VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015
Föreningen Midsommargården
Verksamhetsåret 2014-07-01 – 2015-06-30

TANKAR OCH REFLEKTIONER

Hos oss träffar elever från särskolan mammor
och pappor 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. Hos oss på Midsommargården sker
det regelbundet.

Jag skriver nu Föreningen Midsommargårdens
andra verksamhetsberättelse. Otroligt mycket
har hänt under de två senaste åren och det är
med glädje och stolthet jag tänker på hur
mycket vi har åstadkommit och var vi står
idag.

Jag vill tacka alla som på olika sätt har bidragit
och fortsätter bidra till Midsommargårdens
utveckling. Tack till vår fantastiska personal
och vår praktikant, till Kung Sagas alla elever
och lärare, 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. Tack
också till våra bidragsgivare!

Vårt mål är 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 sommaren 2013 har vi
utvecklat verksamheten betydligt. Vi genomför
en mångfald av kulturarrangemang, vi upplåter
våra lokaler för allt fler och vi erbjuder fler och
fler kurser. 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!

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!

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.

	
  

Ebba Brusewitz
Verksamhetschef, Föreningen
Midsommargården

2	
  

INLEDNING
Midsommargården och verksamheten är ett
lokalt kulturarv som andas historia och har stor
potential. Midsommargården är en plats där
människor med olika bakgrund och
förutsättningar möts, utbildar sig, utvecklas
och trivs. Midsommargården är en plats där
taket är högt och olikhet en norm.
Föreningens kärnvärden är: Mångfald, Möten
och Möjligheter.

VISION
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

AKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET
Öppna kulturarrangemang
2014-09-06 – Två öppna föreställningar med
den fria gruppen Dotterbolaget. Vart tog du
vägen – en livsbejakande clownföreställning
om sorg. Totalt antal besökare 100.
2014-10-02 - Föreläsning om läsfrämjande
arbete för och med barn med författaren Martin
Widmark. I samarbete med Telefonplans
bibliotek. Totalt antal besökare 60.
2014-10-05 – Barnbazar, loppis med fokus på
barnartiklar samt pyssel, sagostund och
caféverksamhet. Efter bazaren skänkte många
säljare produkter som de inte hade sålt till
välgörande ändamål. Vi valde den här gången
att skänka dessa till Centria Hospitality, ett
ankomstboende i Västberga för nyanlända
flyktingar. I samarbete med Frida Åström
(frivillig person från området, arbetade ideellt
och har tagit initiativet till eventet),
Telefonplans bibliotek, Coffee Bean Café samt
cirka 30 privata utställare. Totalt antal
besökare 700.
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här gången att skänka dessa till
Stockholms Stadsmission i
Liljeholmen. I samarbete med Frida
Åström, Telefonplans bibliotek, Coffee
Bean Café samt cirka 30 privata
utställare. Totalt antal besökare 800.
2015-04-25 – Kulturnatt Telefonplan.
Inom ramen för konceptet Kulturnatt
Stockholm bjöd föreningen in till en
helkväll med ett mycket ambitiöst
program. Kvällen bjöd på författarbesök
av Athena Farrokhzad och Frida
Arnqvist Engström, gerillaslöjd och
konstinstallation med Elisabeth
Bucht/Garnapa, workshops i bokkonst,
spelningar med Hildas Gitarr och Vo PAM, DJ
Joel, nattmarknad med design- och hantverk,
bokbord och riktigt skönt häng med nattmat
och allt annat än sömnig stämning. I samarbete
med Telefonplans bibliotek, Coffee Bean Café,
Astrids Sötagröna, ABF och cirka 10
utställande hantverkare och designers. Totalt
antal besökare 650.
2015-11-30 – Midsommarglögg med
julmarknad. Förutom marknad var det
sagostunder och pyssel för barn,
musikframträdanden med Brännkyrka
brunnsorkester och Kör för föräldralediga samt
traditionella danslekar med folkdanslaget
Örjansringen. I samarbete med Telefonplans
bibliotek, Coffee Bean Café, Astrids Sötagröna
och cirka 15 utställande hantverkare och
designers. Marknaden ägde rum samtidigt som
Konstfacks julmarknad då många rör sig i
området och passerar Midsommargården.
Totalt antal besökare 1200.

2015-05-14 – Midsommargårdens fotomaraton
Sprint. Under två timmar tolkade deltagarna 6
teman i varsin bild. Det var gratis att delta.
Projektet har bidragit till att förstärka
medvetenheten om det offentliga rummets
ständiga förvandling och stadsdelens
utveckling av bostäder, arbetsplatser, offentliga
byggnader, torg och allmänna ytor. Genom val
av teman och hur deltagarna väljer att tolka
dem kan individen visa hur den påverkas och
tolkar och omtolkar staden och det offentliga
rummet. I samarbete med Stockholm
Fotomaraton. Totalt antal besökare 70.

15-03-15 – Barnbazar nr 2. Efter höstens
succébazar - loppis med fokus på
barnprodukter – var efterfrågan på en
uppföljare stor och vi arrangerade ytterligare
en inför vår- och sommarsäsongen. Det var
loppis med fokus på barnartiklar samt pyssel,
sagostund och caféverksamhet. Efter bazaren
skänkte många säljare produkter som de inte
hade sålt till välgörande ändamål. Vi valde den

2015-05-27 – Två föreställningar med
cirkusgruppen Trupp Trunk. För förskole- och
skolbarn i samarbete med DANSISTAN. I
samband med föreställningarna gjorde elever
från Kung Saga praktik och hjälpte till med att
ställa i ordning samt hälsade besökarna
välkomna. Totalt antal besökare 110.
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PROJEKT
Torsdagshäng
Några torsdagar i månaden bjuder
Midsommargården in till skönt Torsdagshäng.
Tanken är att öppna upp vårt kulturhus för fler
besökare. Fika till självkostnadspris, någon
aktivitet och umgänge. Torsdagshänget
finansieras med stöd från Stiftelsen
Kronprinsessan Margaretas minnesfond och
kommer fortsätta under hösten 2015.
Premiären var torsdagen den 28 maj 2015 då
det var Allsångsbingo under ledning av Marit
Eriksson och Peppe Bergström, med gäst
Kevin Borg. Totalt antal besökare 35.

Var någonstans sitter själen

2015-05-31 – SWOP, klädbytardag. Flera
hundra plagg/accessoarer/skor bytte ägare via
vår SWOP. Roligt och miljövänligt! Dessutom
skänkte vi en hel del fint som blev över till
Stockholms stadsmission. I samarbete med
Marit Eriksson och Anna Hellström (frivilliga
krafter som har anordnat flera lyckade
klädbytardagar tidigare) och Coffee Bean Café.
Totalt antal besökare 250.

I samarbete med Kung Saga förening bjöd vi in
till fem föreställningar av Var någonstans sitter
själen. Föreställningen riktade sig främst till
ungdomar med funktionshinder och gavs av
professionella musiker i samarbete ungdomar
med funktionshinder. Föreställningen bygger
på texter som ungdomar har skrivit och som
har blivit tonsatta av professionella musiker.
Föreställningarna finansierades med stöd från
Stockholms kulturförvaltning (All Ages).
Totalt antal besökare 400.

2015-06-08 – Vernissage och prisutdelning bilder från Midsommargårdens Fotomaraton
sprint. Det var mingel, vinnarna avslöjades,
prisutdelning och alla deltagares bilder visades
upp. Målgruppen var de som deltagit i
fotomaran och deras anhöriga och bekanta. I
samarbete med Stockholms fotomaraton.
Under sommaren har bilderna visats på Coffee
Bean Café och till hösten ska de visas på
Telefonplans bibliotek. Totalt antal deltagare
70.

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.

Vid fyra tillfällen i maj anordnade Stockholms
stadsmuseum stadsvandringen Bland lurar och
torn runt Telefonplan. Som en del i
vandringarna ingick ett besök på
Midsommargården. Totalt antal besökare 80.

	
  

2015-03-06 – Yoga DJ Session i samarbete
med Yogarevolt. Totalt antal besökare 30.
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KURSER OCH CIRKLAR

2015-03-13 - Hägersten Urban festival. Club
(hiphop, street, dancehall och reggae) för
ungdomar i åldern 13-20 år. I samarbete med
Fruängens Ungdomsråd, Hägerstens
Ungdomsråd, Hövdingagården och den ideella
föreningen Los Fruängen. Totalt antal besökare
100.

Kurser och cirklar genom ABF
HT 2014
•
•
•
•

15-17 maj 2015 – Examensutställning, tre
visningar. En performativ historieföreläsning
presenterad i video, text, ljud och performance
med konstfackstudenten Hanna Wildow. Som
en del av sin examensutställning Affektiva
Bryt på masterprogrammet Konst i
offentligheten framförde Hanna
performanceverket De starka, stolta kvinnornas
berg hos oss på Midsommargården. Totalt
antal besökare 240.

•

Stockholmsforskning
Fri målning, 2 grupper
Lindy Hop
Att överleva Zombiekatastrofen, 2
grupper
Öppen kroki

VT 2015
•
•
•
•

Stockholmsforskning
Fri målning, 2 grupper
Att överleva zombiekatastrofen
Öppen kroki

Kurser genom privata aktörer

Varje fredag eftermiddag har vi erbjudit Yoga
där alla har varit välkomna att delta. ”Yoga ska
vara tillgängligt för alla, inte bara för dem som
har råd. Vi vill att alla ska kunna yoga.”
Deltagarna har betalat vad de vill och kan. I
samarbete med Yogarevolt. Totalt antal
besökare 210.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalt har 5051 personer besökt oss under våra
öppna kulturarrangemang.

Dans för barn och ungdomar, flera
olika grupper
Dans för vuxna
Babyrytmik, flera olika grupper
Barnkör
Barnsång
Yoga
Kör för föräldralediga
Gymnastik för seniorer
Frimärkssamling
Qigong
Folkdans

Kurs i egen regi
Hösten 2014 – Kurs Tecken som stöd
(teckenkommunikation) vid 5 tillfällen (1,5
timme per gång). För lärare, i samarbete
med Kung Saga gymnasium.
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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 verksamhetsåret har Midsommargården
blivit en av scenerna 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 under
våren 2015 visat cirkus för förskolor och
skolor.

•

•

Nedan följer en lista över fler verksamheter
som föreningen har samverkat med under året.
• Kung Saga gymnasium
• Kung Saga förening
• Fritid Stockholm AB
• ABF
• Konstfack
• Telefonplan AB
• Hemköp Telefonplan
• Coffee Bean Café
• Föreningen Stockholms hemgårdar
• MO Dörrens teaterateljé
• Alviks Medborgarhus
• Kultur Direkt
• Los Fruängen
• Olika föreningar i närsamhället

•

NÄTVERKANDE OCH MARKNADSFÖRING
Ett arbete som ständigt pågår är att skapa
kontakter och nätverka med lokala
kulturaktörer och företagare samt med boende i
området. 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 850 följare på
Facebook och nästan 200 på Instagram.

FÖRENINGEN STOCKHOLMS HEMGÅRDAR
Vi har genom Föreningen Stockholms
Hemgårdar aktivt samarbetat med Stockholms
övriga hemgårdar.

Hur då?
•

	
  

Vi har träffat de andra hemgårdarna
kontinuerligt för att utöka vårt
kontaktnät samt utveckla samarbeten
och gemensamma projekt.
Vi har tillsammans anordnat en
hemgårdsdag för personal på de olika
gårdarna. Syftet med denna dag var att
lära känna varandra bättre samt att
utveckla former för samverkan och
samarbeten.
Under våren arbetade vi intensivt med
att förbereda Stockholms Hemgårdars
deltagande på Stockholms
Kulturfestival i augusti 2015. Ebba
Brusewitz var projektledare och har
genom detta uppdrag fått en djupare
kännedom om alla Stockholms
hemgårdar. Syftet med att deltaga
under Stockholms Kulturfestival är att
på ett lustfyllt sätt informera om vad
en hemgård är samt visa
stockholmarna vad som pågår på de
olika hemgårdarna i staden.
Vi ha gemensamt tagit fram en
broschyr om Stockholms 6 olika
hemgårdar.

Föreningen Stockholms Hemgårdar
har en gemensam hemsida (genom
Kultur Direkt) och en gemensam
Facebook-sida.

7	
  

Kursarrangörer som regelbundet har hyrt våra

Föreningen har under året arbetat vidare med
att ta fram en ny grafisk profil samt med att
bygga upp en ny hemsida. I juni 2015
lanserades föreningens nya hemsida. Hemsidan
är ett levande dokument och kommer löpande
uppdateras och utvecklas. Vi har tagit fram en
reklamflyer om Midsommargården och våra
affischer är numera enhetliga.

lokaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTHYRNING AV LOKALER
Under verksamhetsåret har vi hyrt ut våra
lokaler för totalt ca 515 000 kr (jämfört med ca
340 000 kr året innan).

Band/musiker som regelbundet har hyrt

Övriga aktörer/aktiviteter som vid enstaka

replokalen
•
•
•
•
•
•

	
  

Ensemble Yria
Marias Dansskola
Ingrid Stjernström
Svennes Dansklubb
Midsommargårdens Frimärksungdom
Örjansringen
YesYoga
ABF
Sångbolaget
Qigong
Fredrik Mjelle

tillfällen har hyrt/ägt rum på Midsommargården

Flåset
Brännkyrka Brunnsorkester
Motown
Masangue Maracatu, kvinnlig
slagverksgrupp
Latinamerikanska musiker
2 solomusiker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bostadsrättsföreningar
Politiska partier
Fester/födelsedagskalas
Dop/namngivningar
Barnkalas
Folkdanslag
Stiftelsen Midsommargården
Konstförening
Konstfack
Filmbolag
Pappa-barn-grupp
Religiösa grupper
Körkonserter
Dansföreställningar
Skolor och fritids
RFSU
Möten

ORGANISATION

ideellt vid olika arrangemang på
Midsommargården.

Styrelsen består av
Lars Lundgren
Jenny Lilja
Christel Schultz
Torvald Olsson Sundelin
Klara Borg
Rebecka Malmqvist

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.

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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.

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.

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.

MEDLEMMAR
Under verksamhetsåret hade föreningen 74
medlemmar (53 privatpersoner och 21
föreningar). Föreningen arbetar för att öka
antalet medlemmar och sedan föregående
verksamhetsår har antalet medlemmar ökat
markant. Ett exempel på hur vi har
effektiviserat våra rutiner är att vi numera kan
ta betalt via bland annat iZettle (kortbetalning)
och Swish, vilket har gjort det smidigare för
medlemmar att betala medlemsavgiften.

Den ideella föreningen drivs av en styrelse.
Representanter från Kung Saga gymnasium
och Mäster Olofsgården samt ledamöter med
kunskap och erfarenhet från kultur- och
företagsbranschen ingår i styrelsen. Styrelsen
har under året haft ett årsmöte samt 10
verksamhetsmöten där samarbeten,
lokalfrågor, ekonomi, framtidsfrågor och
visioner har diskuterats och beslutats.
Ebba Brusewitz är anställd som
verksamhetschef. Ebba ansvarar för ekonomi
och verksamhetsutveckling och har arbetat 70
% under hela verksamhetsåret. Anna-Karin
Hagberg arbetade några timmer per vecka
under hösten 2014, men sedan februari 2015
arbetar Anna-Karin 50 %. Sedan mars 2015
har Jörgen Büstrich praktiserat som
vaktmästare. Utöver dessa personer är det flera
personer från närsamhället som har arbetat
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LOKALERNA
Under verksamhetsåret har Föreningen
Midsommargården, Kung Saga och
fastighetsägaren gjort flera lokalmässiga
förbättringar. Vi har nu ett nytt
ventilationssystem, en RWC toalett, nymålade
väggar i de flesta allmänna utrymmen samt
bättre städning än tidigare med bland annat
golvvård av parkettgolven. Eftersom vi under
våren har haft en vaktmästare har vi också
förbättrat underhållet i huset löpande och
genomfört andra mindre förbättringar,
förändringar och renoveringsjobb.
Vi har investerat i nytt ljud och nytt ljus i stora
salen. Detta har gjort lokalen mer attraktiv och
förbättrat för alla som nyttjar vår stora sal.
Vi har investerat i ett nytt låssystem, vilket har
gjort lokalerna säkrare samt förenklat rutinerna
vid uthyrningar.
Under verksamhetsåret har vi haft en
skyddsrond och vi har i samband med denna
gått igenom brandvarnare, brandsläckare och
nödutgångsskyltar. Vi har också kontrollerat
och säkrat nödutgångarna.
Renoveringen av källaren kom igång under
våren och lokalerna ska vara klara att använda
i början av oktober 2015.
Under våren har det pågått förhandlingar
mellan Fastighetsägaren, Stiftelsen
Midsommargården, Kung Saga och
Föreningen Midsommargården kring
hyreskontrakt, renoveringen av källaren samt
hyresnivån efter att källaren är
färdigrenoverad. Från och med nästa
verksamhetsår tar Kung Saga gymnasium över
hyreskontraktet från Stiftelsen
Midsommargården. Föreningen
Midsommargården ska dela lokalerna med
Kung Saga gymnasium och vara dess
andrahandshyresgäst.
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