VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2015-2016

Föreningen Midsommargården
Verksamhetsperiod
2015-07-01 – 2016-12-31

Att dela Midsommargårdens lokaler med Kung
Saga gymnasium är ekonomiskt fördelaktigt
och en förutsättning för att kunna driva
verksamheten. Den stora vinsten är dock att vi
dagligen på riktigt ger människor med olika
förutsättningar möjlighet att mötas. Hos oss
träffar elever från särskolan föräldrar som
deltar i babyrytmik, och damer som deltar i
seniorgymnastik eller målar akvarell på
Midsommargården. Dessa typer av möten är
dessvärre inte vanliga i dagens Stockholm,
men hos oss på Midsommargården sker de
dagligen.

TANKAR OCH REFLEKTIONER
Jag skriver nu Föreningen Midsommargårdens
tredje verksamhetsberättelse. Otroligt mycket
har hänt under de drygt tre senaste åren och det
är med glädje och stolthet jag tänker på hur
mycket vi har åstadkommit. Många av de mål
som vi i hade som långsiktiga mål när vi tog
över verksamheten har nu blivit verklighet.
Vårt övergripande mål har hela tiden varit att
tillsammans med dem som bor och verkar i
området runt Midsommargården utveckla
huset till en angelägen mötesplats för kultur
och kreativitet. Midsommargården ska vara ett
modernt kulturhus där kurser,
ungdomsverksamhet, lokala kulturutövare,
skola, boende i området och närsamhället
verkar under samma tak. Vi vill att
Midsommargården ska sprudla av liv och vi
vill att människor ska mötas och lära av
varandra. Tillsammans ska vi få
Midsommargården och verksamheten att
blomstra. Sedan starten 2013 har vi utvecklat
verksamheten betydligt. Vi genomför en
mångfald av kulturarrangemang, vi upplåter
våra lokaler för allt fler, vi erbjuder fler och
fler kurser och vi når fler och fler ungdomar
till våra aktiviteter. Vi har kommit långt i vårt
arbete och tillsammans med boende i området
och alla vi samarbetar med kan vi nå ännu
längre. Vi ser ett möjligheternas hus!

Jag vill tacka alla som på olika sätt har bidragit
och fortsätter bidra till Midsommargårdens
utveckling. Tack till vår fantastiska personal,
till Kung Sagas alla elever och lärare, till alla
fantastiska ungdomar på Studio Ung, till er
som engagerar er frivilligt hos oss, till våra
medlemmar, till föreningens styrelse, till alla
er som vi på olika sätt samarbetar med, till er
som anordnar kurser hos oss, till er som går på
kurser hos oss, till er som hyr våra lokaler och
till er som besöker oss när vi har våra
kulturarrangemang eller kreativa studior. Tack
också till våra bidragsgivare!
Att utveckla Midsommargården till en
angelägen mötesplats är ett arbete som ständigt
pågår, och det är det som driver mig att kämpa
vidare. Det är med själ och hjärta jag engagerar
mig i mitt arbete som verksamhetschef på
Midsommargården. Tack för förtroendet!

Under hösten 2016 har vi kommit igång med
vår ungdomsverksamhet Studio Ung. Vi är
bara i början av detta arbete, men ser redan nu
att verksamheten verkligen behövs och är
viktig. Under hösten är det främst ungdomar
med funktionsvariationer och
ensamkommande ungdomar som har tagit del
av verksamheten, men vår ambition är att nå
fler ungdomar och skapa förutsättningar för
fler möten mellan olika grupper av ungdomar.
Jag ser verkligen fram emot att fortsätta detta
viktiga och roliga arbete.

Ebba Brusewitz
Verksamhetschef
Föreningen Midsommargården
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INLEDNING
Under verksamhetsperioden har föreningens
räkenskaper övergått till helår och föreningen
beslutade i samband med detta att förlänga
innevarande räkenskapsår till 16-12-31.
Verksamhetsberättelse och bokslutet gäller
därmed från och med 15-07-01 till och med
16-12-31.

AKTIVITETER UNDER
VERKSAMHETSPERIODEN
Öppna kulturarrangemang i egen regi,
ofta i samarbete med andra aktörer:
15-09-15 – Föreläsningskväll om funkofobi,
inkludering och attitydförändringar i samhället.
Föreläsarna Nicole Kling och Göran Tingström
gav personliga berättelser utifrån sina olika
perspektiv om allas rätt att på lika villkor vara
en del av samhället. Målgruppen var personer
som arbetar med och för barn och ungdomar
med utvecklingsstörning. Arrangerades i
samarbete med Kung Saga gymnasium,
Telefonplans bibliotek och ABF.
Totalt antal besökare 120.

VISION
Midsommargården och verksamheten är ett
lokalt kulturarv som andas historia och har en
sprudlande verksamhet. Midsommargården är
en plats där människor med olika bakgrund
och förutsättningar möts, lär av varandra,
utbildar sig, utvecklas och trivs.
Midsommargården är en plats där taket är högt
och olikhet en norm.

15-09-26 – Latinamerikansk filmfestival Panoramica är den första latinamerikanska
filmfestivalen i Stockholm. Festivalen främjar
visning och spridning av latinamerikansk
kvalitetsfilm i Sverige och bidrar därmed till
ökad mångfald inom den svenska filmscenen.
Under festivalen visades två av filmerna på
Midsommargården. Målgruppen var
filmintresserade personer från hela Stockholm.
Arrangerades i samarbete med den ideella
föreningen Panoramica.
Totalt antal besökare 200.

Föreningens kärnvärden är: Mångfald, Möten
och Möjligheter.
Midsommargården ska vara
● En modern mötesplats för boende i
området i alla åldrar, för det lokala
föreningslivet och för lokala
kulturutövare	
  
●

En mötesplats för mångfald där
människor med olika bakgrund och
förutsättningar kan utvecklas, utbilda
sig, växa och vara sig själva 	
  

●

En mötesplats som verkar för social
gemenskap och stimulerar till
gränsöverskridande möten, samtal och
diskussioner 	
  

●

En mötesplats som stimulerar till
kulturverksamhet och delaktighet i 	
  
Stockholms kulturliv

15-10-07 – Bokat författarsamtal med
författaren Helena Harrysson. Pedagogen och
föräldern Helena Harrysson skulle föreläsa om
den komplexa föräldrarollen utifrån sina tre
böcker. Idag kräver barn inflytande men
behöver samtidigt tydliga föräldrar som sätter
gränser. Målgruppen var föräldrar i
närområdet. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek. Tyvärr ställdes
arrangemanget in på grund av att det kom för
få besökare.
15-10-25 – Barnbazar - loppis med fokus på
barnartiklar samt pyssel, sagostund, fiskdamm
och caféverksamhet. Målgruppen var familjer i
närområdet. Arrangerades i samarbete med
Frida Åström (frivillig person från området,
arbetar ideellt och har tagit initiativet till
eventet), Telefonplans bibliotek, Coffee Bean
Café, Hemköp Telefonplan samt cirka 30
privata utställare. Totalt antal besökare 900.
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15-11-08 – SWOP, stor klädbytardag.
Koncept: De som har kläder/smycken/skor i
gott skick plockar ut fem grejer och tar med till
eventet. När man lämnar in sina grejer får man
fem biljetter i utbyte som man kan byta mot
något annat. Smart, kul och miljövänligt!
Målgruppen var vuxna i närområdet.
Arrangerades i samarbete med Marit Eriksson
och Anna Hellström (frivilliga krafter från
området som har anordnat flera lyckade
klädbytardagar tidigare).
Totalt antal besökare 300.

15-12-12 – Finskans afton - en helkväll med
samtal, konst och musik. I samarbete med
Telefonplans bibliotek uppmärksammade vi
det finska språket samt finsk litteratur och
lyrik. Kvällen bjöd bland annat på livemusik
med Anna Järvinen och Iiris Viljanen,
porträttmålning med Linda Linko, berättande
med Lina Puranen och samtal med Katarina
Kieri, Rosa Liksom och Marian Abdulkarim.
Konferencier var Andrea Reuter. Målgruppen
var personer i Stockholm som är intresserade
av finsk kultur. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek.
Totalt antal besökare 300.

15-11-11 – Två föreställningar med
cirkusgruppen Trupp Trunk. Målgruppen var
förskolor och skolor. Arrangerades i samarbete
med Dansistan och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning. Totalt antal besökare 120.

16-02-22 – Föreställningen Babyspace med
Sagofen Isadora. Målgruppen var bebisar och
deras föräldrar. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek. Totalt antal besökare
30.
16-03-13 – Stickbio med filmen ”The theory of
everything”. Stickbio är precis vad det låter
som - förutom att njuta av en bra film på
bioduken sitter publiken också och stickar.
Inför stickbion startade garnbutiken Tvinnat en
parallellstickning (Knit a long) på stickforumet
Ravelry. Målgruppen var stick- och
filmintresserade. Totalt antal besökare 50.
16-04-03 – Superhjältekalas - ett kalas med
barnens egna favoritartister som avslutade en
digital insamling till förmån för
Barncancerfonden. På scenen stod bland annat
Mojje samt Annika Herlitz från Frost och det
fanns möjlighet att sjunga allsång, prova
cirkuskonster, pyssla och fika. Målgruppen var
barnfamiljer i Stockholm. Arrangerades i
samarbete med MAL-arrangörerna och
Studiofrämjandet. Med stöd från Ida’s Raw
Kitchen och Pysselbyrån.
Totalt antal besökare 160.

15-11-29 – Midsommarglögg - julmarknad
med olika kulturinslag och caféverksamhet.
Programmet bjöd på musik med Brännkyrka
Brunnsorkester, danslekar runt granen med
folkdanslaget Örjansringen, workshop i
paketinslagning med Annika Scherp,
tomtedans med elever från Marias Dansskola,
julsånger med Midsommargårdens Alla kan
sjunga-kör och pyssel för barn. Utöver detta
kom självaste tomten på besök för att ta emot
önskelistor. Målgruppen var boende i området
samt de som samma dag besökte Konstfacks
årliga julmarknad. Arrangerades i samarbete
med föreningar och band som verkar på
Midsommargården, Coffee Bean Café samt ca
20 privata utställare. Totalt antal besökare 800.

16-04-18 – Teaterföreställning på arabiska,
Abdullah-Al Tama. Målgruppen var
arabisktalande förskole- och lågstadiebarn. I
samarbete med Unga Klara och Internationella
biblioteket. Totalt antal besökare 40.
16-04-27 – Två dansföreställningar, Do you
feel lucky av Disa Krosness. Målgruppen var
förskolor och skolor. Arrangerades i samarbete
med Dansistan. Totalt antal besökare 120.

15-12-11 – Föreställning med cirkusgruppen
Trupp Trunk. Målgruppen var nyanlända
flyktingbarn och deras familjer. Arrangerades i
samarbete med Dansistan.
Totalt antal besökare 40.
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området som har anordnat flera lyckade
klädbytardagar tidigare).
Totalt antal besökare 250.
16-06-17 – Fotbollsyra! Föreningen
Midsommargården fick tillstånd att visa alla
EM-matcherna och valde att visa matchen
mellan Italien och Sverige på storbildsskärm.
Utöver att visa matchen kom Lasse Anrell och
pratade om- och läste ur sina barnböcker
Spinkis och Costas, det var poesipyssel på
biblioteket, fotbollsaktiviteter på torget och
Hemköp bjöd på snacks. Målgruppen var
fotbollsintresserade barn och vuxna i
närområdet. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek, Hemköp Telefonplan
och Kung Saga fritids.
Totalt antal besökare 220.

16-04-23 – Kulturnatt - för andra året i rad var
Midsommargården med som en del av
Kulturnatt Stockholm. Hos oss kunde man
bland annat dansa loss med ÖFA-kollektivet
och danceoke, sjunga med i sing-a-longversionen av musikalen Grease, inspireras av
författarprat med superaktuella Inger Edelfeldt
och mjuka upp kroppen med DJ-yoga. Hela
kvällen var det dessutom nattmarknad med
design och hantverk, kreativa workshops och
matkultur från den populära restaurangen
Gyllenborgens Mat som poppade upp med
lyxig långsam streetfood. Målgruppen var
främst vuxna. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek och med stöd från ABF.
Den här gången lyckades vi också engagera
fler aktörer på Telefonplan med syfte att ge
besökarna möjlighet att uppleva kultur på fler
platser i närområdet. Utöver programmet på
Midsommargården var det kulturprogram på
Restaurang Landet, Koloni Telefonplan,
Coffee Bean Café och dansstudion HDN
Studio. Totalt antal besökare 1200.

16-09-24 – Barnbazar - loppis med fokus på
barnartiklar samt pyssel, sagostund och
caféverksamhet. Den här gången var också den
lokala vintagebutiken Vintagefabriken på plats
med sitt fina barnsortiment. Målgruppen var
familjer i närområdet. Arrangerades i
samarbete med Frida Åström (frivillig person
från området, arbetar ideellt och har tagit
initiativet till eventet), Telefonplans bibliotek,
Vintagefabriken, Söderbergs bageri samt cirka
30 privata utställare. Totalt antal besökare 800.

16-05-15 – Barnbazar - loppis med fokus på
barnartiklar och caféverksamhet. Målgruppen
var familjer i närområdet. Arrangerades i
samarbete med Frida Åström (frivillig person
från området, arbetar ideellt och har tagit
initiativet till eventet), Coffee Bean Café, samt
cirka 30 privata utställare.
Totalt antal besökare 600.

16-10-09 – SWOP, stor klädbytardag.
Koncept: De som har kläder/smycken/skor i
gott skick plockar ut fem grejer och tar med till
eventet. När man lämnar in sina grejer får man
fem biljetter i utbyte som man kan byta mot
något annat. Smart, kul och miljövänligt!
Målgruppen var vuxna i närområdet.
Arrangerades i samarbete med Marit Eriksson
och Anna Hellström (frivilliga krafter från
området som har anordnat flera lyckade
klädbytardagar tidigare).
Totalt antal besökare 250.

16-05-22 – SWOP, stor klädbytardag.
Koncept: De som har kläder/smycken/skor i
gott skick plockar ut fem grejer och tar med till
eventet. När man lämnar in sina grejer får man
fem biljetter i utbyte som man kan byta mot
något annat. Smart, kul och miljövänligt!
Målgruppen var vuxna i närområdet.
Arrangerades i samarbete med Marit Eriksson
och Anna Hellström (frivilliga krafter från
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personliga betraktelser blandas med nedslag i
forskning och populärkultur. Målgruppen var
föräldralediga. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek.
Totalt antal besökare 10.
16-11-05 – Den interaktiva föreställningen
“Jag är ett träd” med den tvåspråkiga (svenska
och finska) barn- och ungdomsteatern Uusi
Teatteri. Målgruppen var barn från 2 till 6 år.
Arrangerades i samarbete med Telefonplans
bibliotek. Totalt antal besökare 50.
16-10-18 och 16-10-23 – Jubileumsfirande Midsommargården fyllde 70 år och det firade
vi stort med både Kung Saga gymnasium och
genom att bjuda in allmänheten till en heldag
som flirtade med 40-talet. Vi öppnade upp
huset och välkomnade både nya och gamla
besökare. Under firandet med Kung Saga
gymnasium pratade vi om huset och dess
historia, dansade Lindy hop, hade
tipspromenad, gjorde en flashmob på
Telefonplans torg och avslutade med ett stort
tårtkalas. Denna dag var också föreningens
medlemmar inbjudna. Programmet under den
publika dagen bjöd på musik med Brännkyrka
brunnsorkester, guidade visningar och
föreläsningar om Midsommargårdens historia
med Anna El Yafi, Prova på Lindy hop med
Chicago Swing Dance Studio, Step med och
film om 89-åriga Ingrid Stjernholm som har
haft dansklasser på Midsommargården i många
år samt Sing a long med filmen Singin’ in the
rain. Målgruppen var allmän, men främst
försökte vi nå dem som varit aktiva och verkat
på Midsommargården genom åren.
Arrangerades i samarbete med Kung Saga
gymnasium, Telefonplans bibliotek och
Söderbergs bageri. Totalt antal besökare 300.

16-11-13 – Stickbio med filmen ”Hello, my
name is Doris”. Stickbio är precis vad det låter
som - förutom att njuta av en bra film på
bioduken sitter publiken också och stickar.
Innan filmen var det stickmingel med garnprat
och snacks. Målgruppen var stick- och
filmintresserade. Totalt antal besökare 20.
16-11-23 – Fyra föreställningar av
hörlursföreställningen Koreografin med
danskollektivet Johanssons Pelargoner och
Dans. Målgruppen var högstadieelever.
Arrangerades i samarbete med Dansistan.
Totalt antal besökare 70.
16-11-27 – Midsommarglögg - julmarknad
med olika kulturinslag och caféverksamhet.
Programmet bjöd på workshop i
paketinslagning med Annika Scherp,
författarsamtal med Västbergabon Maith
Håkanson, dans kring granen under ledning av
folkdanslaget Örjansringen och sång med
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör.
Utöver detta kom självaste tomten på besök för
att ta emot önskelistor. Målgruppen var boende
i området samt de som samma dag besökte
Konstfacks årliga julmarknad. Arrangerades i
samarbete med ca 15 privata utställare,
Telefonplans bibliotek, Hemköp Telefonplan,
AB Café och folkdanslaget Örjansringen.
Totalt antal besökare 750.

16-10-31 – Författarsamtal med författaren,
journalisten och odlingsexperten Elin Unnes.
Elin har bland annat skrivit de
uppmärksammade böckerna The Secret
Gardener och Herbariet. Innan samtalet
arrangera vi en pumpaworkshop. Målgruppen
var odlingsintresserade. Arrangerades i
samarbete med Telefonplans bibliotek, AB
Café och The Craft Lab.
Totalt antal besökare 100.
16-11-03 – Författarsamtal med författaren och
föreläsaren Freddot Carlsson Andersson.
Freddot pratade utifrån sin bok ”Pappa, inte
barnvakt – om män och föräldraskap” där
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16-12-19 – Helkväll med tema lyrik och
litteratur. Programmet bjöd på samtal med
Ebba Witt Brattström, konsert med Skator och
lyrik med Jenny Wrangborg, Trifa Abdulla,
Felicia Mulinari, Wendy Francis och Zara
Kjellner. Kvällens samtalsledare var Arazo
Arif. Kvällen bjöd också på julrimsworkshop
med 10tals Poesifabriken, uppläsningar av
femteklassare som skrivit chatpoesi,
filosoficafé och Pop-up Restaurang & Café
med Rosa Husvagnen. Målgruppen var
litteratur- och poesiintresserade, deltagare i
filosoficafét och anhöriga till skolklassen som
läste poesi. Arrangerades i samarbete med
Telefonplans bibliotek.
Totalt antal besökare 250.

16-09-01 - Ta hand om och vårda din cykel
med Cykelproffset Öjvind Diderichsen.
16-10-06 - Haklappsverkstad med Anna El
Yafi.
16-10-27 - Massage för hemmabruk med Sofia
de Juan.
16-11-17 - Fixa dina naglar med häftig
marmorerings-teknik med Nina Kader.
16-11-24 - Afghanska mattors historia med
Jan-Inge Bengtsson.
16-12-01 - Ampelmakramé julspecial med
Anna El Yafi.
16-12-07 - Musikcafé med Midsommargårdens
Alla kan sjunga-kör.

PROJEKT
Torsdagshäng:
För att öppna upp Midsommargården
ytterligare, välkomna fler besökare och aktivt
arbeta för ett hus med mångfald, bland
besökare och bland aktiviteter, har vi fortsatt
att utveckla projektet Torsdagshäng. Under
verksamhetsperioden har vi haft öppet café
med samtal och olika kulturinslag under 18
torsdagseftermiddagar/kvällar. Projektet
finansierades med stöd från Stiftelsen
Kronprinsessan Margaretas minnesfond.

Studio Ung:

Torsdagshängen nådde totalt 325 personer.

Studio Ung startade hösten 2016.
Verksamheten består av kreativa studior och
vänder sig till ungdomar/unga vuxna mellan 16
och 25 år. På Studio Ung kan deltagarna prova
olika kreativa studior och de har möjlighet att
påverka innehållet direkt. Samtliga studios är
gratis. Vårt orubbliga mål är att alla ska känna
sig välkomna precis som de är. Tillsammans
skapar vi en trygg och kreativ miljö.	
  
Inledningsvis ägnade Studio Ungs
projektledare mycket tid åt att nätverka med
både ungdomar och vuxna som på olika sätt
kommer i kontakt med målgruppen. Under
hösten har fler och fler fått kännedom om
projektet och vi har fått mycket positiv respons
på det vi gör. Att nå målgruppen och bygga
upp ungdomarnas förtroende är en svår, men
viktig del i arbetet. Vår målsättning är att
Studio Ung ska växa, men det är en process
som måste få ta tid. 	
  

Program:
15-09-10: Workshop i bokkonst med
pedagogen Annika Juhlin.
15-10-22: Föreläsning om Midsommargårdens
historia med guiden Anna el Jafi.
15-11-19: Stickbio - bio där publiken stickade
eller handarbetade under filmen. Den film som
visades var dramakomedin ”Philomena”.
15-11-26: Fotoutställning i samarbete med den
lokala nyhetssidan Bättre Stadsdel.
15-12-03: Allsångsbingo med jultema med
musikerna Anna Hellström och Johan
Karlsson.
15-12-10: Workshop i paketinslagning med
pedagogen Annika Juhlin.
16-01-21: Musikaliska möten med sångerskan
Ulrika Borking och gitarristen Peter Nilsson.
16-04-07 - Improvisationsteater med gruppen
Hybris.
16-05-05 - Midsommargårdens Fotomaraton
sprint med Stockholms Fotomaraton.
16-05-25 - Musikcafé med Midsommargårdens
Alla kan sjunga-kör.
16-06-02 - Vernissage och prisutdelning,
Midsommargårdens Fotomaraton sprint.
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Under hösten 2016 erbjöd vi följande
studior/aktiviteter:

C/O MG
C/O MG är en möjlighet för dem som vill
genomföra ett publikt kulturarrangemang på
Midsommargården. Vi tillhandahåller våra
väggar, vår scen och/eller våra lokaler gratis.
Man ansöker om att få vara hos oss och
Midsommargårdens programgrupp beslutar. Vi
prioriterar arrangemang av och för unga.

Återbruksstudion
Intresserad av ett hållbart samhälle? Att göra
nytt av gammalt eller bara sy upp jeansen?
Oavsett om du är pysslig eller ej, är du
välkommen till vår studio för återbruk. Ta med
något gammalt eller hoppa på ett av våra
projekt. Vi finns på plats för att leda, hjälpa
och bolla idéer.

HT15 – Yoga varje fredag eftermiddag - Alla
var välkomna att delta. ”Yoga ska vara
tillgängligt för alla, inte bara för dem som har
råd. Vi vill att alla ska kunna yoga.”
Deltagarna betalade vad de ville och kunde.
Målgruppen var allmän. Arrangerades i
samarbete med Yogarevolt.
Totalt antal besökare 210.

Dansstudion
Kom och skapa ett tungt sväng med hela
kroppen! Vi ägnar oss åt dansformen
Flamenco, där rytmik, musikalitet och
personligt uttryck samsas med klurigt fotarbete
och svettiga utmaningar.

15-09-27 – Tango - Intensivkurs i samarbete
med tangoäraren Ernesto Garzon (Tango
Amor). Målgruppen var tangointresserade
vuxna. Totalt antal besökare 20.

Projektstudion
Har du en kreativ idé du brinner för och som
du vill genomföra? I projektstudion kan du få
hjälp av våra professionella coacher med just
det du behöver, som att ta fram en
projektplan eller utveckla dina kunskaper och
färdigheter. Du kan göra verklighet av ditt
projekt i våra stora fina lokaler.

16-04-24 – Spelningar med lokala
ungdomsband. Det var ungdomarna själva som
tog initiativ till eventet. Flera olika band
spelade. Målgruppen var ungdomar i
närområdet. Arrangerades i samarbete med
Fritid Stockholm (framförallt med
ungdomsgården Hövdingagården).
Totalt antal besökare 100.

Maktstudion
Makt över språket med pennan som vapen!
Vill du skriva en bok, hålla ett tal i FN:s
generalförsamling eller läsa en bok för en
treåring? Då ska du börja i maktstudion. Vi
utgår från din språkliga nivå.

16-05-29 – Dansa loss! “Man kommer som
man är - finklädd eller träningsklädd, ålder har
ingen betydelse” Det var en massa up-tempo
låtar i blandade stilar och besökarna dansade
precis hur de ville, oavsett nivå. Musiken och
dansglädjen stod i fokus. Målgruppen var
dansintresserade. Arrangerades i samarbete
med lokala frivilliga krafter, Disa Berge, Dilan
Azizoglu och Filippa Hanzon.
Totalt antal besökare 40.

Guidning
En av Studio Ungs deltagare guidade,
tillsammans med en guide från Stockholms
Stadsmuseum, under föreningens
jubileumsfirande. Hon hade under några
veckor innan, som en del av projektstudion,
övat presentationsteknik, skrivit manus till sitt
framträdande samt tränat på att guida.
Guidningen var mycket uppskattad.

16-08-21 – Målgången av Stockholms
Fotomaraton var på Midsommargården.
Målgruppen var alla som deltog i eventet.
Arrangerades i samarbete med Stockholms
Fotomaraton. Totalt antal besökare 400.

Jullovshäng
Under jullovet hade Studio Ung öppet med
jullovshäng under fyra eftermiddagar/kvällar.
Tillsammans lagade vi mat, spelade pingis,
skapade och pratade.

16-11-19 till 16-11-26 – Konstutställningen
Art4Education till förmån för Svenska
Afghanistankommitténs utbildningsbistånd i
Afghanistan. Vernissage/öppning lördag den
19 november med afghansk musik med Heidar

Totalt har vi genom Studio Ung nått ut till 80
ungdomar under hösten 2016.
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Kohestani och föreläsning med förre
ambassadören Ann Wilkens om Afghanistan
som en bricka i en regional konflikt.
Utställningen var därefter öppen dagligen
under en vecka. Målgruppen var
konstintresserade samt personer intresserade
av Afghanistan. Arrangerades i samarbete med
Svenska Afghanistankommittén Stockholm.
Totalt antal besökare 200.
16-11-27 – Stråkkvartetten Malvakvartetten
framförde fem nya verk skrivna av medlemmar
ur Konstmusiksystrar. Målgruppen var
personer intresserade av konstmusik.
Arrangerades i samarbete med
Malvakvartetten, Konstmusiksystrar och
Samtida Musik. Totalt antal besökare 60.

Kurser i egen regi
● Midsommargårdens Alla-kan-sjungakör.	
  
● Kurs i teckenkommunikation för lärare
inom särskolan. I samarbete med Kung
Saga gymnasium.	
  
● Helgkurs i textilt återbruk.	
  

Totalt har 9485 personer besökt oss under våra
öppna kulturarrangemang.
KURSER OCH CIRKLAR
Kurser och cirklar genom ABF
●

Regelbunden verksamhet i egen regi
● Gratis juridisk rådgivning för
allmänheten i samarbete med
Telefonplans bibliotek. Juristen
Marina Rosing erbjöd rådgivning
under hösten 2015.	
  
● Öppet hus varje onsdagskväll för
besökare som vill se våra lokaler,
skriva kontrakt och få mer information
om verksamheten.	
  

Fri målning, 2 grupper	
  

Kurser genom privata aktörer
● Dans för barn och ungdomar, flera
olika grupper	
  
● Baby- och barnrytmik, flera olika
grupper	
  
● Kör för barn	
  
● Gymnastik för seniorer	
  
● Yoga, flera olika grupper	
  
● Lunchdans	
  
● Brasiliansk pardans, flera olika
grupper	
  
● Afrokubansk dans 	
  
● Undervisning i olika blåsinstrument	
  
● Frimärkssamling	
  
● Qigong	
  
● Folkdans 	
  
● Balett 	
  
● Bugg och foxtrot	
  

SAMARBETEN
Föreningen Midsommargården verkar aktivt
för att samverka med olika aktörer i
närsamhället.
Vi har ett nära och givande samarbete med
Telefonplans bibliotek. Eftersom
verksamheterna ligger i samma hus och har
samma ingång samarbetar vi ofta kring våra
kulturaktiviteter.
Under verksamhetsperioden har
Midsommargården ingått i nätverket
Dansistan, ett nätverk av scener som visar
dans- och cirkusföreställningar för barn och
unga i
Stockholms stad och län. Vi är mycket glada
och stolta över detta samarbete och har vid
flera tillfällen visat cirkus för förskolor och
skolor.
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Hur då?
● Föreningen Hemgård Stockholm har
en gemensam hemsida (genom Kultur
Direkt) och en gemensam Facebooksida.	
  
	
  
● Vi har träffat de andra hemgårdarna
kontinuerligt för att utöka vårt
kontaktnät samt utveckla samarbeten
och gemensamma projekt.
	
  
● 16-05-25 anordnade Föreningen
Hemgård Stockholm en
hemgårdssegling med fartyget
Shamrock för personal från de olika
gårdarna. Syftet med denna dag var att
lära känna varandra bättre samt att
utveckla former för samverkan och
samarbeten. 	
  
	
  
● Både i augusti 2015 och 2016 var
Hemgård Stockholm med under
Stockholms Kulturfestivalen och bjöd
in till skönt och avslappnat häng kantat
med scenprogram och aktiviteter för
alla smaker. Ideella föreningar,
frivilliga krafter, barn, ungdomar,
pensionärer och professionella
kulturaktörer möttes och skapade
kulturell magi tillsammans. På
programmet stod bland annat
spelningar, dance battle, DJ-Yoga,
allsång, stickcafé, pingis, lunchzumba
och jonglering.
	
  
● Inför Kulturfestivalen 2016 har
föreningen Hemgård Stockholm
arbetat fram en ny logga tillsammans
med en grafisk formgivare. Föreningen
har också haft samtal och diskussioner
kring hemgårdarnas roll idag och hur
vi tillsammans kan sprida
hemgårdstanken och våra
verksamheter till fler och till nya
målgrupper. 	
  
	
  

Nedan följer en lista över fler verksamheter
som föreningen har samverkat med under året.
● Kung Saga gymnasium	
  
● Kung Saga förening	
  
● Hägersten-Liljeholmen
Stadsdelsförvaltning
● Fritid Stockholm AB	
  
● Studieförbundet ABF	
  
● Studieförbundet Studiefrämjandet
● Konstfack 	
  
● Hemköp Telefonplan	
  
● Coffee Bean Café 	
  
● AB Café	
  
● Söderbergs bageri	
  
● Koloni Telefonplan	
  
● Restaurang Landet	
  
● Gyllenborgens Mat	
  
● HDN Studio	
  
● Bättre Stadsdel	
  
● Vintagefabriken	
  
● Kransenkartan	
  
● Refugees Welcome Stockholm	
  
● Interflora axxent blommor	
  
● Föreningen Hemgård Stockholm	
  
● Dörren på Mäster Olofsgården	
  
● Kultur Direkt	
  
● The Craft Lab
● Unga Klara
● Internationella biblioteket
● Ida’s Raw Kitchen
● Folkdanslaget Örjansringen
● Yogarevolt
● YesYoga
● Tango Amor
● Stockholms Fotomaraton
● Svenska Afghanistankommittén
● Panoramica
● Malva kvartetten
● Konstmusiksystrarna
● MAL-arrangörerna
● Pysselbyrån
● Olika föreningar i närsamhället	
  
● Enskilda designers och
konsthantverkare 	
  
FÖRENINGEN HEMGÅRD STOCKHOLM
Vi har genom Föreningen Hemgård Stockholm
aktivt samarbetat med Stockholms övriga
hemgårdar.
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NÄTVERKANDE & MARKNADSFÖRING
Ett arbete som ständigt pågår är att skapa
kontakter och nätverka med lokala
kulturaktörer och företagare samt med boende
i området. 	
  

●
●
●

Band/musiker som regelbundet har hyrt
replokalen

Genom bland annat Midsommargårdens
facebooksida, konto på Instagram, lokala
facebooksidor, lokalpressen och affischer
skapar föreningen intresse, engagemang och
nyfikenhet för Midsommargården och
verksamheten i huset.

●
●
●
●
●
●

Föreningen har närmare 1300 följare på
Facebook och nästan 500 på Instagram. I
samband med uppstarten av Studio Ung har vi
startat egna konton på Facebook och Instagram
för den verksamheten.

Brännkyrka Brunnsorkester	
  
Almost Motown	
  
Masangue Maracatu	
  
Black Guitars	
  
Latinamerikanskt rockband	
  
5 solomusiker	
  

	
  
Övriga aktiviteter som vid enstaka tillfällen
har ägt rum på Midsommargården
● Bostadsrättsförenings-möten	
  
● Politiska möten	
  
● Fester/födelsedagskalas	
  
● Dop/namngivningar	
  
● Barnkalas	
  
● Folkdans	
  
● Utställningar	
  
● Filminspelningar	
  
● Pappa-barn-grupp-möten	
  
● Religiösa möten	
  
● Konserter	
  
● Uppvisningar	
  
● Föreläsningar	
  
● Föreställningar	
  
● Konferenser	
  
● Kursdagar	
  
● Workshops	
  
● Mässor/branschdagar	
  

Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev
till alla medlemmar och andra som har anmält
intresse för detta.
Vi annonserar alla våra aktiviteter via
kulturdirekt.se och i den lokala nyhetssidan
Bättre Stadsdels digitala kalender. Vid ett
flertal tillfällen har våra aktiviteter även synts
när stadsdelen har annonserat i lokalpressen.
Vi marknadsför många arrangemang via
Telefonplans Biblioteks digitala skärm och har
vid enstaka tillfällen också marknadsfört oss
via digital skärm vid Telefonplans
tunnelbaneuppgång.
Vi är med i nätverket Kransenkartan, som är en
fysisk karta och hemsida med lokala
restauranger, caféer, butiker och mötesplatser.
Genom Kransenkartan sprider vi vår
verksamhet på deras Instagram, Fecebook och
blogg.

ORGANISATION
Styrelsen består av:
Lars Lundgren
Rebecka Malmqvist
Christel Schultz
Torvald Olsson Sundelin
Klara Borg
Helena Arfalk
Anna El Yafi

UTHYRNING AV LOKALER
Kursarrangörer som regelbundet har hyrt
våra lokaler 	
  
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Clara Lee	
  
ABF	
  
European Zhineng Qigong	
  

Ensemble Yria	
  
Marias Dansskola	
  
Ingrid Stjernholm	
  
Svennes Dansklubb	
  
Midsommargårdens Frimärksungdom	
  
Örjansringen	
  
YesYoga	
  
Forró Stockholm	
  
Diasmany Dans	
  
Windcorp	
  

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anna El Yafi är sedan 16-08-01 tillfälligt
anställd av föreningen och därmed inte aktiv i
styrelsen.
Midsommargården har varit en plats för kultur,
föreningsliv och folkbildning sedan 1946.
Stiftelsen Midsommargården som tidigare
drivit hemgården Midsommargården fattade
under våren 2013 ett inriktningsbeslut om att
upphöra med verksamheten.
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Föreningen Midsommargården bildades våren
2013 för att hindra en förestående nedläggning
av hemgården, och tillsammans med Kung
Saga gymnasium driva och utveckla
verksamheten på Midsommargården. Både
föreningen och skolan såg en unik möjlighet
att skapa en organisation som kunde samverka,
utvecklas och bygga en stabil ekonomisk
grund.

Det finns en hög kompetens, både i styrelsen
och hos de anställda. Flera av personerna har
erfarenhet av att driva företag samt arbetar
nära verksamheten. Styrelsens engagemang i
Föreningen Midsommargården är starkt och
styrelsens medlemmar lägger ner tid och
ideellt arbete för att utveckla gården till en
modern och angelägen mötesplats.
Föreningen Midsommargården delar alltså
lokalerna med Kung Saga gymnasium och har
ett nära samarbete med skolan och med Kung
Saga elevförening. Organisationsformen med
skolverksamhet på dagtid och
hemgårdsverksamhet på övrig tid bidrar till att
lokalerna utnyttjas effektivt och ger föreningen
möjlighet till en bärkraftig ekonomi. Vi
samverkar med skolan kring lokaler, underhåll,
investeringar i inventarier, och kring
verksamheten. Föreningen bedriver också
verksamhet parallellt med skolverksamheten.

Den ideella föreningen drivs av en styrelse.
Representanter från Kung Saga gymnasium
och hemgården Mäster Olofsgården samt
ledamöter med kunskap och erfarenhet från
kultur- och företagsbranschen ingår i styrelsen.
Även boende i närområdet ingår i styrelsen.
Styrelsen har under året haft ett årsmöte, ett
konstituerande styrelsemöte samt 12
verksamhetsmöten där samarbeten,
lokalfrågor, ekonomi, framtidsfrågor och
visioner har diskuterats och beslutats.

EKONOMI
Eftersom bokslutet denna period gäller för 1,5
år är det svårt att jämföra periodens siffror med
tidigare bokslut.

På föreningens årsmöte 15-10-22 beslutades en
stadgeändring av paragraf 16, nämligen att
föreningens räkenskaper övergår till helår.
Skälet var att det är enklare att redovisa i till
exempel ansökningar till Stockholms stad. På
styrelsemöte 15-12-08 beslutades att förlänga
innevarande räkenskapsår och avsluta det
16-12-31. Medlemsavgiften gällde därmed från
och med 15-07-01 till och med 16-12-31.

Föreningen har bytt från ekonomisystemet
Visma till Fortnox. I december 2016 lämnade
föreningen Ekobanken och har nu endast
Nordea som bank.
Under perioden har hyreskostnaderna ökat
markant. 15-06-30 var föreningens
hyreskostnad 49 640 kronor per månad och
16-12-31 var kostnaden 73 884 kronor per
månad. Detta innebär en ökning med 48,84 %.

På styrelsemöte 16-08-31 beslutades att istället
för att ha ett årsmöte i oktober skicka ett brev
till alla medlemmar angående en stadgeändring
av paragraf 8; Ordinarie årsmöte hålls i april
månad. Medlemmarna fick i god tid chans att
skriftligen reagera på detta, men ingen hade
någon invändning.

Lönekostnaderna har under perioden ökat
eftersom Ebba har gått upp från 70 % till
100 % samt att föreningen har anställt
ytterligare två personer på 50 % vardera.

Ebba Brusewitz är anställd som
verksamhetschef. Ebba ansvarar för ekonomi
och verksamhetsutveckling och arbetar sedan
16-08-01 100 %. Innan dess arbetade Ebba
70 %. Anna-Karin Hagberg arbetar 50 %.
Anna-Karin är bokningsansvarig. Anna El Yafi
arbetar sedan 16-08-01 50 %. Anna ansvarar
främst för projektet Studio Ung. Jörgen
Büstrich startade som praktikant, men är sedan
15-12-01 anställd som vaktmästare. Jörgen
arbetar både för föreningen och Kung Saga
gymnasium. Utöver dessa personer är det flera
personer från närsamhället som har arbetat
ideellt vid olika arrangemang på
Midsommargården.

Under perioden har vi fått ekonomiskt bidrag
från Stockholms kulturförvaltning, Stiftelsen
Midsommargården, Hägerstens-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning, Stiftelsen Kronprinsessan
Margarethas minnesfond och ABF.
MEDLEMMAR
Under verksamhetsperioden hade föreningen
204 medlemmar (173 privatpersoner och 31
föreningar). Föreningen arbetar ständigt för att
öka antalet medlemmar och sedan föregående
verksamhetsår har antalet medlemmar ökat
markant.
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Guldkant som medlem
● Chans att vara med och påverka
verksamheten på Midsommargården	
  
● Nyhetsbrev per mail eller post flera
gånger per år med information om vad
som händer i huset	
  
● Möjlighet att vara med som utställare
på t.ex. vår barnbazar och vår
julmarknad	
  
● Möjlighet att arrangera kulturella
aktiviteter hos oss under C/O MG	
  
● 25 % rabatt på lokaler när man hyr
regelbundet, vid minst 8 tillfällen per
termin	
  
● 100 kr rabatt om man vill vara med i
vår Alla kan sjunga-kör	
  

bland annat investerat i nya fällstolar och
fällbord, tyger och tidstypiska bilder. Vi
har också renoverat och klätt om de gamla
biostolarna som sedan tidigare fanns i
huset och vi har satt upp mörka tyger så att
det stora rummet lätt kan förvandlas till en
black box. Vi har även investerat i en stor
matta för rörelse som går att lägga ut på
golvet vid behov. Nu finns det bland annat
möjlighet att ha dansundervisning, yoga,
möten, konserter, teaterföreställningar,
föreläsningar och fester i källaren.

FASTIGHETEN OCH LOKALERNA

15-07-01 tog Kung Saga AB över
hyreskontraktet från Stiftelsen
Midsommargården. Föreningen
Midsommargården delar lokalerna med
Kung Saga gymnasium och är dess
andrahandshyresgäst.
15-10-15 tog AB Industricentralen via
dotterbolaget AB Industricentralen
Telefonplan över fastigheten Vinrankan 2
där Midsommargården ingår.
För att kunna bedriva planerad verksamhet
i källaren har vi också investerat i bra
ljudsystem. Vi har investerat i ett enklare
system i den lilla danssalen och ett mer
avancerat system i det stora rummet. I det
stora rummet finns det nu modern teknisk
utrustning som fungerar bra för till
exempel spelningar eller olika former av
föreställningar.

Under verksamhetsperioden har
Föreningen Midsommargården, Kung Saga
AB och fastighetsägaren gjort flera
förbättringar av fastigheten och lokalerna.
Under hösten 2015 har renoveringen av
källaren slutförts. Källaren består av ett
stort öppet rum med kök, en mindre
danssal med speglar på ena väggen, ett rum
som ska inredas till en studio, fyra toaletter
samt två omklädningsrum med totalt fyra
duschar.

Vi har tömt det gamla fotolabbet i källaren
och använder numera det utrymmet som
förråd.

För att kunna bedriva planerad verksamhet
i den nyrenoverade källaren har vi
investerat i flexibel och funktionell
inredning. Målsättningen har varit att
skapa flexibla rum för olika typer av
verksamhet. Vi har knutit ihop
Midsommargårdens övre och nedre plan
genom att, med hjälp av textilier, bilder
och mindre inredningsdetaljer, skapa en
40-talskänsla även i källarlokalerna. Vi har

Eftersom nätverket var opålitligt eller
obefintligt har vi sett över nätverket
överallt, samt installerat nätverk i de
nyrenoverade lokalerna och i replokalen
(som tidigare inte hade något nätverk). Det
finns nu fast och trådlöst nätverk i alla
Midsommargårdens lokaler.
På övre plan har vi investerat i en ny fast
projektor i stora salen och förbättrat alla
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klassrum. De är nymålade, har
ljuddämpande gardiner, enhetliga låsbara
skåp, vita funktionella bord och nya stolar.
Det finns nu också interaktiva smartboards
i alla klassrum.
Fastighetsägaren har bytt ut alla fönster i
klassrummen samt i delar av matsalen. De
har också förbättrat ventilationen
ytterligare samt bytt ut en av de gamla
toaletterna på övre plan.
Eftersom vi har en vaktmästare anställd har
vi också löpande förbättrat underhållet
generellt i huset och genomfört mindre
förbättringar, förändringar och
renoveringsarbeten.
Vi har haft besök av en brandman från
Stockholms brandförsvar som tillsammans
med oss har gått igenom lokalerna och
tipsat oss om hur vi ska tänka och agera för
bästa möjliga brandsäkerhet. Under
verksamhetsperioden har vi haft tre
skyddsronder och vi har i samband med
dessa gått igenom brandvarnare,
brandsläckare och nödutgångsskyltar. Vi
har också kontrollerat och säkerställt
nödutgångarna.
Åren har satt sina spår på
Midsommargårdens fina fasadskylt med
mycket rost, utsliten elektronik och
neonrör som antingen var helt trasiga eller
hade förlorat det mesta av sin effekt. En
skyltrenovering var absolut nödvändig för
att skylten skulle återfå sin glans och lysa i
många år framöver och därför beslutade
fastighetsägaren att under våren 2016 låta
genomföra en totalrenovering av den sju
meter långa och över 100 kilo tunga
skylten. Plåten har blästrats för att få bort
all rost och därefter lackats i ett par
omgångar. All elektronik är utbytt och
ersatt med nya transformatorer och
kablage. Dessutom har nu skylten nya
neonrör som ger ett helt nytt liv åt den
gamla skylten. Skyltfronterna har bevarats,
varsamt rengjorts från årens smuts och
damm samt lackerats i sina ursprungliga
färger.
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