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TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR! 
 
Verksamheten har verkligen exploderat och det 
sprudlar av liv på Midsommargården! Året 
började med att vi, tillsammans med 
organisationen Refugees Welcome Stockholm 
(RWS), drog igång den kulturella mötesplatsen 
Rosa Stationen Telefonplan. Ett 
inkluderingsprojekt som redan från början 
lockade många besökare, både nya och 
etablerade i Sverige. Vi har lärt känna varandra 
genom teater, clown, musik, skapande, mat, 
pingis, schack, film, samtal, filosofi och dans. 
Under 18 söndagar har vi nått över 1500 
personer. Jag har alltid gått hem från 
kultursöndagarna med ett leende på läpparna 
och full av energi och ny kraft.  

Under året har vi också jobbat vidare och 
utvecklat vår ungdomsverksamhet StudioUng. 
Vi har erbjudit kreativa studior flera gånger per 
vecka för alla mellan 16 och 25 år. 
Ungdomarna har kommit till oss och dansat, 
målat, skapat och samtalat. Vi har också haft 
lovverksamhet på alla årets skollov och 
coachat ungdomar att driva egna projekt. Vi 
har ännu inte lyckats nå så många ungdomar 
som vi önskar, men vi vet att verksamheten är 
viktig för dem som kommer till oss.  

Tillsammans med våra sommarjobbare och 
ungdomar från StudioUng var vi också med 
under festivalen We Are STHLM. Vi hade ett 
tält tillsammans med Stockholms övriga 
hemgårdar och över 200 unga kom till oss och 
skapade och hängde varje dag. 

Föreningen Midsommargården har under året 
satsat mer och mer på aktiviteter för nya 
svenskar. Utöver Rosa Stationen Telefonplan 
och StudioUng, som når många 
ensamkommande ungdomar, har kören Sjung 
Språket för dem som vill träna svenska genom 
sång och tisdagarnas språkcafé i samarbete 
med Röda Korset Hägersten varit uppskattade 
aktiviteter under 2017.  

 

Under året har vi också haft mycket 
kursverksamhet, både genom andra och i egen 
regi. Barn och vuxna har kommit till 
Midsommargården och dansat, sjungit, stått på 
händer, samlat frimärken, spelat 
blåsinstrument och målat. Vår egen Alla kan 
sjunga-kör har vuxit från drygt tio deltagare till 
över 60 sångglada kvinnor och män. 

Och	  så	  har	  vi	  hyrt	  ut	  våra	  lokaler	  för	  olika	  
former	  av	  möten,	  föreläsningar,	  mässor,	  
barnkalas,	  namngivningsfester,	  bröllop	  och	  
födelsedagsfester.	  Vi	  får	  ständigt	  positiv	  
feedback	  från	  dem	  som	  har	  varit	  hos	  oss.	  
Lokalerna	  är	  unika	  och	  välkomnande	  och	  
många	  upplever	  att	  Midsommargården	  är	  
ett	  hus	  för	  alla.	  

Sist men inte minst vill jag nämna några av 
alla de events som vi har genomfört under året, 
både själva och i samarbete med andra. 

Kretsteatern med Sissela Kyle i spetsen var hos 
oss med tre olika uppskattade föreställningar, 
vi har erbjudit professionell musik för 
förskolebarn i samarbete med Musikcentrum 
Öst och projektet Efterhäng, vi hade ett 
fullspäckat program under Kulturnatt 
Stockholm och vi har huserat både 
konstutställningar och konserter. I samarbete 
med nätverket Dansistan har vi erbjudit 
professionell dans och cirkus för förskola och 
skola och tillsammans med Telefonplans 
bibliotek har vi anordnat filosoficaféer, 
föreläsningar och teater för olika målgrupper. 

Under året har våra lokaler förvandlats till en 
stor handelsplats vid de tillfällen då vi har haft 
barnbazarer, Midsommarglögg med 
julmarknad, klädbytardagar och Craft Bazaar 
och stora salen har blivit en mysig biosalong 
när vi har haft stickbio och bio för 
föräldralediga. 
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Jag är oerhört glad och stolt över att vi har 
lyckats få igång en verksamhet som engagerar 
och skapar gemenskap. Genom kultur gör vi 
verklig förändring! 

Midsommargården är ett hus där människor 
möts, lär känna varandra, utvecklas och trivs. 
Vi som arbetar i huset kämpar och gör allt vi 
kan för att nå visionen om att skapa ett 
angeläget kulturhus för alla. Tillsammans med 
alla som engagerar sig i verksamheten bidrar vi 
till ett varmare och vänligare samhälle. 

Jag vill tacka alla som på olika sätt har bidragit 
och fortsätter bidra till Midsommargårdens 
utveckling. Tack till vår fantastiska personal, 
till alla fina ungdomar på StudioUng, till RWS 
och alla deltagare på Rosa Stationen 
Telefonplan, till er som engagerar er frivilligt 
hos oss, till våra medlemmar, till Kung Sagas 
alla elever och pedagoger som vi delar 
lokalerna med, 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 
sist men inte minst till er som besöker oss när 
vi har våra kulturarrangemang. Tack också till 
våra bidragsgivare och våra sponsorer! 

Att utveckla Midsommargården till en 
mötesplats och ett angeläget kulturhus är ett 
arbete som ständigt pågår, och det är det som 
driver mig att kämpa vidare. Jag berättar med 
stolthet om verksamheten för alla jag träffar.  
Det är med själ och hjärta jag engagerar mig i 
mitt arbete som verksamhetschef på 
Midsommargården. Tack för förtroendet! 
 

Ebba Brusewitz 
Verksamhetschef 
Föreningen Midsommargården 
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INLEDNING 
 
Midsommargården grundades 1946 och har 
under decennier varit en viktig mötesplats för 
kultur, bildning och humanism. 
Midsommargården är en av Stockholms sex 
hemgårdar och har en unik historia och ett 
kulturellt arv som vi som ideell förening 
strävar efter att förvalta väl.  
Styrkan som hemgårdsrörelsen och 
Midsommargården bär är att verka för en plats 
som präglas av ett öppet och kreativt klimat 
där människor med olika bakgrund och 
förutsättningar möts, lär av varandra, utbildar 
sig, utvecklas och trivs. En styrka som är högst 
angelägen även i dagens samhälle.  

Det som genomgående för verksamheten på 
Midsommargården framåt är synen att kultur 
förenar. Gemensamma kulturupplevelser är en 
bra bas för människor att mötas kring. 
Midsommargården är en plats där taket är högt 
och olikhet en norm. 

 

KVALITETSARBETE 
 
Under 2017 har Föreningen Midsommargården 
initierat ett utvecklingsarbete. Syftet med detta 
är att skapa en strategi och långsiktighet, under 
vilken verksamheten bäst bedrivs. Ett 
målinriktat kvalitetsarbete har etablerats. 
Principer för Föreningen Midsommargårdens 
kvalitetsarbete är deltagarfokus, 
målfokusering, tydligt ledarskap, 
medarbetarnas engagemang samt uppföljning 
och reflektion. I utvecklingsarbetet har 
medarbetare, verksamhetschef och styrelsen 
gemensamt genomlyst och reviderat 
föreningens vision, värdegrund, värdeord och 
mål. Den strategi och riktning som vi har 
formulerat hjälper oss att nå vår fulla potential. 

 

 

 

Midsommargården - ett 

angeläget kulturhus för dig. 

Genom kultur gör vi verklig 

förändring! 

 

 

Mångfald 

Möten 

Möjligheter 
 
 
  

VI ARBETAR FÖR 
♥ människors lika värde och kraften i 

olikhet 
♥ mångfald, jämställdhet, solidaritet 

och antirasism 
♥ en normkritisk verksamhet 
♥ att alla ska känna sig trygga och 

välkomna 
♥ att vara i framkant i samhälls-

utvecklingen. Vi är nyfikna och öppna 
för nya idéer 

♥ att alla människor ska ha möjlighet att 
ta del av- och mötas genom 
kulturupplevelser 

♥ en demokratisk beslutandeprocess 
och att alla har rätt till en röst 
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FÖRENINGEN MIDSOMMARGÅRDENS  
ÖVERGRIPANDE STRATEGISKA MÅL  
2017-2022: 
 

1. 
Vi ska ha ett efterfrågat och aktuellt utbud av 
kulturella och sociala verksamheter (mångfald) 
 
FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

• hålla oss ajour samt ha ett 
kosmopolitiskt förhållningssätt 

• styra verksamhetens utbud utifrån 
efterfrågan och behov 

• utveckla ett aktivt samarbetet med 
andra kulturaktörer, näringsliv och 
närsamhälle 

 

2. 
Vi ska vara en angelägen mötesplats och 
erbjuda en inkluderande verksamhet (möten) 
 
FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

• öka engagemanget för 
Midsommargården genom fler 
medlemmar samt genom att involvera 
närsamhället mer i verksamheten 

• ha tillgängliga samt funktionella 
lokaler 

• säkerställa att marknadsföringen når 
tilltänkta målgrupper 

 

3. 
Vi ska vara en plattform för engagemang och 
samhällskraft (möjlighet) 
 
FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

• skapa förutsättningar för ideella 
organisationer att verka i huset  

• erbjuda olika forum och verksamhet 
där möten och samtal står i fokus 

• utveckla en aktiv volontärverksamhet  
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AKTIVITETER UNDER 

VERKSAMHETSÅRET 

Föreningen arrangerar regelbundet öppna 
kulturarrangemang, ofta i samarbete med andra 
aktörer. En del arrangemang är återkommande 
från år till år medan andra bara sker vid 
enstaka tillfällen. Utbudet styrs av både 
efterfrågan och behov.  

17-01-26 – STJÄRNKALASET  
Teatercentrums utbudsdag i Stockholm. Hos 
oss visades föreställningen Koreografin med 
danskollektivet Johanssons pelargoner och 
dans. Arrangerades i samarbete med 
Teatercentrum och Dansistan. Målgruppen var 
kulturombud i Stockholm. Totalt antal 
besökare 20. 

 
17-03-28 – STICKBIO med filmen Captain 
Fantastic. 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 mingel med snacks och stickprat. 
Målgruppen var stick- och filmintresserade. 
Totalt antal besökare 30. 
 
17-03-30 – KRANSENKVÄLL tillsammans med 
olika aktörer runt Telefonplan och 
Midsommarkransen. Hos oss kunde en prova 
gratis streetdans. Målgruppen var boende i 
närområdet. Totalt antal besökare 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17-04-19 – ÅRSMÖTE OCH KÖRCAFÉ  
Kvällen inleddes med fika och körsång med 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör. 
Därefter hade Föreningen Midsommargårdens 
årsmöte. Totalt antal besökare 60. 
 
17-04-29 – KULTURNATT STOCKHOLM  
För tredje året i rad var Midsommargården 
med som en del av Kulturnatt Stockholm. Vi 
bjöd bland annat på en favorit i repris – ÖFA-
kollektivet som satte fart på dansgolvet med 
danceoke. Därefter var det dance-a-long till 
30-års-jubilaren Dirty Dancing, step med 89-
åriga Ingrid Stjernholm, screendance, prova-
på-dans, barndisco och körsång. Hela kvällen 
var det också pop-up-bibliotek, kreativa 
workshops med bland annat The Craft Lab och 
matkultur från lokala favoriten A.B. Café. I 
samarbete med RWS visades alster skapade på 
den kulturella mötesplatsen Rosa Stationen 
Telefonplan upp. Målgruppen var familjer 
under de första timmarna och därefter främst 
vuxna. Arrangerades i samarbete med 
Telefonplans bibliotek och A.B. Café. Totalt 
antal besökare 600. 
 
17-05-08 – FÖRESTÄLLNINGEN RUNDGÅNG  
med KOLKO INK. visades vid två tillfällen. 
En nyfiken föreställning som bjöd på groove 
och värme. Ljudet av mjuka droppar fyllde 
rummet. Målgruppen var bebisar (6-14 
månader) och deras nära vuxna. Arrangerades i 
samarbete med Dansistan. Totalt antal 
besökare 60. 

ALLT DETTA HAR  
	  

VI GJORT!	  
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Arrangerades i samarbete med  
Frida Åström (frivillig person som  

har tagit initiativet till eventet),  
Telefonplans bibliotek,  

Söderbergs Bageri samt cirka  
30 privata utställare. Målgruppen  

var barnfamiljer i närområdet. 

 

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SWOP 

14/5  och 28/10 
 
Koncept: De som har kläder/smycken/skor i 
gott skick plockar ut fem grejer och tar med till 
eventet. När en lämnar in sina grejer får en fem 
biljetter i utbyte som en kan byta mot något 
annat. Smart, kul och miljövänligt!  
 
Den 28/10  arrangerades en Craft Bazaar i 
samband med swopen. Ca 15 säljare var på 
plats och sålde allt ifrån tyg, garn, pärlor, färg, 
smyckesdelar, pennor, papper till andra 
godbitar. Besökarna kunde fynda skatter av fin 
kvalitet utan att betala mer än nödvändigt. 
Målgruppen var vuxna i närområdet samt 
hantverksintresserade.  
 
Arrangerades i samarbete med Anna Hellström 
(frivillig person från området som har anordnat 
flera lyckade klädbytardagar tidigare) och The 
Craft Lab. Totalt antal besökare 500. 
 
 

” 

 
 
 
 

 
 
 
 

25/3 och 7/10 

Loppis med barnartiklar 

Pyssel och sagostund 

Caféverksamhet 

Totalt antal besökare: 1650 

GAMMALT FÖR MIG,  
NYTT FÖR DIG!	  

Jag hittade precis min 
studentklänning på swopen! 
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17-10-07 – TEATERFÖRESTÄLLNINGEN 

VARFÖR FINNS JAG med Bananteatern. 
Målgruppen var barn från 3 år och deras 
medföljande vuxna. Arrangerades i samarbete 
med Bananteatern. Totalt antal besökare 60. 
 
17-10-13 – 17-11-22 – KRETSTEATERN - 

KULTURHUSET STADSTEATERN spelade tre olika 
föreställningar vid sex tillfällen hos oss. Den 
första föreställningen var Kretsteaterns premiär 
och vi firade med mingel innan 
föreställningen. Lokalpolitikern Ann-Marie 
Strömberg (V) och Kretsteaterns konstnärliga 
ledare Sissela Kyle höll tal och publiken 
minglade i vår foajé.  
 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: 

● Skandal 
Av och med Åsa Karlin och Tess 
Paulsen 

● The one legged man show 
Av och med Nils Bergstrand 

● DA-DA-DA 
Av Helena Nilsson 
 

Arrangerades i samarbete med Kulturhuset 
Stadsteaterns - Kretsteater, Liljeholmen 
Hägersten Stadsdelsförvaltning och 
Telefonplans bibliotek.  
Totalt antal besökare 305. 
 
 
 

MAT, MYS OCH MUSIK I TIDEN MELLAN 

HÄMTNING OCH LÄGGNING 

Musikcentrum Öst har plockat fram sina bästa 
artister för åldersgruppen 2-6 år och skapat 
konsertserien Efterhäng. För att göra det enkelt 
för barnfamiljer ligger konserterna alltid kl 
17.00 på vardagar och i anslutning till dem kan 
en köpa lite mat för en billig penning. Från 
oktober har det varit Efterhäng en gång i 
månaden i Hökarängen, Vällingby och på 
Midsommargården.  

17-10-17 – HEJ AMIGO med Marco Rios och 
Natalie Beabella. 

17-11-22 – DET HEMLIGA RUMMET med Haga 
Duo.  

Innan föreställningarna serverade Kung Saga 
Fritids korv med bröd till besökarna och det 
fanns chans att pyssla tillsammans med 
biblioteket. Arrangerades i samarbete med 
Musikcentrum Öst, Michaela Teater & Musik, 
Kung Saga Fritids och Telefonplans bibliotek. 
Totalt antal besökare 107. 

” 

 
 
17-11-14 – STICKBIO med filmen Alla tiders 
kvinnor. 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 mingel med snacks och stickprat. 
Målgruppen var stick- och filmintresserade. 
Totalt antal besökare 25. 
 
17-11-15 – FÖRESTÄLLNINGEN BLICK med 
Kompani Kapsel. Målgruppen var elever från 
gymnasiesärskolan. Arrangerades i samarbete 
med Dansistan. Totalt antal besökare 60. 

Toppen att hinna med en 
föreställning och mat innan 
det är dags att sova! 
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NU ÄR DET JUL IGEN! 
15-11-29 – MIDSOMMARGLÖGG - JULMARKNAD 
med olika kulturinslag och caféverksamhet. 
Programmet bjöd på danslekar runt granen 
med folkdanslaget Örjansringen, workshop i 
paketinslagning med Annika Scherp, 
julgranspyssel med Anna Maria Larsson, känd 
från Superskaparna på TV, julsånger med 
Midsommargårdens Alla kan sjunga-kör, 
sagostunder på biblioteket, brevlåda till tomten 
och stämningsfull livemusik med musikerna 
Robin Novak och Albin Badlund. Målgruppen 
var boende i området samt de som samma dag 
besökte Konstfacks årliga julmarknad. 
Arrangerades i samarbete med Telefonplans 
bibliotek, Söderbergs Bageri, folkdanslaget 
Örjansringen samt ca 20 privata utställare. 
Totalt antal besökare 1000. 
 
17-12-04 – BIO FÖR FÖRÄLDRALEDIGA  
med filmen En flodhäst i tesalongen. För att 
eventet skulle passa målgruppen extra bra var 
ljudet inte så högt, det var inte helt mörkt i 
salongen, vi hade ställt in en mikrovågsugn i 
salen där publiken kunde värma barnmat och 
vi hade en kaffe- och fikavagn inne i salen. 
Totalt antal besökare 10. 
 

SAMARBETEN MED 

TELEFONPLANS BIBLIOTEK 
 
FILOSOFICAFÉ  

med samtalsledaren Adam Wallenberg 

17-02-06 – Mening och meningslöshet 
17-03-06 – Kärlek. Är kärlek en konst? 
17-04-03 – Hopp och hopplöshet 
17-05-08 – Den andre. Vem är den andre? 
17-09-04 - Visdomens roll i våra liv 
17-10-02 – Hur förhåller vi oss till tid? 
17-11-06 – Ä vi fria? 
17-12-04 – Finns godhet och ondska  
                 (inställt på grund av sjukdom) 
Totalt antal besökare 145. 

 

 

17-03-13 – FÖRELÄSNING OCH BILDVISNING 
Midsommarkransen – en bildkavalkad. Claes 
Becklin visade äldre foton och berättade om 
Midsommarkransens historia med hjälp av 
publiken. Målgruppen var boende i 
närområdet. Arrangerades i samarbete med 
Hägerstens Hembygdsförening. Totalt antal 
besökare 30. 

17-12-04 – TEATER SLAVA visade en 
teaterföreställning för grundsärskolan.  
Totalt antal besökare 15. 

17-12-19 – TEATERFÖRESTÄLLNINGEN VEERAS 

KONTOR med Uusi Teatteri för finsktalande 
barn. Totalt antal besökare 48. 

 

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

17-05-14  & 17-10-28 – MINGELGARDEROBEN – 
klädbytarevent med fokus på vintagepärlor. 
Målgruppen var tjejer/kvinnor från hela 
Stockholm. Totalt antal besökare 87. 

17-09-24 – ENSAMBLE MA bjöd in till en konsert 
där ensemblen spelade verk av Samtida 
Musiks medlemmar. Målgruppen var personer 
intresserade av kammarmusik. Totalt antal 
besökare 85. 

17-11-11 – 17-11-12 - KONSTUTSTÄLLNINGEN 

Ramlösa Verk av Kerstin Carlefalk, modist, 
och Carin Falkenäs, textilkonstnär.  
Totalt antal besökare 149. 



Verksamhetsberättelse 2017                                                                              Föreningen Midsommargården      11 

	  

  

Ett axplock av affischer för aktiviteter  
hos oss under året. 
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För att öppna upp Midsommargården, 

välkomna fler besökare och aktivt arbeta för 

att Midsommargården utvecklas till ett lokalt 

kulturhus dit alla känner sig välkomna har 

föreningen under 2017 startat en kulturell 

mötesplats där nya och etablerade i Sverige 

kan träffas, lära känna- och lära av varandra. 

Föreningen driver projektet i samarbete med 

RWS. Genom kulturen kan vi mötas på samma 

villkor och öppna upp för kulturutbyten. 

VI HAR SKAPAT 

• En mötesplats för mångfald där människor 
med olika bakgrund och förutsättningar kan 
utvecklas, 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 utveckling 
av kulturverksamheter och delaktighet i 
Stockholms kulturliv. 

Vi har öppnat upp Midsommargården under tre 
timmar varannan söndagseftermiddag vid totalt 
18 tillfällen. Vid varje tillfälle har vi erbjudit 
olika kulturprogram som deltagarna har 
samlats kring. För att bidra till möten och 
stimulera till samtal har träffarna uppmuntrat 
till aktivt deltagande. Vår ambition har hela 
tiden varit att erbjuda olika typer av aktiviteter 
så att projektet tilltalar personer med olika 
bakgrund, olika intressen och i olika åldrar.  
 
Med många engagerade deltagare och 
volontärer har vi skapat roliga och avslappnade 
söndagar med mycket kultur och nya möten. 
Tillsammans med oss har deltagare och 
volontärer varit med och format och skapat 
innehållet i träffarna. Vi har samarbetat med 

både professionella och icke professionella 
aktörer. Utöver de kulturella och kreativa 
aktiviteterna har det alltid funnits spel, pingis, 
barnhörna, fika och plats för härligt häng och 
samtal med nya vänner. Alla aktiviteter och 
allt fika har varit gratis. 
 

PROGRAM 

SÖNDAG DEN 12 FEBRUARI 

Informationsmöte för allmänheten då vi 
informerade om bakgrund och projektets syfte 
samt våra tankar och planer. Vi uppmanade 
allmänheten att vara med och engagera sig i 
projektet. Det fanns också möjlighet att ställa 
frågor. 
Totalt antal besökare 60. 

 
SÖNDAG DEN 19 FEBRUARI 

Vi slog upp portarna för Rosa Stationen 
Telefonplan med tema konst och skapande. 
Konstnären Jakob Fogelquist ledde 
actionmåleri, ett kreativt skapande där vi 
målade tillsammans. Midsommargårdens 
stora sal förvandlades till en stor målarateljé. 
Totalt antal besökare 65. 

 

 

 
 

ROSA STATIONEN TELEFONPLAN 
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SÖNDAG DEN 5 MARS 

Folkdanslaget Örjansringen ledde svensk 
folkdans och danslek och det bjöds på arabisk 
dans under ledning av en av deltagarna, 
Nisreen Atallah. Vi bakade också semlor till 
alla så det var härlig stämning och många 
samtal i fiket mellan danserna. 
Totalt antal besökare 75. 

 
SÖNDAG DEN 19 MARS 

Vi byggde drakar tillsammans med 
organisationen Flyga drake interkulturellt 
Nätverk. Flera unga män från Afghanistan var 
med och visade och berättade för oss om 
drakbygget. Vi hade också öppet dansgolv och 
ett rum där vi skapade girlanger av gamla 
böcker. 
Totalt antal besökare 95. 

 
SÖNDAG DEN 2 APRIL 

Vi fick se genrepet av berättarföreställningen 
"En bit av mig" med Musikteater Unna. 
Föreställningen baserades på nyanlända barns 
egna berättelser om personliga föremål. Musik 
och berättande band samman de olika 
berättelserna till en helhet och fördjupade 
dramatiken och spänningen på scen. 
 
På programmet stod också Prova på cirkus 
med Clowner utan Gränser. Deltagarna fick 
utmana sina gränser och slå kullerbyttor, 
snurra på tallrikar, stå på händer, kasta med 
bollar och stå på varandra. Inga förkunskaper 
krävdes utan alla kunde delta utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 
På plats fanns också ungdomar från StudioUng 
som lärde oss knyta fina läderarmband för 
både hon, han och hen. 
Totalt antal besökare 105. 

 
SÖNDAG DEN 9 APRIL 

Dockteatern Tittut kom med sin föreställning 
Embla-en flicka mitt i kosmos. Efter 
föreställningen fanns det möjlighet att skapa 
egna skuggfigurer inspirerade av sagor från 
hela världen.  

 
Vi skapade också collage under ledning av 
konstnären Emma Löfström och fotograferna 
Angelica Harms och Fredrik Strandin byggde 
upp en fotostudio och tog proffsiga 
porträttbilder på alla som så önskade. 
Totalt antal besökare 75.  
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SÖNDAG DEN 23 APRIL 

Cirkus Cirkör och Clowner utan Gränser kom  
med projektet Cirkushoppet. De visade en 
föreställning och hade cirkusworkshop, vilket 
var roligt för både stora och små.  
 
Det var också en fotoutställning med de  
porträttbilder som fotograferna Angelica 
Harms och Fredrik Strandin tog under Rosa 
Stationen Telefonplan den 9 april. Alla som 
blev fotograferade var välkomna att komma 
och hämta sin bild. 
 
Vi skapade också pynt och schackbräden till 
våra kommande söndagar. Tillsammans gjorde 
vi Rosa Stationen Telefonplan ännu bättre. 
Totalt antal besökare 130. 

 

SÖNDAG DEN 7 MAJ 

10TAL kom med sin Poesifabrik. 
Deltagarna fick experimentera med språk 
tillsammans med två poeter. ”Poesifabriken är 
en workshop i kreativt skrivande där 
deltagarna utmanar gränserna för vad språk 
kan vara. Det finns inga grammatiska regler, 
inget krav på att en måste skriva genomgående 
på samma språk, eller ens på ett riktigt språk. 
Allt handlar om att kommunicera känslor och 
till detta finns det många knep”. 
 
Dansgruppen KOLKO INK. visade också sin 
dansföreställning Rundgång för barn upp till 5 
år och deras medföljande vuxen. Det var en 
nyfiken föreställning som bjöd på groove och 
värme. Ljudet av mjuka droppar fyllde rummet 
när barnen med sin nära vuxen bjöds in att 
upptäcka rörelsens värld. 
 
För dem som ville skapa fanns det en 
mosaikworkshop. Tillsammans med Mia 
Lagerman från Saved & Remade/Skärvor ger 
lycka tillverkade vi unika mosaiktavlor av fina 
gamla porslinsskärvor. 
 
Det var också en utställning med bilder från 
film- och fotoworkshop med StudioUng i 
samarbete med med NIVE - New Images 

Visual Encounters. "Nya svenskar skapar konst 
och berättar om sitt liv genom film och 
fotografi. Vi undersöker Sverige med ny blick 
och skapar mötesplatser för nya och etablerade 
svenskar. Bilderna ni ser under Rosa Stationen 
Telefonplan är ett urval från våra workshops 
då vi arbetat med porträtt, arkitektur och 
Telefonplan." NIVE leds av filmaren Terese 
Mörnvik och fotografen och pedagogen Fina 
Sundqvist. 
Totalt antal besökare 95. 

 
SÖNDAG DEN 21 MAJ 

Dotterbolaget kom med sin föreställning 
Trio Smack. En clowntrio jobbade på fullaste 
allvar med att roa publiken. De bjöd på en 
fysisk föreställning med magi, 
enhjulingsnummer och clowneri. 
Föreställningen var inte beroende av språk 
och passade därför fint för både nya och 
etablerade familjer. 
 
Det var också spelning och workshop med den 
feministiska slagverksgruppen Masangue 
Maracatu, textil workshop med slöjdarna 
Thyra Brusewitz och Stina Karlsson och 
jongleringsbollsworkshop med clown- och 
cirkusartisten Linn Holm. För dem som var 
med och skapade mosaik på Rosa Stationen 
Telefonplan den 7 maj fanns det möjlighet 
att foga sina alster tillsammans med Mia 
Lagerman. 
Totalt antal besökare 50. 

 
SÖNDAG DEN 4 JUNI 

Flamencomusikern Erik Steen höll i en cajón-
workshop. Cajón är ett slaginstrument i form 
av en låda. En spelar med händerna på 
framsidan av cajónen, ofta medan en sitter på 
lådan. Roligt, lärorikt och svettigt! 
 
Den här gången upprepade vi också succén 
drakbygge med organisationen Flyga drake 
interkulturellt Nätverk. Och så tillverkade vi 
smycken i krympplast med Hanna Nyberg, 
volontär för RWS.  
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För dem som ville klä ut sig och ta roliga 
bilder fanns det vackra och roliga dräkter från 
Kungliga Operans kostymateljé och en 
egentillverkad photo booth på plats. 
Totalt antal besökare 50. 

 
SÖNDAG DEN 18 JUNI 

Vi avslutade våren med tema dans. Mira 
Hannula gav dansworkshop i Salsa och Anna 
El Yafi från Föreningen Midsommargården 
gav dansworkshop i den rytmiska spanska 
dansen Flamenco. 
 
Vi ställde också ut alla verk som vi 
tillsammans skapat under våren på Rosa 
Stationen Telefonplan. Och så var det 
utställning med bilder från film- och 
fotoworkshop med StudioUng i samarbete med 
NIVE - New Images Visual Encounters. 
I barnhörnan erbjöd vi ansiktsmålning med 
Asin Delawi, volontär för RWS och dagens 
final var tävlingar och lekar. Föreningen 
Midsommargårdens unga sommarjobbare hade 
förberett roliga aktiviteter för både stora och 
små. 
Totalt antal besökare 60. 

 
SÖNDAG DEN 3 SEPTEMBER 

Vi inledde terminen med att dansa folkdans 
tillsammans med folkdanslaget Örjansringen.  
 
Vi fick också lära oss mer om den traditionella 
festen "Kräftskiva". Anna El Yafi från 
Föreningen Midsommargården berättade och 
visade bilder. Efter föreläsningen fick vi smaka 
kräftor och vi pratade om fester och högtider 
runt om i världen.  
Totalt antal besökare 45.  

 

SÖNDAG DEN 17 SEPTEMBER 

Vi fick besök av Konstfackstudenten 
Cassandra Lorca Macchiavelli som ledde en 
workshop utifrån temat Min drömplats. 
Cassandras workshop inleddes med ett samtal 
och därefter skapade vi tillsammans i tekniken 
collage. 
 

Vi fick också besök av den unge konstnären 
Morteza Jamshidi. Morteza ställde ut gripande 
bilder där han har tecknat det han själv och 
andra har upplevt under livet på flykt och 
vägen till Sverige. 
 
I språkcafét pratade vi om konst. Hur kan vi 
använda konst för att bearbeta svåra händelser? 
Morteza Jamshidi delade med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter.  
Totalt antal besökare 52. 

 
SÖNDAG DEN 1 OKTOBER 

Rosa Stationen Telefonplan gästades av 
UNISON SCEN, ett nytt föreställningskoncept 
som letat fram Stockholms bästa nyetablerade 
artister. 
 
Eftermiddagen började med en cirkus- och 
musikföreställning med Linn Holm och Mira 
Unde. Efter det fick vi se en teaterföreställning 
med Sepideh Khodarami som också ledde en 
dansworkshop där alla kunde vara med.  
 
Eftermiddagen fortsatte med föreställningen 
Minnet, en musikalisk teater på arabiska och 
kurdiska. Medverkande var Nedal Alsuoaf, 
Samer Baravi, Khaldoun Jawish och Shpal 
Ibrahim. 
 
Under hela eftermiddagen hade konstnären 
Alaa Rostom en serieutställning. Alaa 
presenterade verken och fanns på plats för 
samtal med åskådarna.  
Totalt antal besökare 87. 

 
SÖNDAG DEN 15 OKTOBER 

Eftermiddagen inleddes med en favorit i repris 
när Rosa Stationen Telefonplan gästas av de 
fantastiska clownerna från Dotterbolaget. De 
visade sin alldeles nya föreställning Hasta la 
Pasta, en föreställning med slapstick, magi och 
mycket publikkontakt. Föreställningen är gjord 
för att förstås av alla oavsett språk och kultur. 
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Vi fick också besök igen av konstnären och 
satirtecknaren Alaa Rostom som både ställde 
ut sina bilder och höll i en workshop. 
Totalt antal besökare 116. 

 
SÖNDAG DEN 29 OKTOBER 

Eftermiddagen gick i litteraturens- och 
språkets tecken. Det var filosoficafé 
tillsammans med filosofen Adam Wallenberg 
och Anna El Yafi från Föreningen 
Midsommargården föreläste om Per Anders 
Fogelström och hans böcker Mina drömmars 
stad. 
 
Telefonplans bibliotek var också på plats med 
ett pop up bibliotek och boktips. De hade med 

sig sin populära pinmaskin. Tillsammans 
skapade vi fina och unika pins. 
Totalt antal besökare 43. 

 
SÖNDAG DEN 12 NOVEMBER 

I samarbete med RWS Open Cinema och DOC 
lounge visade vi dokumentären Sonita. "Sonita 
vill bli en berömd artist och rappare. Men i 
Iran där hon bor som illegal flykting med delar 
av sin familj, får kvinnor inte sjunga. Hemma i 
Afghanistan planerar familjen att gifta bort 
henne för pengar för att ha råd att betala för 
broderns giftermål. Sonita väljer att rappa i 
protest”. Efter filmen var det ett panelsamtal 
med moderator Rokibath Alssane. 
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Parallellt med filmvisningen ledde en av 
ungdomarna från StudioUng och konstnären 
Lina El Yafi en workshop i papier maché. Vi 
byggde och skapade på temat frihet. Vad är 
frihet för dig? 
 
Under eftermiddagen fick vi också njuta av 
utställningen Ramlösa Verk. Modisten Kerstin 
Carlefalk och textilkonstnären Carin Falkenäs 
ställde ut sina skapelser.  
Totalt antal besökare 80. 

 
SÖNDAG DEN 26 NOVEMBER 

Kompani Kapsel kom med sin föreställning 
Blick, en vetenskaplig cirkus för alla åldrar. 
"Ett bord utan ben står upp, solida ringar 
passerar genom varandra och genom en 
mänsklig kropp. Apelsiner hoppar hopprep, 
pendlar korsas utan att trassla in sig, trådar 
svävar och hänger i luften, gyroskop fångas i 
håvar och en robot jonglerar metallbollar! Lika 
stora delar fysikexperiment, brainstorming och 
jongleringsskapande. Föreställningen 
undersöker var idéer kommer från, med 
betoning på observation. Blick ger högt 
stiliserade bilder av till synes omöjliga 
bedrifter. Effekten ser ut som magi, men är 
ännu mäktigare eftersom inga trick eller 
hemligheter döljs”.  
 
Efter föreställningen var det ”Rosa Kampen”, 
en genitävling för både stora och små kluriga 
och smarta personer. Vi utmanade varandra i 
bland annat montering av IKEA-möbler, 
tillverkning av jongleringsbollar och 
ordskapande.  
Totalt antal besökare 60. 

 
SÖNDAG DEN 10 DECEMBER 

Vi avslutade terminen med en julavslutning 
med både brasilianska rytmer och traditionella 
jultraditioner. Den feministiska 
slagverksgruppen Masangue Maracatu spelade 
och höjde både värmen och pulsen hos oss alla. 
De avslutade med en workshop där alla som 
ville fick prova på att spela själva.  
 

Vi fick också njuta av ett luciatåg med barn 
från Gröndals kyrka. Och så kom musiker från 
ABF i Vårby Gård och sjöng och spelade.  
 
För att verkligen höja mysfaktorn och skapa 
julstämning bakade vi dessutom pepparkakor 
tillsammans. 
Totalt antal besökare 151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG DEN 2 JUNI 

Tillsammans med RWS, bjöd föreningen in 
alla som arbetat ideellt under Rosa Stationen 
till en gemensam fest. Tillsammans lagade vi 
en stor tacobuffé, vi fick lyssna till körsång 
och vi hade ett egenbyggt photo both där en 
kunde klä ut sig med kläder från Kungliga 
Operan och ta roliga bilder. Syftet med festen 
var att visa alla som engagerat sig som 
volontärer vår stora uppskattning samt att 
samlas och ha roligt tillsammans.  
Totalt antal besökare: 70. 

Totalt har 6465 personer deltagit i 

våra öppna kulturarrangemang 

under verksamhetsåret. 
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StudioUng är en kostnadsfri kreativ mötesplats 
som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i 
åldern 16-25 år. Genom en inkluderande och 
trygg miljö skapar vi förutsättningar för 
deltagarna att lära känna nya vänner samt 
utveckla sitt självförtroende och sin 
självkänsla. På StudioUng är det högt i tak och 
alla är välkomna. StudioUng erbjuder en 
meningsfull fritid för dem som inte har 
möjligheten att ordna det själva. Verksamheten 
vänder sig aktivt till nyanlända ungdomar/unga 
vuxna, både ensamkommande och unga, vars 
familjer bosatt sig i Stockholm.  

I kreativa studior kan deltagarna undersöka 
olika uttrycksformer för konst i alla dess 
former. Förhoppningen är att deltagarna ska 
finna ett nytt språk att uttrycka sig med 

Studioledarna har till uppgift att förmedla 
kunskap, att undervisa samt se till varje 
deltagares behov och utvecklingsmöjligheter. 
Mycket tid läggs därför på den interpersonella 
relationen, att bygga en relation till varje 
deltagare. Tid läggs även på att hjälpa 
deltagarna att vidga sitt nätverk av vuxna och 
andra unga. Samtliga ledare arbetar aktivt för 
att förebygga kränkningar och att 
implementera ett normkritiskt förhållningssätt 
till deltagarna, samt till den egna studions 
innehåll.  
 
 

Under året har vi erbjudit fyra  

olika regelbundna studior. 
 

DESIGNSTUDION 

Designsstudion med StudioUngs projektledare 
präglades av deltagarinitiativ. Några projekt 
fanns färdiga för deltagarna, men i övrigt 
utformades studions innehåll utifrån önskemål 
från deltagarna. Vi ägnade stor del åt kreativt 
skapande med fina resultatet även på 
nybörjarnivå. Vi ägnade oss åt traditionella 
tekniker så som stickning och vi producerade 
produkter att sälja på Midsommargårdens egna 
evenemang. I designstudion fanns utrymme för 
samtal och utbyten.  
 

STUDIO STREET 

Studio Street med ledaren och dansaren Arvid 
Håkansson gav danslektioner i streetdansstilen 
locking. Streetdans är en social dans där en del 
av dansen består i att se varandra och 
kommunicera med varandra genom dans. Detta 
görs främst i form av batles, där den ena 
dansaren ska överträffa den andra i olika steg, 
rörelser och musikalisk tolkning. Dansens 
undervisning skiljer sig från traditionell 
undervisning med koreografier, istället övar 
deltagarna på olika rörelser och får redan från 
början möjligheten att sätta samman dessa för 
egna personliga uttryck. Till dansen hör dess 
historia och vokabulär. Tillsammans skapas en 
helhet, en kontext där deltagarna ska ingå. 
 

STUDIO KONST 

Studio Konst med ledaren och 
graffittikonstnären Rikard Olsen som tidigare 
studerat på Konstfacks lärarutbildning. Vi fick 
prova olika metoder inom måleri, teckning, 
skulptur och graffitti. Studio Konst målade på 
en laglig vägg i Tantolunden och gästade 
Kompisstudion under konstutflykterna. Många 
av deltagarna har aldrig haft bild och form i 
skolan och många är därför helt nybörjare på 
många av teknikerna. Chansen att få måla på 
en offentlig vägg innebar en chans att få 
uttrycka sig i det offentliga rummet, såväl som 
att få vara en del av kulturlivet i Stockholm. 
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STUDIO KOMPIS 

Studio Kompis med StudioUngs projektledare 
är en social grupp, där vi har diskuterat 
deltagarnas egna frågor och funderingar, tagit 
del av Stockholms kulturliv och gjort staden 
till vår egen. Vi har ägnat oss åt 
utomhusaktiviteter och lekar/spel, besökt 
graffittiparken i Snösätra tillsammans med vår 
konstpedagog, sett föreställningen En droppe 
Midnatt med Timbuktu på 
cirkus, besökt utställningen 
NormForm på arkitektmuseet 
och gjort ett studiebesök på 
Kafé Lava på kulturhuset. Vi 
har även fått guidade visningar 
av Kungliga Dramatiska teatern och 
Kungliga Operan. Vi besökte 
verksamheten Rosa stationen på 
Birkagården vid två tillfällen. Vi hade 
en workshop i normer och normkritik. 
Vi fikade och samtalade och utgick från 
deltagarnas samtal och funderingar. 
 

LOVVERKSAMHET 

Under årets alla skollov har vi erbjudit 
lovverksamhet då det under loven annars är 
många av våra deltagare som går sysslolösa.  
 
Årets första lovaktivitet var Screendans med 
Cyntia Bothello på sportlovet. Vid två tillfällen 
fick deltagarna filma dans för att sedan klippa 
ihop en egen dansfilm. I centrum stod 
kameratekniker, medan dansen kan beskrivas 
som fri med fokus på de små detaljerna. 
Deltagarna var nyetablerade unga och unga 
med funktionsvariationer. 
 
Under påsklovet startade Filmstudio med 
NIVE om totalt sex träffar. NIVE (New 
Images and Visual Encounters), med 
projektledarna Terese Mörtvik och Fina 
Sundqvist, erbjöd deltagarna att, genom foto 
och film, betrakta sin egen omgivning och göra 
den till sin egen. Deltagarna bjöds in från ett 
genomgångsboende i närheten av 
Midsommargården, samt  

 
 
kom från tidigare studior. Studion gjorde även 
studiebesök och fick besök av fotografen Kalle 
Assbring som kom och berättade om sitt 
arbete.  Studion avslutades med en vernissage 
och en avslutningsfest. Bilderna ställdes 
därefter ut på Föreningen Midsommargårdens 
Kulturnatt samt på den kulturella mötesplatsen 
Rosa Stationen Telefonplan.  
 

I anslutning till sommarlovet 
avslutades terminen med en 
försommarstudio. Under ledning av 
pedagogen Anna Stefansson plockade 
deltagarna fläderblomster i vår 
omgivning och kokade saft i våra 
lokaler.  
 
Under höstlovet erbjöd StudioUng 
streetdans med waacking och house 
med två olika danspedagoger.  
 
Jullovsaktiviteterna anordnades i 
samarbete med Ungdomsgårdarna 

Hägersten-Liljeholmen. Under tre dagar erbjöd 
vi Skam-maraton och bakning, streetdans med 
waacking och afro-beat, samt gemensam 
matlagning av persiska maträtter.  
 
 

KULTURSTÖD FÖR UNGA 

StudioUng har också erbjudit coaching kring 
Kulturstöd för unga, via Stockholms 
kulturförvaltning. StudioUngs projektledare är 
coach för Kulturstöd för unga. Unga med en 
projektidé har fått hjälp och stöd med både 
ansökan och genomförandet av projektet. 
Under året har fyra unga sökt och fått 
kulturstöd för unga genom StudioUng.  
 

● Dansaren Sara Andrén skapade ett 
modernt dansverk med en 
videoinstallation och ett ljudlandskap. 
Verket visades i Midsommargårdens 
lokaler.  

 

” Det är andra 
gången jag är 
här och det är 
jättekul! Det 
känns väldigt 
tillåtande och 
lätt att haka på, 
man kommer 
när man vill och 
kan. 
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● En ung konstnär undersökte flaggan 
som symbol. Projektet genomfördes 
utomhus vid sjön Trekanten i 
Liljeholmen i form av en installation. 

 
● GROdanskonst har utvecklat en 

dansfilm med efterföljande workshop. 
Utgångspunkten var att skapa 
dansfilmer med en bred representation 
i filmen genom att visa olika åldrar, 
etniciteter, kön och unga med 
funktionsvariationer. GROdanskonst 
ville även skapa ett nytt perspektiv där 
dansen som konstform och 
uttrycksmedel stod i fokus och inte 
poser och utseende. Kulturstödet 
användes för att ta fram filmen samt 
visa den med en efterföljande 
workshop för målgruppen barn och 
barn/unga med funktionsvariationer. 
Under höstlovet bjöds skolor och 
privatpersoner in till filmvisning och 
workshop på Midsommargården vid 
tre olika tillfällen.  

 
● En ungdom har fått Kulturstöd för 

unga för att skapa en dokumentär med 
vuxna och barn med temat Döden 
utifrån Ulf Nilssons barnböcker. 
Inledande möten har tagits och 
StudioUng har hjälpt ungdomen att 
hitta en förskola där hen kan göra 
fältstudier och arbeta i barngrupp. 
Projektet beräknas vara klart 
november 2018. 

 
 

 

Totalt har vi under 

verksamhetsåret erbjudit 

studior/aktiviteter vid 121 

tillfällen och vi har nått 680 

ungdomar/unga vuxna.   
  
 
 

STUDIOUNG ENGAGERAR SIG I 

• Midsommargårdens Barnbazar där 
deltagare från Designstudion sålde 
saker som de tillverkat.  

▪ Kulturnatten där Studio Street var en 
av programpunkterna  

▪ Midsommargårdens SWOP där 
ungdomar serverade fika 

▪ Loppmarknad i Svandammsplan där 
ungdomarna ledde 
skuggfigurstillverkning för barn  

▪ Rosa stationen Telefonplan där 
deltagare från Designstudion ledde 
workshoppar för både vuxna och barn, 
i bland annat makramé, drakbygge och 
skuggfigurstillverkning.  

▪ Midsommarglögg med julmarknad där 
några deltagare fick chans att arbeta 
för Föreningen Midsommargården. 
Tre unga vuxna spred julstämning med 
pepparkakor och glögg, samt 
informerade besökarna om marknaden 
och dagens program.  
 

 

STUDIOUNG PÅ VIFT 

Under hösten startade Kompisstudion en 
Kulturkompisgrupp. Tre deltagare och 
StudioUngs projektledare träffade en etablerad 
ung vuxen och såg operan Turandot på 
Folkoperan, Anna Karenina på Dramaten och 
Alice i underlandet på Kungliga operan. Det 
var helt nya upplevelser för deltagarna och vi 
passade även på att utöka besöken med 
guidade visningar av nationalscenerna, 
Kungliga operan och Dramaten. 
 
När Kretsteatern spelade på Midsommargården 
fick studioUngs deltagare se föreställningarna. 
Vi bjöd även med oss deltagare till genrepet av 
FATTA och Juck på Riksteatern.  
 
StudioUng besökte även annan kostnadsfri 
verksamhet, bland annat AIK hockey som i 
samarbete med organisationen Move It 
arrangerade hockeyträning för nyanlända. Vi 
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klättrade också på klättercenter i Telefonplan 
med samma organisation. Under sommarlovet 
deltog några av StudioUngs deltagare i en 
bouleturnering i Rålambshovsparken 
tillsammans med StudioUngs projketledare 
och RWS.  
 
Vi erbjöd StudioUngs deltagare att vara med i 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga kör, samt 
att få vara med Örjansringens folkdanslag på 
deras träning i våra lokaler. Några ungdomar 
nappade på detta.  
 

SOMMARJOBBARE 

Föreningen Midsommargården och StudioUng 
tog under tre veckor emot fem sommarjobbare 
genom Stockholms stad. Tre ungdomar var 
från StudioUngs verksamhet och två hade 
aldrig varit på Midsommargården eller 
StudioUng tidigare.  
 
Sommarjobbarnas arbetsuppgifter var bland 
annat visst underhåll i huset, att leda en studio 
för StudioUng och att leda lekar och en 
workshop under Rosa Stationen Telefonplan. 
 
De hade ett gemensamt projekt som de löpande 
arbetade med. De planerade, bjöd in till- och 
genomförde en sommarfest för både gamla och 
nya deltagare på StudioUng.  
 
De var också med och arbetade i hemgårdarnas 
tält under festivalen We Are STHLM i Kungs-
trädgården i augusti.  
 
Sommarjobbarna fick under sin tid hos oss 
blogga om dagarna på Midsommargården samt 
ansvara för StudioUngs Instagramkonto.  
 
 

 

 

 

HUR HAR DET VARIT ATT JOBBA PÅ 

MIDSOMMARGÅRDEN? 

 

”Jag tycker att målningen har varit 

roligast!” 
 

”Det känns som att vi gör saker i gott 

syfte” 
 

”Det är ett bra sätt att lära sig 

svenska på” 

 

”Det är en ny erfarenhet, jag har bra 

människor runt mig, och upplever 

de finaste stunderna i livet” 

 

”Det känns meningsfullt och det är 

bra att få vara kreativ när man 

jobbar” 
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KURSER 

Kursutbudet på Midsommargården är varierat 
och förändras löpande. Under åren har många 
olika kursarrangörer hyrt in sig på 
Midsommargården. Vi har kursarrangörer som 
har verkat i huset i många år och en del är helt 
nya.  

Ingrid Stjernholm, som leder 

seniorgymnastik varje torsdag,  

har verkat i huset i över 50 år. 

Den 27 september fyllde Ingrid 90 är och då 
överraskade föreningen henne och hela 
gymnastikgruppen med skönsång och tårta 
direkt efter träningspasset. Lokaltidningen var 
på plats och alla fick ta del av fina berättelser 
om både Ingrid och hennes verksamhet genom 
åren. 

Brännkyrka Brunnsorkester, som repar på 
Midsommargården varje vecka, består av 
kvinnor och män som alla sedan barndomen 
har en koppling till både Midsommargården 
och närområdet. Orkestern kallar sig 
Midsommargårdens husband och har bland 
annat en egenskriven Midsommargården-
march på sin repertoar.  

 

UNDER ÅRET HAR VI KUNNAT ERBJUDA KURSER 

OCH WORKSHOPS I: 

● Dans för barn och ungdomar, flera 
olika dansstilar 

● Baby- och barnrytmik 
● Kör för barn 
● Gymnastik för seniorer 
● Yoga, flera olika grupper 
● Brasiliansk pardans 
● Afrokubansk dans  
● Olika blåsinstrument 
● Frimärkssamling 
● Qigong 
● Folkdans  

 
 

 
● Balett för både vuxna och barn 
● Bugg och foxtrot 
● Zumba 
● Frigörande dans och mindfulness 
● Handstående 
● Hälsa och välmående 

 
Vi har också själva anordnat en kurs - 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör. Från 
att ha haft drygt 10 deltagare när den startade 
lockar den nu över 60 sångglada kvinnor och 
män.  
 
SAMARBETEN MED STUDIEFÖRBUND 

Under året har vi också haft två cirklar i 
målning genom ABF. ABF har också varit en 
samarbetspartner kring vår Alla-kan-sjunga-
kör, Kulturnatt Stockholm, We Are STHLM 
och Rosa Stationen Telefonplan 

Under hösten 2017 inledde föreningen ett 
samarbete med Studieförbundet Bilda. 
Tillsammans med dem, Kulturfyren och RWS 
har föreningen startat kören Sjung språket som 
vänder sig till personer som vill lära sig 
svenska genom körsång. Kören har träffats vid 
sex tillfällen under hösten. De repeterar 
samtidigt som Midsommargårdens Alla-kan-
sjung kör och de båda körerna har vid ett 
tillfälle haft gemensamt fika. Syftet med detta 
var att integrera verksamheterna med varandra 
och skapa förutsättningar för möten mellan 
kördeltagarna. 

 

Kurser som tillkom under 2017 var 

bland annat kurs i handstående, 

frigörande dans och mindfulness. 
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Bilder från några kurser på 
Midsommargården. 
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ÖPPET HUS 

Föreningen har Öppet hus varje onsdagskväll 
för besökare som vill se lokalerna, skriva 
kontrakt och få mer information om 
verksamheten. Under Öppet hus har vi också 
erbjudit studieplatser och en har kunnat spela 
pingis och umgås. 
 
Under året har även en intressegrupp för 
Midsommargården träffats ibland under öppet 
hus och pratat gamla minnen från sin tid i 
huset genom åren. 
 
Genom att regelbunden ha Öppet hus har vi 
effektiviserat arbetet kring lokaluthyrningar. 
Vi har samlat alla frågor och visningar vid ett 
tillfälle per vecka, vilket gör att både vi och 
våra hyresgäster sparat tid.  

 
 

NÄTVERKANDE & SAMARBETEN 

Föreningen Midsommargården verkar aktivt 
för att samverka med många olika aktörer. Ett 
arbete som ständigt pågår är att skapa 
kontakter och nätverka med lokala 
kulturaktörer och företagare, ideella föreningar 
samt med boende i området.  

Under året har vi etablerat ett fint och nära 
samarbete med organisationen RWS. 
Tillsammans med dem har vi bidragit till att 
skapa möten mellan nya och etablerade 
stockholmare.   

Vi har ett givande samarbete med Telefonplans 
bibliotek. Eftersom verksamheterna ligger i 
samma hus och har samma ingång samarbetar 
vi ofta kring våra kulturaktiviteter.  

Under året har vi också fördjupat samarbetet 
med Hägersten-Liljeholmens stadsdels-
förvaltning. Vi har bland annat samverkat 
kring Kretsteaterns föreställningar på 
Midsommargården, vi deltar i stadsdelens 
våldsförebyggande nätverk SAMBA och vi har 
varit aktiva vid flera av stadsdelens offentliga 

möten. I mars var vi inbjudna att informera om 
Rosa Stationen Telefonplan i samband med 
Stockholm Stads öppet hus-möte gällande det 
nya genomgångsboendet i Midsommarkransen. 
Vi har också anordnat lovaktiviteter i 
samarbete med Ungdoms-gårdarna Hägersten-
Liljeholmen.  
 
NEDAN FÖLJER EN LISTA ÖVER DE 

VERKSAMHETER SOM FÖRENINGEN HAR 

SAMVERKAT MED UNDER ÅRET 

● Kung Saga gymnasium 
● Kung Saga fritids 
● Kung Saga förening 
● Refugees Welcome Stockholm (RWS) 
● RWS Open Cinema 
● Hägersten-Liljehilmens 

Stadsdelsförvaltning 
● Telefonplans bibliotek 
● Kretsteatern, Kulturhuset Stadsteatern 
● Dansistan 
● Teatercentrum 
● Studieförbundet ABF 
● Studieförbundet Bilda 
● Hemköp Telefonplan 
● AB Café 
● Söderbergs bageri 
● Koloni Telefonplan 
● Restaurang Landet 
● HDN Studio 
● Kransenkartan 
● Konstfack 
● Föreningen Hemgård Stockholm 
● Dörren på Mäster Olofsgården 
● The Craft Lab 
● Folkdanslaget Örjansringen 
● YesYoga 
● Musikcentrum Öst 
● Samtida Musik 
● Ensemble MA 
● Masangue Maracatu 
● Musikteater Unna 
● Michaela Teater och Musik 
● Enskilda designers, konsthantverkare 

och konstnärer 
● Cirkus Cirkör 
● Clowner utan gränser 
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● Dotterbolaget 
● Dockteater Tittut 
● Mingelgarderoben 
● Doc Lounge 
● Kulturfyren 
● Flyga Drake interkulturellt nätverk 
● Saved And Remade / Skärvor ger 

lycka 
● Bananteatern 
● Hägerstens Hembygdsförening  
● Gröndals kyrka 
● 10-tal 
● NIVE - New Images and Visual 

Encounters 
● Move It 

 

FÖRENINGEN HEMGÅRD 

STOCKHOLM 

Genom Föreningen Hemgård Stockholm har vi 
aktivt samarbetat med Stockholms övriga 
hemgårdar.  

HUR DÅ? 

● Föreningen Midsommargårdens  
verksamhetschef har under året blivit 
vald till föreningen Hemgård 
Stockholms ordförande. 

 
● Vi har träffat de andra hemgårdarna 

kontinuerligt för att utöka vårt 
kontaktnät samt utveckla samarbeten 
och gemensamma projekt. 
 

● Tillsammans med de andra 
hemgårdarna i Stockholm har vi 
löpande haft samtal och diskussioner 
kring hemgårdarnas roll idag och hur 
vi tillsammans kan sprida hemgårds-
tanken och våra verksamheter till fler 
och till nya målgrupper.  
 

● Tillsammans med Mäster Olofsgården, 
Skeppsholmsgården och Birkagården 
deltog vi i ungdomsfestivalen We Are 
STHLM. Vi hade ett gemensamt tält 
där vi erbjöd en färgsprakande oas där 
kreativiteten flödade. Vi var på plats 
klockan 14.00 - 20.00 under hela 
festivalen. I tältet hade vi kreativa 

workshops, photo both, gratis Wifi och 
laddstation. Vi hade besök av över 200 
ungdomar varje dag, både ungdomar 
från våra egna verksamheter och 
ungdomar som aldrig hade varit på en 
hemgård. 
  

● Inför jul välkomnade vi Stockholms 
hemgårdar till Midsommargården. 
Några elever från Kung Saga 
gymnasium visade en föreställning, 
Anna El Yafi från föreningen 
Midsommargården bjöd på en guidad 
visning i området, vi visade lokalerna 
och avslutningsvis bjöd vi på julfika 
och berättade om verksamheten.  
 

● Föreningen Hemgård Stockholm har 
en gemensam Facebook-sida och ett 
Instagramkonto där vi marknadsför 
hemgårdarnas verksamhet. 
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MARKNADSFÖRING 

Föreningen arbetar hela tiden med att på olika 
sätt marknadsföra Midsommargården och all 
verksamhet i huset.  
 
Föreningen har en tydlig grafisk profil och ett 
formspråk som genomsyrar allt 
marknsdsföringsmaterial.   
 
Genom bland annat Midsommargårdens 
webbsida, Midsommargårdens och StudioUngs 
facebooksidor och konton på Instagram, lokala 
facebooksidor, lokalpressen och affischer 
skapar föreningen intresse, engagemang och 
nyfikenhet för verksamheten. 
 
Midsommargården har närmare 1600 följare på 
Facebook och över 600 på Instagram. 
StudioUng har nästan 150 följare på Facebook 
och drygt 100 på Instagram.  

Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev 
till alla medlemmar och andra som har anmält 
intresse för detta. I slutet av 2017 var det 334 
personer/organisationer som prenumererade på 
vårt nyhetsbrevet. 

Vi lägger in alla våra aktiviteter i 
lokaltidningarnas kalendarier och vid ett flertal 
tillfällen har våra aktiviteter även synts när 
stadsdelen har annonserat i lokalpressen.Vi 
marknadsför också många arrangemang via  
Telefonplans biblioteks digitala skärm. 

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, Facebook och 
blogg. 

 

Vi har synts eller hörts i media  

totalt 15 gånger under året. 

 

MIDSOMMARGÅRDEN I MEDIA 

Under året har Midsommargårdens verksamhet 
uppmärksammats i media, både i tidningar, 
radio och på nätet, vid många tillfällen.  

2017-02-10 - Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
Refugees Welcome öppnar ny mötesplats vid 
Telefonplan 

2017-02-18 - battrestadsdel.se 
Ny mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar 

2017-02-19 - battrestadedel.se 
Refugees Welcome Stockholm öppnade med 
gigantisk ateljé 

2017-02-28 - Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
Kransen sluter upp för sina nya grannar 

2017-03-05 - P5 STHLM – Sveriges Radio 
Live från Rosa Stationen Telefonplan 

2017-04-02 - DN, Lars Epstein 
Genrep på “En bit av mig” på Rosa Stationen i 
Midsommarkransen 

2017-04-11 - Tidningen MItt i 
Studio Ung - ny mötesplats för unga i Kransen 

2017-04-14 - Dagens Integration 
Här möts nya och etablerade svenska kring kultur 

2017-04-23 - P5 STHLM – Sveriges Radio 
Live från Rosa Stationen Telefonplan 

2017-04-28 - Svenska Dagbladet 
Kulturnatten: Danceoke och middagsmord 

2017-09-30 - Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
90-årig träningsikon firades med tårta 

2017-10-08 - Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
Etablerade stockholmare sökes till Telefonplan 

2017-10-13 - Dagens Nyheter 
Kretsteatern startar säsongen med “Skandal” 

2017-11-09 - Tidningen LIljeholmen/Älvsjö 
Sång ska hjälpa nyanlända med svenskan 

2017-11-15 - Etcetera Stockholm 
Hemgården på 2000-talet 
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Reportage i tidningen ETC Stockholm. 
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UTHYRNING AV LOKALER 

Vi hyr ut och lånar ut våra lokaler till en 
mängd olika aktörer. Vi har ett varierat utbud 
av lokaler som passar för många olika 
ändamål.  I stort sett alla som hyr eller lånar 
Midsommargårdens lokaler är mycket nöjda. 
Lokalerna är ändamålsenliga, charmiga, unika, 
flexibla och de andas 40-tal och har mycket 
cham. 

Under året har vi hyrt ut lokaler  

för totalt 908 135 kr. 

Kursarrangörer som har hyrt våra lokaler:  

● Ensemble Yria 
● Marias Dansskola 
● Ingrid Stjernholm 
● Svennes Dansklubb 
● Midsommargårdens Frimärksungdom 
● Örjansringen 
● YesYoga 
● Forró Stockholm 
● Diasmany Dans 
● Windcorp 
● ABF 
● Studieförbundet Bilda 
● Kulturfyren 
● European Zhineng Qigong 
● From Mind To Motion 
● Stardance 
● Wheelstream 
● Lisolej Dans & Café POPUP 

 
Band/musiker som har hyrt replokalen: 

● Brännkyrka Brunnsorkester 
● Almost Motown 
● Masangue Maracatu 
● Latinamerikanskt rockband 
● Två solomusiker 
● Ett femmannaband 
● Ett jazzband 

 
Övriga verksamheter som har hyrt in sig på 

Midsommargården: 

● Bostadsrättsförenings-möten 
● Politiska möten 

● Nämndmöte 
● Fester/födelsedagskalas 
● Dop/namngivningar 
● Barnkalas 
● Folkdans 
● Tango-events 
● Utställningar 
● Filminspelningar 
● Religiösa möten 
● Konserter 
● Uppvisningar 
● Föreläsningar 
● Föreställningar 
● Konferenser 
● Kursdagar 
● Workshops 
● Mässor/branschdagar 
● Julmarknad 

 

ORGANISATION 

STYRELSEN BESTÅR AV: 

Lars Lundgren    Ordförande 
Rebecka Malmqvist  Kassör 
Christel Schultz   Ledamot 
Torvald Olsson Sundelin  Ledamot 
Klara Borg    Ledamot 
Helena Arfalk    Ledamot 
Anna El Yafi   Ledamot  

Anna El Yafi är sedan 16-08-01 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. 
 
Föreningen Midsommargården bildades våren 
2013 för att hindra en förestående nedläggning 
av hemgården, och tillsammans med Kung 
Saga gymnasium driva och utveckla verksam-
heten på Midsommargården. Både föreningen 
och skolan såg en unik möjlighet att skapa en 
organisation som kunde samverka, utvecklas 
och bygga en stabil ekonomisk grund.  
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Den ideella partipolitiskt- och religiöst 
obundna föreningen drivs av en styrelse. 
Representanter från Kung Saga 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 och 
sex styrelsemöten där samarbeten, lokalfrågor, 
ekonomi, framtidsfrågor, mål och visioner har 
diskuterats och beslutats. 
 
Ebba Brusewitz är anställd som 
verksamhetschef. Ebba ansvarar för personal, 
ekonomi och verksamhetsutveckling och 
arbetar sedan 16-08-01 100 %. Anna-Karin 
Hagberg arbetade till och med 17-08-31 50 % 
och var fram till dess bokningsansvarig. Sedan 
17-09-01 är Anna-Karin delvis föräldraledig. 
Hon arbetade under hösten mellan 0 och 40 % 
och var då främst ansvarig för 
marknadsföringen. Marit Eriksson, som leder 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga kör, 
vikarierar sedan 17-09-01 för Anna-Karin. 
Marit är främst bokningsansvarig. Anna El 
Yafi arbetade till och med 17-09-30 50 %. 
Från och med 17-10-01 arbetar Anna 75 %. 
Anna är projektledare för StudioUng och Rosa 
Stationen Telefonplan. Jörgen Büstrich 
startade som praktikant, men är sedan  
15-12-01 anställd som vaktmästare. Jörgen 
arbetar både för föreningen och för Kung Saga. 
Utöver anställd personal har många arbetat 
ideellt vid olika arrangemang på 
Midsommargården.  

Det finns en hög kompetens, både i styrelsen 
och hos de anställda. Flera av personerna har 
erfarenhet av att driva företag och har 
kännedom om Stockholms kulturliv. Styrelsens 
engagemang i Föreningen Midsommargården 
är starkt och styrelsens medlemmar lägger ner 
tid och ideellt arbete för att utveckla 
Midsommargården till en modern och 
angelägen mötesplats. 
 
 
 
 

Föreningen Midsommargården delar lokalerna 
med Kung Saga och har ett nära samarbete 
med skolan, fritids och med Kung Saga 
elevförening. Organisationsformen med skol- 
och fritidsverksamhet på dagtid och 
hemgårdsverksamhet på övrig tid bidrar till att 
lokalerna utnyttjas effektivt och ger föreningen 
möjlighet till en bärkraftig ekonomi. 
Föreningen samverkar med skolan kring 
lokaler, underhåll, investeringar i inventarier 
och kring verksamheten. Föreningen bedriver 
också verksamhet parallellt med 
skolverksamheten.  
 

EKONOMI 

Under året har föreningen haft en omsättning 
på 3 167 684 kronor. Cirka två tredjedelar av 
intäkterna var bidrag och cirka en tredjedel 
egna intäkter. Egna intäkter avser främst 
hyresintäkter.  

Under perioden har föreningen fått ekonomiskt 
bidrag från Stockholms kulturförvaltning, 
Stiftelsen Midsommargården, Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Stiftelsen 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond, ABF 
och Studieförbundet Bilda. 

Föreningens främsta kostnader var under 
verksamhetsåret hyra samt personalkostnader.   

Föreningen har fått spons från Hemköp 
Telefonplan, Söderbergs Bageri och Stora 
Coop i Västberga i form av bland annat bröd, 
kaffe, te och fikabröd till StudioUng och Rosa 
Stationen Telefonplan. Föreningen har också 
fått fina tyger till StudioUngs Designstudio 
från butiken Afroart.  

MEDLEMMAR 

Under verksamhetsperioden hade 

föreningen 185 medlemmar. 

Föreningen arbetar ständigt för att öka antalet 
medlemmar. 
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GULDKANT SOM MEDLEM 

● Chans att vara med och påverka 
verksamheten på Midsommargården 

● Nyhetsbrev per mail eller post 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 en hyr 
regelbundet, vid minst 8 tillfällen per 
termin 

● 100 kr rabatt om en vill vara med i 
vår Alla kan sjunga-kör 

FASTIGHETEN OCH LOKALERNA 

Under verksamhetsåret har Föreningen 
Midsommargården, Kung Saga och 
fastighetsägaren gjort flera förbättringar av 
fastigheten och lokalerna. 

Fastighetsägaren har bland annat bytt ut samt 
lagat många av husets gamla fönster och vi har 
förbättrat och snyggat till området där 
städfirman och vaktmästare har sitt material. 
Vi har platsbyggt flera låsbara skåp och 
därmed skapat en säker och stilren yta. Kung 
Saga har investerat i nya låsbara skåp i varje 
klassrum. Detta gör att det är lätt att hålla 
ordning i alla rum och vi kan erbjuda våra 
hyresgäster flexibla och funktionella lokaler. 
Tillsammans med Kung Saga arbetar vi 
löpande med att skapa tydliga rutiner för hur 
alla som nyttjar Midsommargårdens lokaler 
ska lämna lokalerna.  

Eftersom vi har en vaktmästare anställd har vi 
löpande förbättrat underhållet generellt i huset 
och genomfört mindre förbättringar, 
förändringar och renoveringsarbeten.  

Under hösten har föreningen, med hjälp av en 
tekniker, byggt upp en musikstudio i ett av 
rummen i källaren. Vi fick under året 200 000 
kronor från Stockholms kulturförvaltning i 
investeringsstöd för att bygga upp en studio. 

Studion är modern och byggd för att fungera 
för många olika målgrupper samt för många 
olika syften. Hjärtat i studion är ett digitalt 
mixerbord som gör det möjligt att kunna spela 
in på distans från till exempel 
Midsommargårdens replokal eller från vår 
stora samlingssal. Exempel på erksamheter 
som kan vara i studion är inspelning av band, 
kör, podcast, liveTV och musikproduktion.  

Under verksamhetsåret har miljöförvaltningen 
haft en inspektion av lokalerna och både skol- 
och föreningsverksamheten är godkänd och 
uppfyller alla krav. Även en radonmätning har 
gjorts och alla värden är godkända   
 
I februari gjordes Stockholms brandförsvar ett 
tillsynsbesök. Lokalerna samt verksamhetens 
systematiska brandskyddsarbete kontrollerades 
utan anmärkning. 
 
Varje år gör Kung Sagas rektor, Kung Sagas 
skyddsombud och Föreningen 
Midsommargårdens verksamhetschef en 
genomlysning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Föreningen har ansvar för 
lokalerna tillsammans med Kung Sagas 
skolledning. I samband med att vi har haft 
skyddsrond har vi gått igenom brandvarnare, 
brandsläckare och nödutgångsskyltar. Vi har 
också kontrollerat och säkerställt alla 
nödutgångar. Åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön pågår kontinuerligt.  

Under verksamhetsåret har vi också sett över 
ljudmiljön i lokalerna. Samtliga fönster har 
bytts ut och därmed reducerats bullret från 
torget. Nya tysta stolar har köpts in till 
samtliga klassrum samt nya bord. 
Ljudabsorberande gardiner har installerats i 
samtliga klassrum. Ljudabsorbenter på väggar 
samt i taket har på försök satts in i ett klassrum 
för att förhoppningsvis förbättra ljudmiljön på 
detta sätt. Vi har också monterat 
ljudabsorbenter på väggarna i vår foajé och i 
korridoren.  
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ETT EXTRA TACK! 
Till våra bidragsgivare och sponsorer. 
Utan ert stöd skulle inte verksamheten på 
Midsommargården vara möjlig. 
	  

Bidragsgivare:  
Stockholms kulturförvaltning,  
Stiftelsen Midsommargården, 

Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsförvaltning, Stiftelsen 

Kronprinsessan Margaretas 
minnesfond, ABF och  
Studieförbundet Bilda	  

Sponsorer:  
Hemköp Telefonplan, Söderbergs 

Bageri, Stora Coop i Västberga  
och Afroart. 

Tack också till alla er frivilliga 

som har jobbat ideellt hos oss 

under året!	  



Verksamhetsberättelse 2017                                                                              Föreningen Midsommargården      32 

NÅGRA AVSLUTANDE ORD 

Föreningen Midsommargården gör verklig 
förändring! Genom kultur skapar vi möten 
mellan Stockholmare i olika åldrar och med 
olika bakgrund. Genom föreningens 
engagemang för ett öppet och välkomnande 
samhälle ger vi människor med olika bakgrund 
möjlighet att träffas, lära känna- och lära av 
varandra. Genom Midsommargårdens 
välkomnande atmosfär och breda utbud av 
aktiviteter erbjuder vi ett nytt sammanhang, 
och hjälper enskilda individer att bredda sina 
nätverk. Vi arbetar aktivt för att skapa möten 
mellan husets olika deltagare genom att 
integrera de olika verksamheterna i varandra. 
Vi erbjuder olika former av kulturupplevelser 
för många olika målgrupper.  
På Midsommargården finns något för alla! 

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår 
med nya roliga möjligheter och utmaningar. 
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Mysigt! Hemtrevligt! 
Funktionellt! 

Jag känner mig hemma här, 
jag har fått svenska kompisar 
och till och med blivit volontär 
på Rosa Stationen. 
 


