellt samarbetsprojekt. 

 

Sommarfotboll 
Varje dag mellan den 6 juni-9 augusti anordnade föreningen gratis fotboll (både 



träning och turneringar) för ungdomarna i Rågsved. 
Tre arvoderade ledare skötte verksamheten. I 
genomsnitt var det omkring 50-60 unga som deltog 
på vardagar och lördagar mellan 17-21 samt på 
söndagar 14-18. På söndagar genomfördes grillning 
efteråt som också var gratis för ungdomarna. På 
söndagar deltog mellan 110-160 ungdomar. Varje 
söndag fick de vinnande lagen biobiljetter. 

 

Sommarjobbande ungdomar 
Under 9 sommarveckor tog föreningen emot totalt 24 
ungdomar i ett samarbete med Enskede Årsta Vantörs 
stadsdelsförvaltning. Föreningen anställde en 
handledare. I arbetsuppgifterna ingick bl.a. att leda 
ungdomarna. Ett café på torget var öppet hela sommaren 
och i stort sett alla lokaler målades om.  

 

Sommarfest Perssons Betong 
Fredagen den 2 augusti genomfördes ett evenemang 
på Perssons Betong. Arrangemanget skedde i 
samarbete mellan Unga Örnar, Lokala 
Hyresgästföreningen och Nya Rågsveds Folkets Hus. 
Arrangemanget hade ca 200 besökare. Förutom 
sedvanlig korv- och läskförsäljning genomfördes ett 
scenprogram med olika musikband som spelade. 
Kvällen avslutades med ett Disco i samarbete med 
Unga Örnar. 

 

KWAII + RedVoices på Rågsvedstorget  
Den 13 augusti 2013 kom ”Kwaii” till oss i Rågsved! 

Arrangemanget genomförde vi i samarbete med 
Parkteatern/Riksteatern. Från kl. 16.00 var det aktiviteter på 

Rågsvedstorget. Kl. 18.00 
sjöng tjejgruppen RedVocies 
som fick igång publiken innan 
det var dags för Kwaai att 
överta scenen! Arrangemanget 
var en stor succé och nästan 
500 personer såg konserten.  

 

 
 
 
 

http://www.nyaragsvedsfolketshus.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/KWAAI-Ragsved.jpg
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Barnteaterföreställningar 
Med stöd av Andra Varvet i Högdalen AB köpte föreningen in tre 
barnteaterföreställningar och bjöd alla förskolebarn. Särskild inbjudan gick till 
samtliga förskolor i Enskede-Årsta-Vantör.  
 
Varje föreställning sågs av ca 230 barn. Omkring 1000 barn fick se föreställningarna 
Lill-Zlatan och morbror Raring (27 september), Det mystiska paketet (1 november), 
Curry, Kompis och den försvunna sagan (13 november) och Familjen Svängsson (3 
december).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

FN dagen  
I samband med FN-dagen den 24 oktober uppmärksammade vi 
händelserna i Syrien. Under en tid har föreningen på olika sätt 
genom basarer och annan försäljning samlat in pengar och skänkt 
21 000 kr till Läkare utan gränsers verksamhet för Syriens barn och 
blivit dess företagsvän.  
 
 

Fotoprojekt 
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne beviljade 
föreningen 50 000 kr för ett fotoprojekt.  

I projektet tillhandahölls fem Nikon systemkameror, 
bildprogram till datorer etc. Föreningen hade två mycket 
engagerade volontärer som ledare för dessa ungdomar under 
höstterminen. Det kommer att bli en fortsättning med en 
koncentrerad fotovecka under Sportlovet vårterminen 2014. 

Curry, Kompis och den försvunna sagan Familjen Svängsson 

Det mystiska paketet Lill-Zlatan och morbror Raring 



Höstlovet 
Stiftelsen Karin och 
Ernst August Bångs 
minne beviljade 50 000 
kr för aktiviteter under 
Höstlovet. Ett 
samarbete inleddes 

med Fritidsgården och 
Rågsvedsskolans fritidsklubb I 
Love Rågsved.  

Föreningen tillhandahöll diverse 
spel hela dagarna samt även 
möjligheter till målning/teckning 
samt tillverkning av serie-strippar. 

Under tre av de fem dagarna bjöd föreningen in tre 
organisationer – Amnesty International, BRIS Barnens rätt i samhället och RFSU 
Riksförbundet för sexuell upplysning. Föreningen bjöd på lunch till alla som deltog. 
Därtill engagerades tre personer för att dels lära ut dansen Salsa samt både fysiskt 
och mentalt självförsvar.  

Måndag till torsdag visades filmer i Rågsveds filmklubb.  Föreningen erbjöd en 
veckokurs i fotografering med två duktiga ledare med utrustning från Fotoprojektet. 
Den sista dagen under lovet arrangerades ett disco med lekar och tävlingar i 
samarbete med föreningen Unga Örnar.  

Prova-på-dagar 
Den 16 november bjöd föreningen in till stor Prova-dagen där 
Rågsvedsborna gratis kunde prova Cirkeldans, Qi Gong, Linedance 
och Självförsvar. Den 10 december erbjöds möjligheten att prova 
fäktning för synsvaga där alla seende fick ha på sig ögonbindel.  

 

Julbasar 11-12 december 
Under två dagar genomfördes en julbasar där det bl.a. såldes knäck, 
Brända mandlar, Chokladbräck, Mintkyssar, Arraksbollar, Chokladbollar 
och Chokladtryffel som tillverkades av vårt Café & Kök. 
 

 

 
Gemensam Jul 
Gemensam Jul genomfördes traditionsenligt för 32 
gången på Julaftonen med nästan 500 deltagare. 
Även i år var det många volontärer som var 
intresserade av att delta under arrangemanget. 
Totalt 60 personer anmälde intresse. 
Arrangemanget genomförs av föreningen med stöd 



av flera andra organisationer, företag, SDN, Vantörs församling m.fl. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomiska resultat och ställning för 2013 redovisas i särskild 
årsredovisning.  
 
Framtiden och slutord 
2013 har varit ett utav de mest intensiva och expansiva åren hitintills. Detta syns i vår 
goda ekonomi och breda verksamhet, med allt från barnteater, film, 
utställningsverksamhet samt studier. Under den sociala oron gjorde vi skillnad. 
Tillsammans med skolan och andra eldsjälar samordnade vi alla insatser av 
volontärer och frivilliga, boende och verksamma i vårt område.  

Med detta år tillända kan vi se fram emot ett nytt verksamhetsår fyllt av planerade 
verksamheter och beredskap för spontanitet. Särskild satsning ska göras på 
föreningslivet och nätverksgrupper. 

Nya Rågsveds Folkets Hus är föreningsägt och kommande verksamhetsår kommer 
särskilt fokus också att läggas på medlemsdialog. Det handlar om att vara aktuella, 
till nytta för föreningslivet och över tid kunna säkra återväxten i styrelsen. 

Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

Leif Rönngren  Magnus Dannqvist  Barbro Nylander  
 
Rosa Lundmark  Klas Abrahamsson  Per Sundgren  
 
Jonny Sellmar Klas Ek   Tony Nilsson  


