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Ute i den stora vida världen 
stormar det, men på 
Midsommargården är det varmt, 
mysigt och välkomnande. 



 
Verksamhetsberättelse 2018                                                                              Föreningen Midsommargården      

2	  

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                                             
	  

Verksamhetschef Ebba Brusewitz har ordet……………………………………………………………….3 

Inledning………………………………………………………………………………………………....4 

Kvalitetsarbete……………………………………………………………………………………………4 

 Övergripande strategiska mål 2017-2022…………………………………...…………………...5 

Aktiviteter under verksamhetsåret………………………………………………………………………...6 

 C/O MG…………………………………………………………………………………………10 

 Rosa Stationen Telefonpan……………………………………………………………………...12 

 StudioUng……………………………………………………………………………………....21 

 Kurser…………………………………………………………………………………………..26 

 Samarbeten med studieförbund………………………………………………………………..26 

Uthyrning av lokaler……………………………………………………………………………………..27 

Våra besökare tycker till!................................................................................................................................29 

Medlemmar……………………………………………………………………………………………..30 

Nätverkande och samarbeten……………………………………………………………………………30 

Marknadsförning………………………………………………………………………………………...33 

Organisation…………………………………………………………………………………………….34 

 Ny organisation………………………………………………………………………………...35 

Ekonomi………………………………………………………………………………………………...36 

Fastigheten och lokalerna……………………………………………………………………………….37 

På Midsommargården finns något för alla!..................................................................................................38 

 

 

 



 
Verksamhetsberättelse 2018                                                                              Föreningen Midsommargården      

3	  

TILLSAMMANS SKAPAR VI 

MAGI! 

Ännu ett roligt, händelserikt, sprudlande, 
intensivt, utmanande, kreativt och alldeles 
underbart Midsommargårdenår att 
sammanfatta! 

Det är svårt att välja ut något bland allt 
fantastiskt som Midsommargården har 
bjudit på under 2018. Vi har haft konserter, 
kulturkvällar, Efterhäng, barndisco, yoga, 
dans, körsång, Kretsteater, barnbazar, 
kulturnatt, konstutställningar, 
filmvisningar, kreativa workshops, 
musikskapande, dansföreställningar, 
cykelverkstad, klädbytardagar, matlagning, 
babyrytmik, marknad, dans runt granen 
och säkert massa andra saker också som 
jag inte kommer på just nu. 

Bland allt detta vill jag i alla fall lyfta fram 
StudioUng och Rosa Stationen Telefonplan 
lite extra. 

Vår ungdomsverksamhet StudioUng får 
mig att känna mig både stolt och glad. Att 
se alla fina och modiga ungdomar 
utvecklas, både som individer och inom 
olika konstområden, värmer i hjärtat. 

StudioUng gör skillnad och är för många 
ungdomar en trygg plats där en kan landa i 
det nya samhället.  

Mötesplatsen Rosa Stationen Telefonplan 
bjuder alltid på gemensamma 
kulturupplevelser, mycket prat, härligt 
häng med nya och gamla vänner, massa 
skratt och fika i överflöd. 

Och så kan jag inte låta bli att nämna vår 
fotbollsyra i juni. Vi visade två av Sveriges 
VM-matcher på storbild och vår stora sal 
förvandlades till en fotbollsfest för både 
stora och små. 

Vi har lyckats fylla Midsommargården 
med verksamhet som engagerar och skapar 
gemenskap. Midsommargården har blivit 
en plats att räkna med. Vi är hemgården 
och det lokala kulturhuset som gör verklig 
förändring. 

Ute i den stora vida världen stormar det, 
men på Midsommargården är det varmt, 
mysigt och välkomnande.  

Jag vill tacka alla som på olika sätt har 
bidragit och fortsätter bidra till 
Midsommargårdens verksamhet. Tack till 
vår fantastiska personal och våra 
pedagoger, till alla fina ungdomar på 
StudioUng, till Refugees 
Welcome Stockholm 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. Tillsammans skapar vi magi! 

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 initierade Föreningen 
Midsommargården ett utvecklingsarbete. 
Syftet med detta var 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 genomlyser och 
reviderar medarbetare, verksamhetschef 
och styrelsen regelbundet föreningens 
vision, värdegrund, värdeord och mål.  
 
 

 
 
Den strategi och riktning som vi 
gemensamt formulerar hjälper oss att nå 
vår fulla potential. 
 

 

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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EN TRAPPA SÄGER MER ÄN 

TUSEN ORD! 

Under året har vi smyckat trappen i entrén 
med ord från föreningens värdegrund. 
Syftet med detta är att göra tydligt för våra 
besökare vad vi står för direkt när de 
kommer in på Midsommargården.  

 

 

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 samarbete 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 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.  

18-04-18 – ÅRSMÖTE OCH TACOFEST 
Föreningen Midsommargårdens styrelse 
bjöd in till tacofest och årsmöte. Innan 
mötet minglade vi och åt tacos.  
Totalt antal besökare 15. 

18-05-07 och 18-05-08 – MATTA MATTA 
I samarbete med Dansistan visade vi 
dansföreställningen Matta Matta med 
The100Hands & Dansstationens 
Turnekompani från Malmö. Målgruppen 
var förskole- och lågstadiebarn.  
Totalt antal besökare 198. 

18-05-13 och 18-10-27 - SWOP  
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! SWOPEN genomfördes i 
samarbete med Mingelgarderoben.  
Totalt antal besökare 465. 

18-05-20 – TREKANTENS DAG  
Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsförvaltning anordnade Trekantens 
dag – en festlig dag i Trekantsparken! På 
programmet stog bland annat 
Vattenmannen och Speed, naturvandringar, 
träningstips, kanotpaddling och prova på 

handboll. Vi var på plats och informerade 
om vår verksamhet. 

18-05-23 – ÖPPET KÖR-CAFÉ MED VÅR ALLA 

KAN SJUNGA-KÖR  
Under körens sista gång för vårterminen 
kunde alla som var sugna på att börja i 
kören komma och lyssna eller vara med 
och prova på.  
Totalt antal besökare 45. 

18-06-18 och 18-06-27 – FOTBOLLS-VM PÅ 

STORBILD 
Vi bjöd in till fotbollsyra och visade två av 
Sveriges matcher, Sverige – Sydkorea och 
Mexiko – Sverige i vår stora sal. Utöver 
matcherna erbjöd vi ansiktsmålning, VM-
pyssel och annat fotbollskul. Det blev 
målfest på båda matcherna och stämningen 
var på topp.  
Totalt antal besökare 277. 

18-09-22 – BARNBAZAR 
Loppis med barnartiklar, pyssel och fika.  
Arrangerades i samarbete med  
Frida Åström (frivillig person som  
har tagit initiativet till eventet),  
Telefonplans bibliotek,  
Söderbergs Bageri samt cirka  
30 privata utställare.  
Totalt antal besökare 650. 
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DISCO 
18-09-08 – DISCO FÖR OCH AV UNGA MED 

FUNKTIONSVARIATIONER 
Discot var avslutningen på 
arrangörskapsutbildningen för unga med 
funktionsvariationer. 
Totalt antal besökare 110. 

18-10-05 och 18-12-07 - 

DISCO FÖR VÄRLDENS BARN 

Tillsammans med oss fixade Sam, 8 år, 
disco för Världens Barn. Alla intäkter gick 
till Radiohjälpens insamling för Världens 
Barn. DJ Sam8 spelade bästa låtarna för 
alla danssugna i förskoleåldern. På discot i 
december var det jultema med många 
tomtar och pepparkaksgubbar och gummor 
på dansgolvet. Sam lyckades få ihop ett 
stort bidrag till insamlingen.  
Totalt antal besökare 285. 
	  

18-11-16 – SENIORHÄNG 
Vi bjöd in till Midsommargårdens första 
häng med musik och fika för seniorer. 
Publiken fick lyssna till- och sjunga med i 
gamla örhängen tillsammans med 
musikerna Ronny Lindgren och Marit 
Eriksson.  
Totalt antal besökare 18.	  

18-12-18 – JULMINGEL  
Vi bjöd in alla våra samarbetsparter till ett 
julmingel med julfika och julpyssel i 40-
talsanda.  
Totalt antal besökare 22. 

 

TEATER 
18-03-17 – 18-03-24 – KRETSTEATERN - 

KULTURHUSET STADSTEATERN - En teater 

som kostar lite men känns mycket! 
Under två helger i mars spelades fyra olika 
föreställningar, något för alla smaker. Från 
Barbro Hörberg-visor till nykomponerad 
rap signerad Seluah Alsaati. 
18.03-17 -  ”Albin och Fredrik hör bara 

Barbro Hörberg”  
Albin Flinkas och Fredrik Meyer tolkade, 
älskade och återupptäckte Barbro Hörberg 
vars visor kastar sig mellan drastisk humor 
och vemodigt allvar. 
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18-03-17 -  ”Bird on a wire – en hyllning till 

Leonard Cohen”   
Leonard Cohen var en av vår tids stora 
rockpoeter. Vi fick lyssna till låtar från 
Cohens långa karriär och upptäcka de 
många lagerna bakom den vackra poesin i 
en suggestiv konsert där Cohens sånger 
och dikter möttes.  Sångerskan  Matilda 
Bådagård  har sedan 2006 tolkat Leonard 
Cohens sånger på scener runt om i Sverige. 

 
18-03-18 -  ”Aylas sång från en 

luftballong”.   
Sing-along-konserten leddes av Ayla – 
poppis bland barn och känd från 
Barnkanalen. Svängig sångfest som 
smittade alla familjens medlemmar med 
musikglädje. 
 
23/3 kl 19.00 ”När jag ändå är här”   
Någon gång måste man sluta väja för den 
av sina tankar som man fruktar allra 
mest.  Möt den ofrivillige patienten som 
uppsöker en psykolog för att egentligen 
bara slippa genomföra en planerad resa, 
men blir kvar och tillsammans med henne 
utforskar orsakerna bakom sin ovilja.  

”När jag ändå är här” blev tyvärr inställd i 
sista stund på grund av sjukdom.  
 
18-03-24 - ”Inte din baby”  
En rap- och teaterföreställning av och med 
Seluah Alsaati.  En föreställning om stark 
kärlek med bitter eftersmak. Och om viljan 
att älska någon till bättring för att få vara 
någons baby, till priset av allt. Inte din 
baby drabbar sin publik med full kraft. 
Med självklar råhet, humor och huvudet på 
spiken-reflektioner levererade Seluah svar 
på tal. Och en manifestation av sin 
personliga seger. 

Föreställningarna arrangerades i samarbete 
med Kulturhuset Stadsteaterns – 
Kretsteater och Liljeholmen Hägersten 
Stadsdelsförvaltning. 
Totalt antal besökare 285. 
 

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. Sedan oktober 2017 
har det varit Efterhäng en gång i månaden i 
Hökarängen, Vällingby och på 
Midsommargården.  
18-01-24 – Jag slog en kille idag  
med Grammis-vinnarna Orkester Pop 

18-02-20 – Bas och bus  
med Kerstin Wikström och Urban Hed 

18-03-21 – Speldosan  
med Michaela Gustafsson.  

Innan föreställningarna serverade Kung 
Saga Fritids korv med bröd till besökarna 
och det fanns chans att pyssla tillsammans 
med Telefonplans bibliotek. Arrangerades 
i samarbete med Musikcentrum Öst, 
Michaela Teater & Musik, Kung Saga 
Fritids och Telefonplans bibliotek.  
Totalt antal besökare 220. 
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…och julen varar än till påska! 
18-12-02 – MIDSOMMARGLÖGG - 

JULMARKNAD  
Bästa julklapparna, kreativa workshops, 
julmusik, fika och dans runt granen! 

Nyhet för i år var att vi hade ett ”Vegan 
Corner” på julmarknaden och ett veganskt 
café med hemgjorda praliner, glögg och 
juligt fika i samarbete med 
Keramihackers and Friends. 

Programmet bjöd på danslekar runt 
granen med folkdanslaget 
Örjansringen, workshop i paketinslagning 
med Annika Scherp, julgranspyssel med 
Mia Lagerman från Saved and Remade, 
sagostunder på Telefonplans bibliotek, 
spelning med Vilja och stämningsfull 
julmusik live med Gustav Jakobsson och 
Tuva Palmeklint. 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 1250. 

 
 
 
 
 

BIO 
 

18-06-14 och 18-12-07 – GENERATIONSBIO  
Bio för föräldralediga och seniorer med 
filmen Breath ena gången och 
Tårtgeneralen andra gången. Vår stora sal 
förvandlades till en mysig biosalong! För 
85 kr/vuxen fick en njuta av en bra film på 
bioduk, i priset ingick kaffe/te och snacks. 
I salongen var det dämpad belysning och 
lite lagom ljudnivå (så att det skulle passa 
även små öron). Vi hade paus efter halva 
filmen och tillgång till mikrovågsugn och 
skötbord fanns.  
Totalt antal besökare 50. 

 
Roligt som förra gången. 
Hoppas det blir fler stickbio! 
 

18-10-29 – STICKBIO  
Vi visade filmen ”En sista semester”. 
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.  
Totalt antal besökare 25. 
 

TELEFONPLANS BIBLIOTEK 
 
FILOSOFICAFÉ 
Vid fyra tillfällen under våren bjöd 
Telefonplans bibliotek in till filosoficafé 
med olika teman vid varje tillfälle.  
Totalt antal besökare 63. 
 

18-11-25 – BARNTEATER PÅ FINSKA 
Uusi Teatteri och Telefonplans 

” 
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bibliotek presenterade 
”Millimetermannen”, en teater på finska 
för barn i åldern 5-9 år om glädjen att 
bygga, använda fantasin och lösa problem. 
Millimetermannen var en lärorik 
föreställning med efterföljande workshop 
där barnen fick vara medhjälpare.  
Totalt antal besökare 19. 

 

MUSIKSTUDION 
18-02-03 - SVENSEXA 
En svensexa kom till Midsommargården 
och spelade in en låt i musikstudion. 
Svensexan livestreamade även från studion 
under dagen.  
Totalt antal besökare 27. 

 
18-11-12 MUSIKINSPELNING 
Ett fotbollslag med 8-åringar var i studion 
och spelade in en alldeles egen fotbollslåt 
tillsammans med en musikpedagog och 
studiotekniker. Förutom en spännande och 
rolig upplevelse i studion fick de ett minne 
i form av en inspelad låt med en 
tillhörande musikvideo med sig hem. 
Totalt antal besökare 32. 
 

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. 
 
18-02-16 – KONSERT 
Min Granne Tonsättaren/Samtida Musik 
bjöd in till säsongens sista porträttkonsert 
med musik av tonsättaren och pianisten 
Mats Persson. På scen stod förutom Mats 
Persson själv, även Samtida Musiks 
eminenta husensemble Axelsson/Nilsson 
+Eva Lindal:  
Totalt antal besökare 36. 

18-01-20 – AFGHANSK KULTURKVÄLL 
Svenska Afghanistankommittén 
(Stockholms lokalkommitté) bjöd in till en 
färgsprakande kväll med afghansk musik, 
poesi, dans och mat.  
Totalt antal besökare 105. 

18-03-11 – SVENSKA ÄNGLAR – EN 

NYANLÄND FANTASI 
Teaterföreställning inspirerad av digitala 
berättelser, samtal och intervjuer med 
nyanlända ungdomar i Sverige under åren 
2016 – 2017. Arrangör var föreningen 
Sverige Berättar.  
Totalt antal besökare 85. 
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18-03-17 – SHIFT MOTION – EN 

KONSTPROMENAD PÅ TELEFONPLAN!  
Shift Motion - en nattutställning som tog 
deltagarna med på en promenad runt 
Telefonplan. Starten var hos oss på 
Midsommargården. Utställningen 
producerades av studenter i International 
Master of Curating Art, Stockholms 
universitet; Daria Andrews, Essi Vesala, 
Ieva Matulaityte, Jasmina Šarić, Lauren 
Johnson, Meryem Saadi, Sofia Jonsson, 
Sara Rossling och var ett samarbete mellan 
Föreningen Midsommargården, Konstfack 
och Stockholms universitet.  
Totalt antal besökare 58. 

18-04-27 - KONSERT 
Samtida Musik bjöd in pianisten Mårten 
Landström till en helkväll i klaverets 
tecken. Mårten bjöd på en mängd 
spännande pianomusik och ett 
uruppförande av Olov Franzén.  
Totalt antal besökare 35. 

 

18-05-13 och 18-10-26 

MINGELGARDEROBEN  
Klädbytarevent med fokus på 
vintagepärlor.  
Totalt antal besökare 86. 

18-11-03 och 18-11-04 – 

KONSTUTSTÄLLNING  
Utställningen Området av konststudenterna 
Judit Weegar & Fredrik Odenius. 
Utställningen innehöll en ljud och 
videoinstallation. Judit och Fredrik 
finansierade delvis utställningen genom 
Kulturstöd för unga.  
Totalt antal besökare 42.	  

18-11-24 och 18-11-25 – LÄS EN PJÄS OCH 

PROVA DEN PÅ SCEN	  	  
Föreningen Sverige Berättar bjöd in unga 
skådespelare med olika erfarenheter av 
teater att delta i en kostnadsfri workshop 
under en helg. Gruppen läste två nyskrivna 
pjäser, diskuterade tema och karaktärer 
samt provade utvalda delar av pjäserna 
praktiskt på scen. I workshopen ingick 
också uppvärmning, röst- och 
rörelseövningar samt grundläggande 
improvisationsteaterteknik. 
Workshopledare var Susanne Olofsson, 
skådespelare och dramapedagog och Sara 
Beer, dramatiker och regissör.  
Totalt antal deltagare 12.	  	  
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18-12-14 – AFGHANSK KULTURKVÄLL 
Kulturkväll för att fira den nya 
gymnasielagen som har gett möjligheten 
för många nyetablerade ungdomar att leva 
i Sverige. Vi firade med talespersonen 
Fatemeh Khavari, mat, livemusik och 
workshops med organisationerna 
Skrivgäris och Gränslöst skapande. 
Mohammed Z, själv nyetablerad, var 
initiativtagare och arrangerade eventet i 
samarbete med Gränslöst skapande, Elever 
mot utvisningar, Rädda barnen och 
StudioUng.  
Totalt antal besökare 107. 

18-12-17 – KONSERT MED SAMTIDA MUSIK 
Medlemskonsert med Johannes Thorell & 
Matias Karlsen Björnstad, saxofoner, 
Sofia Jernberg, röst, Anna Petrini, 
blockflöjt och Lisa Ullén, piano. 
Totalt antal besökare 50. 

18-12-29 – JULFEST FÖR ALLA 
För att ingen skulle behöva vara ensam 
under julen anordnade föreningen Happy 
Days tillsammans med StudioUng en 
julfest för alla. Det bjöds på god hemlagad 
afghansk mat, dans, musik och mycket 
annat roligt.  
Totalt antal besökare 210. 

 

ROSA STATIONEN 

TELEFONPLAN 
För att öppna upp Midsommargården, 

välkomna fler besökare och aktivt arbeta 

för att Midsommargården utvecklas till ett 

lokalt kulturhus där alla känner sig 

välkomna har föreningen under 2018 

fortsatt driva samt utveckla 

inkluderingsprojektet Rosa Stationen 

Telefonplan. Projektet är en mötesplats för 

och med nya och etablerade i Sverige och 

är ett samarbete mellan Föreningen 

Midsommargården och Refugees Welcome 

Stockholm.  

Med många engagerade deltagare och 
volontärer har vi skapat roliga och 
avslappnade träffar med mycket kultur, 
undervisning, samtal 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. 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.  
 
Utöver undervisning och rådgivning samt 
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. 
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Vi har startat varje termin med en 
informationsträff för volontärer.  

Under 2018 har projektet haft verksamhet 
varje tisdag och onsdag samt varannan 
söndag. 

Under 27 tisdagar har vi erbjudit 
svenskundervisning, språkcafé, juridisk 
rådgivning, läxhjälp och barnpassning. På 
tisdagarna har Röda Korset 
Hägerstenskretsen varit med och bidragit 
med volontärer och visst ekonomiskt stöd.  
Totalt antal deltagare 1688. 

Under 13 onsdagar har vi erbjudit 
undervisning i programmering. 
Undervisningen har varit individanpassad 
och deltagarna har därmed kunnat hoppa in 
under terminens gång. 
Programmeringskursen hade sin 
julavslutning på Spotifys kontor i 
Stockholm.	  
Totalt antal besökare 199. 

Under 18 söndagar har vi öppnat upp 
Midsommargården och skapat en 
mötesplats i kulturens tecken. Genom 
kultur kan vi mötas på samma villkor och 
öppna upp för kulturutbyten. 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.  
 

KULTURPROGRAM PÅ 

SÖNDAGARNA 

18-01-28 
Samtal, pianokonsert och körsång! 
Under vårens första Rosa Stationen 
Telefonplan - Kulturmöten ägnade vi oss åt 
konsten att tala med varandra. Karin Bruce 

från organisationen LärOlika ledde 
samtalen.  
 
Vi avrundade söndagen med en 
pianokonsert i världsklass med pianisten 
Daniel Hormazabal. Daniel började spela 
piano vid 11 års ålder på kommunala 
musikskolan i Upplands Väsby. Han 
berättade om vägen till att bli en mycket 
uppskattad konsertpianist. 
 
Under eftermiddagen fick deltagarna också 
chans att prova på språkkören Sjung 
språket. Körledarna Lisah och Malena 
berättade om kören och det blev gemensam 
sång.  
 
18-02-11 
Poesi, tygtryck och körsång i kärlekens 
tecken! 
Vi tjuvstartade lite och firande Alla 
hjärtans dag tillsammans med nya och 
gamla vänner. 
 
Dramaturgen Sophie Helsing ledde en 
poesiworkshop. Vi lekte med ord och 
skapade ordkonst med tema kärlek. 
 
Vi fick också besök av Mia Lagerman från 
Saved & Remade / Skärvor ger lycka. 
Under ledning av Mia tryckte vi fina 
tygväskor och Alla hjärtans dagkort. Vi 
avrundar eftermiddagen med gemensam 
körsång.  
 
18-02-25 
Kreativ språkresa och unika porträtt! 
Dramaturgen Sophie Helsing och musikern 
Mikael Sundin tog med oss på en 
kreativ poesiresa. Sophie och Micke har 
tillsammans skapat en workshop i hur en 
kan läsa och framföra poesi. Genom 
skådespelar-, rytm- och musikövningar 
tränade vi på att bli ännu bättre på att tala 
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inför publik. Vi berörde, upprörde och 
gladde vår publik! 
 
Under eftermiddagen skapade vi också 
unika porträtt, både pastellporträtt och 
ståltrådsporträtt, tillsammans med 
organisationen The Craft Lab. Våra 
porträtt växte fram samtidigt som vi 
pratade om både stort och smått i livet. 
Runt skaparbordet lärde vi känna varandra 
lite bättre. 
 

18-03-11 
Teater, origami och speed-samtal! 
Den här gång fick vi tillsammans uppleva 
en teaterföreställning som berörde – 
Svenska Änglar – en nyanländ fantasi. 
”Omid, Hadi och Ahmed anmäler sig till 
en ny talangtävling. Bara en kan vinna, 
dom andra åker ut. En underhållande 
dystopi om vår tid.” 
Föreställningen är inspirerad av digitala 
berättelser, samtal och intervjuer med 
nyanlända ungdomar i Sverige under åren 
2016 - 2017. 
Manus och regi: Sara Beer 
Medverkande: Tomas Abraha, Daniel 
Cevér, Betty Fjällström, Yosef 
Mohammadi, Susanne Olofsson, 
Alexandro Soltani, Abobaker Wejdan, 
Mohammad Zare m. fl. 
Efter föreställningen fanns det möjlighet 
att prata med Sara Beer och några av 
skådespelarna. 
 
För alla som var sugna på att vara kreativa 
laddade vi också upp med ett 
skapandebord där en kunde vika origami. 
Vi peppade varandra och skapade 
tillsammans. 
 
Under eftermiddagen fanns det också 
möjlighet till spännande samtal med nya 
och gamla vänner runt fikaborden. För att  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hjälpa alla på traven med att få igång 
samtalen erbjöd vi roliga samtalsövningar 
och speed-samtal. 
 
18-03-25 
Forumspel, filosoficafé och teater! 
Vi använde drama och teater för att titta på 
orättvisor och träna på att lösa problem 
som kan uppstå i livet.  
 
Parallellt med Forumspel var det 
filosoficafé med filosofen Adam 
Wallenberg. Temat var identitet, spela en 
roll och att vara sig själv. 
 
Vi fick också besök av en teatergrupp från 
Ensamkommandes förbund Stockholm 
som spelade föreställningen "Brothers in 
Arms". På scenen stod ensamkommande 
ungdomar och föreställningen handlade om 
deras väg till Sverige. Efter föreställningen 
var det ett gemensamt samtal. 
 
18-04-08 
Dans, cirkus, filosofi och fritt broderi! 
Linn Holm och Cathryn Humpreys bjöd in 
till en 15 minuters presentation med dans 
och cirkus. De var i ett tidigt stadie av 
deras process tillsammans. Processen gick 
ut på att utforska samarbetet mellan dem 
som individer och samarbetet mellan 
cirkus och dans. 
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Efter presentationen bjöd Linn och 
Cathryn in till ett samtal och en workshop 
om samarbete och tillit. 

 
Under eftermiddagen bjöd filosofen Adam 
Wallenberg in till filosoficafé och 
textilarna Thyra Brusewitz och Stina 
Karlsson var på plats och ledder en 
broderiworkhop. Det fanns också 
möjlighet att göra fina unika pins i vår 
populära pinmaskin. 
 

ROSA STATIONEN 

TELEFONPLAN  

goes 

LILA KULTURNATT 

18-04-21 
Kulturnatt Stockholm! 
Rosa Stationen Telefonplan var en del av 
Kulturnatt Stockholm. Vi bjöd in till en 
kulturell mötesplats i natten. 

PROGRAM KULTURNATTEN 
I VÅR FINA KÄLLARLOKAL en trappa ner: 
BARNENS NATT 
18.15-18.45 Föreställningen Sakna med 
Röra dans 
19.00-19.15 Allsång med barnens favoriter 
19.15-20.00 Disco för de små med DJ 
Sam7 
Öppen musikstudio 21.30-22.30  
Var med och spela in en låt i vår nya 
musikstudio 
I STORA SALEN på övervåningen: 
18.15-18.45 Tangouppvisning 
19.00-19.30 Prova på balett med Marias 
dansskola 
19.30-20.00 Prova på brasiliansk dans med 
Forró Stockholm 
20.40-20.45 Stepuppvisning med Ingrid 
Stjernholm, 90 år 
20.45-21.30 Nils Berg Cinemascope 
Jazz möter YouTube möter världen 
21.45-22.30 Prova på zumba 
22.45-24.00 Dabkedisco med musik från 
Mellanöstern 
I FOAJÉ & MATSAL på övervåningen: 
18.00-22.00 Pop-up-bibliotek och pyssel 
Telefonplans Bibliotek poppar up med 
böcker, bokprat och pyssel. Den populära 
pin-maskinen är på plats 
18.00–24.00 Språkcafé – snack och snacks 
Vi bullar upp med snacks och fika från 
hela världen 
18.30-21.30 Konstworkshop 
Skapa tillsammans med grafittikonstnären 
Rikard Olsen. 
20.00–22.00 Poesiworkshop 
Följ med på en kreativ poesiresa 
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18-05-06 
Dansföreställning, språkcafé med extra 
allt och massivt bygge! 
Tillsammans fick vi uppleva 
dansföreställningen Matta Matta med The 
100Hands & Dansstationens 
Turnékompani. 
 

”En dansföreställning som inte 

håller sig på mattan!” 
 
”Den är sport och den är dans. Den är 
fyrkantig men ändå mjuk. Den är 
utmattning och vila – hoppa och sen landa, 
falla och sen stå upp igen. Matta Matta är 
en föreställning om trygghet och att våga 
ta en risk. Två dansare går vilse i ett 
landskap av gymnastikmattor. Publiken får 
vara med på nära håll och kan kika in med 
både näsa och tår.” 
 
Den här söndagen kavlade vi också upp 
ärmarna och körde språkcafé med extra 
allt. Anna El Yafi från Föreningen 
Midsommargården och Linn Holm från 
Refugees Welcome Stockholm ledde lekar 
och språkövningar. Och så skapade vi ett 
massivt bygge med pyttesmå pinnar.  
 
18-05-20 
Film, samtal och filosoficafé! 
Den här gången gästade Open Cinema 
Rosa Stationen Telefonplan. Genom film, 
samtal, språkcafé, filosoficafé och fika 
lärde vi oss mer om Sveriges urfolk.  
 
Vi fick lyssna på Timimie Märaks 
presentation av samernas situation idag. 
Timimie Märak är en poet, urfolksfeminist 
och samisk queeraktivist under ständig 
utveckling - med en stark tro på stadiga 
och hållbara plattformar där alla tar sitt 

ansvar. Direkt efter presentationen visade 
vi filmen Maj Doris av Jon Blåhed och 
Jimmy Sundin. Maj Doris är en superstar i 
Sápmi och kanske världens coolaste 
människa. Trots att hon snart blir 75 år 
saktar hon inte av på takten.  
 
Efter filmen bröds det på fika med glass 
och hjortronsylt. För dem som ville prata 
om filmen hade vi ett språkcafé där vi 
diskuterade filmen och urfolk i världen.  
 
Vi bjöd också in till ett filosoficafé med 
Adam Wallenberg för alla som var 
intresserade av att diskutera temat ur ett 
filosofiskt perspektiv.  
 
18-06-03 
Flamenco och utvärdering! 
Trio del Norte besökte oss för att ge en 
konsert, prata och hålla en workshop i 
flamencorytmik och moves. Trio del Norte 
bildades våren 2017 efter att medlemmarna 
spelat ihop i olika sammanhang under 
några år.  
 
Pia del Norte – dans/koreografi/slagverk 
Kai Sundquist – träblås 
Per Lenner – gitarr 
 
Den här gången pratade vi också om hur vi 
kan göra Rosa Stationen Telefonplan ännu 
bättre nästa termin. Vi utvärderade våren 
och smed nya planer för hösten. 
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Rosa Festivalen – En 

dånande, självlysande  

start på höstterminen! 
 

 

18-09-02 
Rosa Festivalen – En dånande 
självlysande poetisk folkfest! 
Vi startade festivalen med en hejdundrande 
slagverksworkshop med slagverkaren och 
sambamusikern Juan Romero. Han ställde 
fram ett hav av trummor som vi gick loss 
på. 
 
På scenen stod indiedrottningen Jennie 
Abrahamson med bland annat ”Not in my 
name” och Henrik Öbergs nya 
syntrattsprojekt Kvadratvåg. Vi fyllde 
dansgolvet med fans av finskt disco när 
discomumin Mari Huupponen spelade och 
vi prövade en mantón med 
flamencodansaren Souzana Volioti.  
 
Bland mattor och kuddar skev vi poesi och 
dramatik med Sophie Helsing och i totalt 
mörker målade vi med osynliga 
självlysande färger under ledning av 
graffitikonstnären Rikard Olsen. Vi fick 
också prövat green-screen foto tillsammans 
med Unga Berättar från Kulturskolan. 
 
Exklusivt för alla små och alla med 
barnasinnet kvar erbjöd vi tid med en 
studiotekniker och en sångerska i vår 
musikstudio. Alla som ville fick spela in en 
egen barnvisa. Innan studion öppnade 
värmde vi upp stämbanden med Allsång-
för-barn under ledning av Marit Eriksson 
och Malte Önnestam. 
 

På plats fanns även satir- och 
serietecknaren Alaa Rostoms teckningar 
och bilder, vardagliga värdsliga 
betraktelser till krigets kaos i Syrien och vi 
fick en förhandstitt på Angelica Harms 
fotografier från Lesbos i Grekland.  
 
Framåt kvällen bjöd vi på alkoholfria 
cocktails mixade av Boulebar. Vi avslutade 
med ett dabkedisco med drag.  
 
Under hela festivalen fikades det för fullt 
från en gigantisk kakbuffé. Vi lyckades 
skapa en mäktig dag och kväll med konst, 
musik, dans och massor av spontana 
möten. Allt på festivalen var gratis, till och 
med fikat. 
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18-09-16 
Språkcafé, spelning och gitarrlektion! 
Organisationen LärOlika delade med sig 
av samtalsövningar för språkcafé och 
Sengal - kurd, musiker och sångare från 
Turkiet spelade några av sina favoritvisor 
för oss. 
 
För dem som ville spela gitarr startade vi 
terminens gitarrkurs med Mikael Sundin, 
musiker och lärare. På plats fanns gitarrer 
att låna.  
 

18-09-30 
Film, tipsrunda och höstpyssel! 
RWS Open Cinema bjöd på en 
filmeftermiddag med tema Island. Det var 
den första av tre under hösten. Vi visade 
filmen “And breathe normally” som 
utspelar sig på Island. Efter filmvisningen 
samtalade vi om filmen och gick en 
tipsrunda med frågor om Island. 
 
Vi fortsatte också med terminens gitarrkurs 
och för alla pysselsugna skapade vi med 
höstlöv. 
 

 

2018-10-14 
Dokumentärfilm, filmprat och 
serietecknande! 
Tillsammans med RWS Open Cinema  
visade vi dokumentären 
MATANGI/MAYA/M.I.A.  
 
I en av årets bästa musikdokumentärer 
berättar M.I.A. själv genom årtionden av 
filmmaterial om sin bana till toppen som 
omstridd superstjärna. Från tamilsk 
flykting till aktivist och popstjärna. 
 
Efter filmvisningen filmpratade vi och det 
fanns möjlighet att testa att lägga sina egna 
rhymes, tillsammans med en 
musikpedagog, i Midsommargårdens 
musikstudio. 
 
Den politiska satirikern Alaa Rostom höll 
också i en serieteckningsworkshop. Hans 
egna teckningar innehåller både skarp 
samhällskritik och vass humor. I Aleppo, 
Syrien arbetade han som journalist och 
prisbelönt serietecknare.  
 
Som om inte allt detta vore nog fortsatte 
terminens gitarrkurs för både gamla och 
nya besökare.  
 
18-10-28 
Clowner, workshop och teatraliska 
masker! 
Clowner utan Gränser kom med 
föreställningen Cirkus för hopp och styrka, 
en föreställning proppfylld med humor och 
skratt. Efteråt gav Clowner utan gränser 
oss en workshop. Den fick oss att må 
bättre, känna oss bättre och få oss att skapa 
bättre relationer till varandra. 
 
I språkcafét skapade vi fantasifulla och 
teatraliska masker. Masken är en effektfull 
del av kostymen inom teater och scenisk 
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konst. Den kan trolla bort dig och den kan 
trolla fram dig. Deltagaren bestämde sitt 
eget uttryck. 
 
Även denna söndag fanns det möjlighet att 
vara med på gitarrkurs med Mikael 
Sundin.  

 
18-11-11 
Bioaktuell film, serieberättelser och 
gitarrlektion! 
RWS Open Cinema gästade oss för sista 
gången denna termin.  Denna 
gång visades den bioaktuella filmen 
Amatörer. "Ett drama fullt med uppkäftig 
humor och ett stort bultande 
småstadshjärta”. I biomörkret fanns 
popcorn, dricka och gott sällskap. 
 
I språkcafét skapade vi serieberättelser 
tillsammans med Alaa Rostom. Förra 
gången fick vi öva på att rita och denna 
gång gav vi oss in på att berätta med satir 
och serieteckning. Alaa är en 
superpedagog som får amatörer att rita 
riktigt snygga serieteckningar. 
 
För alla som ville spela gitarr fortsatte vi 
terminens gitarrkurs med musikern Mikael 
Sundin. 
 
 
 
 

18-11-25 
Storbak, teaterworkshop och upcykling! 
Dramaturgen och librettisten Sophie 
Helsing höll i en teaterworkshop på lätt 
svenska. Vi testade 
improvisationsövningar och olika 
uppvärmningsövningar. Därefter läste vi 
texter och prövade att skådespela. Vi fick 
hjälp och tips med röst, skådespeleri och 
regi. Sophie är en erfaren workshopledare 
och hade en fantastisk förmåga att se var 
och en av oss. Hon lyfte fram våra styrkor 
och hjälpte oss att utveckla de saker som vi 
behövde jobba vidare med. 
 
I språkcafét skapar vi bakelsernas 
mästerverk. Vi bakar lussekatter och 
utlyste en tävling i den mest kreativa 
bullen. Vi dekorerar cup-cakes i 
regnbågens alla färger, med tomtar och 
rosa hjärtan. När bullarna var i ugnen 
prövade vi att göra örhängen och halsband 
av återvunna kaffekapslar. 
 
Vi avslutade med att bjuda in alla 
gitarrälskare till den sista gitarrlektionen 
för i år. 
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ROSA JULFEST! 
18-12-09 
Rosa julfest med hög mysfaktor! 
Eftermiddagen bjöd på klassiska och 
brasilianska toner och rytmer, filmvisning 
och samtal, osynlig neongraffiti, 
julstämning i musikstudion, kreativa 
paketinslagningar och så vårt 
traditionsenliga pepparkaksbak!  
 
PROGRAM 
13.00-13.15 Invigningsnummer med Nils 
Westman, volontär Refugees Welcome 
Stockholm 
13.15-14.00 ”Min tid kommer” en viktig 
och angelägen kortfilm av Fernando 
Illezca. Efterföljande panelsamtal med 
Abo Wejdan, Yosef Mohammadi och 
Nazir Haydarpour och moderator Jesper 
Cameron. 
14.30-15.00 Julig och ljuvlig konsert med 
pianisten Karin Haglund och sopranen 
Maja Frydén 
15.00-15.45 Återvunnen 
slagverksworkshop i sambatoner med Juan 
Romero 
 
PÅGÅENDE HELA DAGEN 
● Osynlig graffitiworkshop i neon 

med Rikard Olsen	  
● Pepparkaksbak med hemmabagaren 

Agneta	  
● Paketinslagning i mästarklass eller 

tomteklass	  
● I musikstudion hjälpte Joel 

Rönnerbäck både stora som små att 
spela in en julsång eller julhälsning 
för att skicka till nära och kära	  

 
 
 
 

 

 
Under årets kulturprogram på Rosa 

Stationen Telefonplan har det totalt 

kommit 2370 personer. 
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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 både vår och höst erbjöd StudioUng 
fyra regelbundna kreativa studior. 

STUDIO KOMPIS 

Studio Kompis med StudioUngs 
projektledare var en social grupp där vi 
diskuterade deltagarnas egna frågor och 
funderingar, tog del av Stockholms 
kulturliv och gjorde staden till vår egen. 
Studio Kompis varvade mötesplats på 
StudioUng med utflykter. I januari åkte vi 
skridskor, vilket blev en sådan succé. På 
isen lärde erfarnare deltagare de som var 
nybörjare. Med lånade och hyrda 
skridskor, varm choklad och smörgåsar 
åkte vi i närmare tre timmar. Vi besökte 
även Skinnarviksberget och orienterade oss 
i Stockholm med hjälp av utsikten. 
Stockholmstemat fortsatte med en guidad 
vandring genom Gamla Stan. I maj fick vi 
chansen att se Unga på Operans 
föreställning Min bror är Don Juan, samt 
delta i en föreställningsworkshop innan 
föreställningen. Vi besökte även 
Liljevalchs vårutställning. Förutom 
utflykter, underhållning och att lära känna 
vår stad, ägnade vi tid åt att söka 
sommarjobb. Vi fick även besök av 
RFSU´s pedagoger och det 
arvsfondsfinansierade projektet Snacka 
Jämt, där frågor om sexualitet, identitet 
och lagstiftning diskuterades.  

Som avslutning klättrade vi uppför 

alla trappor i Stadshustornet och 

möttes av en fantastisk utsikt över 

Stockholm. 

 

STUDIO TEATER 

Nytt för våren var en satsning på unga med 
funktionsvariationer, med ledaren och 
dramapedagogen Maria Karlsson. En liten 
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skara deltagare använde drama, 
gestaltning, samarbete, improvisationer, 
karaktärsarbete och röst som verktyg för 
att utforska begrepp som mod, kärlek och 
frihet. Gruppen skapade även scenografi 
tillsammans.  

STUDIO STREET 

Studio Street med en av Sveriges bästa 
streetdansare Arvid Håkansson som gav 
danslektioner under våren. 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. Arvid 
undervisade i locking. Under hösten leddes 
Studio Street av två nya lärare, dansare och 
koreografer, Johanna Fröjd och Martina 
Aarre-Ahtio som undervisade i house och 
hip-hop. I ett försök att nå fler 
flickor/kvinnor höll vi två kurser, en för 
tjejer och icke-binära och en öppen för 
alla. På så sätt ökade antalet deltagande 
flickor/kvinnor. 

STUDIO KONST 

Studio Konst leddes av graffitikonstnären 
Rikard Olsen som tidigare studerat på 
Konstfacks lärarutbildning. Under våren 
utforskade deltagarna konst som medel att 
uttrycka sig själv, bland annat undersökte 
deltagarna hur vi kan klä oss och samtidigt 

nå ut med ett budskap. De undersökte även 
mask som medel för uttryck och skapade 
en installation i stadsmiljön. I maj flyttade 
Studio Konst utomhus och målade graffiti i 
Björns trädgård. Under ett tillfälle besökte 
Kulturskolans Unga Berättar Studio Konst 
och vi fick utforska stop-motion film. En 
utflykt till Super Market 2018 - Stockholm 
independent art fair, lockade många 
deltagare och ledde in samtalen på 
kommersiell konst.  
 
Under hösten växte intresset för Studio 
Konst bland flickor/kvinnor, en målgrupp 
vi gärna ser i verksamheten. Med en ny 
ledare, Andreas La Chenardiére och med 
nya deltagare ändrades inriktningen till 
traditionella tekniker som måleri och 
teckning.  

 
STUDIO MUSIK 

Studio Musik, ett samarbete med 
Studieförbundet Bilda, höll öppet nio 
timmar i veckan fördelat på två dagar 
under hösten. Syftet med studion var att 
erbjuda unga musikintresserade en chans 
att spela in musik och oerfarna en chans att 
lära sig musikproduktion. Musik kan även 
vara ett medel för att våga uttrycka sig och 
öka sin självkänsla och sitt självförtroende. 
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Hanna Lindgren, artist, låtskrivare, 
musiker och pedagog, samt Joel Rönnbäck, 
artist, musiker, låtskrivare och 
studiotekniker, erbjöd deltagarna möjlighet 
att spela in eget material, komponera 
musik och beats, lära sig det studiotekniska 
arbetet och pröva olika instrument. Studion 
blev snabbt populär bland våra deltagare 
och lockade både nybörjare och unga med 
utbildning och erfarenhet. Även etablerade 
unga hittade till Studio Musik. Med våra 
duktiga och professionella ledare vågade 
även blyga deltagare sjunga. För att kunna 
arbeta med många deltagare i studion fick 
några lära sig tekniken, medan andra 
spelade in och någon annan komponerade 
musiken.  

TILLFÄLLIGA STUDIOR OCH 

AKTIVITETER 

Under våren erbjöd vi en kortare studio i 
låtskriveri. Studion var en förstart till 
Studio Musik. Deltagarna fick både pröva 
att skriva låtar på svenska, samt det egna 
modersmålet. Några deltagare fick hjälp att 
göra musik till sina texter under ledning av 
låtskrivaren och vissångaren Maja 
Heurling. 

Under hösten inleddes ett samarbete med 
Kulturskolans Unga Berättar. Pedagoger 
från Unga Berättar höll i digitalt berättande 
och testade green-screen, fotografi, stop-
motion film, robotbygge och 
musikkomposition med en telefonapp. 
Unga Berättar kom med olika pedagoger 
och var alltid minst två på plats. Genom 
digitalt berättande fick deltagarna 
undersöka olika tekniska verktyg och 
chans att berätta olika historier, flertalet 
från deras egna liv och drömmar. Digitalt 
berättande blev dock den kurs som lockade 
minst deltagare. En slutsats var att namnet 

är svårt att förklara för nyetablerade 
deltagare. Föreningen Midsommargården 
är trots detta väldigt positiva till samarbetet 
som gett ringar på vattnet och inneburit att 
Unga Berättar deltagit vid flera andra 
program och arrangemang. 

För att locka till oss fler deltagare provade 
vi att hålla öppet hus i början av hösten. 
Paulo Murga som är musiker och 
musikpedagog från Studieförbundet Bilda 
kom och ordnade en DJ-skola. Vi 
bestämde oss även för att hämta 
intresserade personer direkt från 
Liljeholmens Gymnasium. Det blev en 
succé med över 30 unga som kom för att se 
vad StudioUng har att erbjuda. Tack vare 
Paulos långa erfarenhet som pedagog 
lyckades vi att hålla DJ-skola där alla 
kunde vara med. Många av deltagarna 
fortsatta att gå på StudioUngs ordinarie 
verksamheten under hösten. 

 

LOVVERKSAMHET 

Under årets alla skollov har vi erbjudit 
lovverksamhet eftersom det under loven 
annars är många av våra deltagare som går 
sysslolösa. Under loven har det varit en 
blandning av etablerade och nyetablerade 
deltagare samt både erfarna och oerfarna 
på de aktiviteter vi erbjudit. Med hjälp av 
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reklam i sociala medier fann vi etablerade 
ungdomar/unga vuxna. Kunskap och nya 
idéer delades och framförallt skapade vi 
möten som inte självklart kommer till 
stånd mellan unga.	   

Under sportlovet kom två levande 
verkstadspedagoger och visade deltagarna 
hur vi med vanliga prylar kunde skapa färg 
och form. Bland annat med blomsprutor 
och raklödder. 

Under sportlovet tog StudioUng emot en 
praktikant.  

Det blev ett fantastiskt utbyte där 

praktikanten, en ensamkommande 

ungdom, fick sysselsättning och 

StudioUng fick verksamheten belyst 

från en möjlig deltagares 

perspektiv. 

Vi fick också en hjälpande hand för att ta 
emot deltagarna och skapa trivsel och bra 
stämning under sportlovsaktiviteterna. 

Föreningen Los Fruängen höll i en poetry-
slamworkshop under en dag på påsklovet. 
Resterande dagar fylldes med deltagarnas 
egna önskemål. Det blev ett besök på 
Fotografiska museet och samtal om 
fotokonst och nakenhet, samt en biokväll 
på StudioUng då deltagarna själva fick 
välja film. 

Under sommarlovets två första veckor höll 
vi öppet åtta dagar. Först ut var då vår 
nyöppnade musikstudio där deltagarna fick 
chans att spela in låtar och musik med en 
musikproducent. Därefter öppnade vi en 
cykelverkstad med begagnade cyklar från 
EasyReCykle. En cykelmekaniker ledde 
arbetet och deltagarna fick behålla den 
cykel de lagat och fixat. En deltagare fick 

även hjälp att lära sig cykla. Vi höll också 
en salsakurs för nybörjare och fortsatte 
även efter kursen var slut att träffas och gå 
på olika salsaevent under sommaren. 

 

Under höstlovet hade vi öppet i alla våra 
studior för att förbereda och peppa 
deltagarna för StudioUngs första öppna-
scen. I musikstudion kunde deltagarna 
planera och öva inför sceniska 
uppträdanden, i danssalen tränade 
deltagarna på en danskoreografi och 
deltagarna på Studio Konst målade en 
väggmålning i neon på vår lilla scen. Lovet 
avslutades med en öppen-scen där 
deltagarna kunde visa för varandra vad de 
hade ägnat sig åt under veckan. 

Under jullovet åkte vi skridskor två dagar 
och bjöd som avslutning in till en biokväll. 
Skridskoåkningen skedde i 
Kungsträdgården och deltagarna hjälpte till 
att förbereda varm choklad och smörgåsar 
som vi tog med som fika. Vissa deltagare 
åkte för första gången och fick hjälp av de 
mer erfarna. I samband med 
skridskoåkningen bjöd vi in deltagarna till 
Rosa Stationen Telefonplan där Refugees 
Welcome Stockholm delade ut vinterkläder 
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gratis. Många deltagare fick därmed sina 
första termobyxor. 

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 
två olika projekt sökt och fått kulturstöd 
för unga genom StudioUng. Tyvärr tog 
pengarna slut i början av oktober så trots 
flera förfrågningar kunde vi inte hjälpa fler 
unga.  

Två unga vuxna konststudenter fick stöd 
för att vidareutveckla en påbörjad ljud och 
videoinstallation. Verket hade vernissage 
och utställning under en helg i 
Midsommargårdens lokaler. 

En grupp gymnasieungdomar fick stöd för 
att starta en friteatergrupp och arbeta med 
gruppens första produktion. Resultat blev 
tre föreställningar på Teater Tre. 
 

STUDIOUNG 
MIDSOMMARGÅRDEN 

I slutet av året anordnades två olika öppna 
fester/kulturevents för unga på 
Midsommargården och till dessa bjöds 
även StuduoUngs deltagare in. 

Mohammed Z, själv nyetablerad 
anordnade en av festerna för att fira den 
nya gymnasielagen, tillsammans med flera 
andra unga aktörer. Vi hjälpte till genom 
att coacha arrangörerna, stötta kring 
planeringen och arrangemanget samt 
bidrog med personal under kvällen. 

I mellandagarna höll föreningen Happy 
Days den andra fetsen, en julfest för 
ensamkommande ungdomar. Även på 
denna tillställning hade vi personal på 
plats. 

Totalt erbjöd vi 86 aktivitetstillfällen 

under våren på StudioUng.  

Totalt 552 deltagare.  

Detta är en dubblering av antal 

deltagare och aktiviteter jämfört med 

våren 2017.  

DELTAGARNA ERBJÖDS ATT: 

♥ Delta i Midsommargårdens Dans utan 
gränser för kvinnor och icke-binära 

♥ Delta i Midsommargårdens Alla-kan-
sjunga kör 

♥ Delta i mötesplatsen Rosa Stationen 
Telefonplan  

♥ Delta i Kulturnatt Stockholm, där tre 
deltagare erbjöds arbete 

♥ Se föreställningen “Svenska änglar — en 
nyanländ fantasi” som handlande om 
nyanlända ungdomars verklighet. Några 
deltagare fick även arbeta som 
publikvärdar 

♥ Delta i Rosa Festivalen där deltagare 
även hjälpte till vid olika stationer och 
höll i egna aktiviteter 

♥ Arbeta på Midsommargårdens 
Midsommarglögg där tre deltagare 
serverade glögg och bjöd på 
pepparkakor 

♥ Delta i en teaterworkshop med 
föreningen Sverige Berättar 

♥ Titta på på Midsommargårdens olika 
biovisningar  

♥ Titta på Kretsteaterns föreställningar på 
Midsommargården. 
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Under hösten erbjöd vi 80 tillfällen 

med 486 deltagare. 

 

Totalt har drygt 10 000 

personer deltagit i våra öppna 

kulturarrangemang under 

verksamhetsåret. 

 

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. 91 åriga 
Ingrid Stjernholm, som leder 
seniorgymnastik varje vecka har verkat i 
huset i över 50 år. 

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 EN 

MÄNGD KURSER OCH WORKSHOPS 

● Dans för barn och ungdomar, flera 
olika dansstilar	  

● Baby- och barnrytmik	  
● Kör för barn	  
● Gymnastik för seniorer	  
● Yoga, flera olika grupper	  
● Brasiliansk pardans	  
● Rumba	  
● Frimärksträffar	  
● Målarträffar	  
● Qigong	  
● Folkdans 	  
● Balett för både vuxna och barn	  
● Bugg och foxtrot	  
● Zumba	  
● Styrketräning	  
● Hälsa och välmående	  
● Improvisationsteater på engelska	  
● Mindfulness 	  

 
Vi har också fortsatt med vår egen kurs - 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör. 
Kören har samlat cirka 50 sångglada 
kvinnor och män varannan onsdag.  Många 
uppskattar konceptet ”varannanveckakör”. 
Våren 2018 startade vi också en 
ensemblekör för dem som kunde lite om 
noter och ville utmana sig själva lite extra. 
Ensemblesången var 30 minuter direkt 
efter Alla-kan-sjunga-kören.  
 

Kurser som tillkom under 2018 var 

bland annat improvisationsteater på 

engelska och zumba 
 

 

SAMARBETEN MED 

STUDIEFÖRBUND 

Under året har föreningen utökat och 
utvecklat samarbetet med Studieförbundet 
Bilda. Personal från Stidueförbundet Bilda 
och Föreningen Midsommargården har 
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under året haft många gemensamma möten 
för att tillsammans utveckla samarbetet 
och inspirera varandra.  

Tillsammans med Studieförbundet Bilda, 
Kulturfyren och Refugees Welcome 
Stockholm har föreningen fortsatt med 
kören Sjung språket, som vände sig till 
personer som ville lära sig svenska genom 
körsång. Kören träffades vid 10 tillfällen 
under våren.  

Under våren anordnade vi också Dans utan 
gränser - en danskurs för alla som 
identifierar sig som kvinna, gillar att dansa 
till härlig musik och är nyfiken på andra 
människor. Dans utan gränser var en 
dansklass där deltagarna kunde vara sig 
själva, utmana sina kroppsliga och 
språkliga begränsningar och dansa 
tillsammans. Dansen talar kroppens språk 
och därför spelar det ingen roll hur bra vi 
är på att prata ett språk eller hur bekväma 
vi är med att uttrycka oss verbalt när vi 
dansar. 

Dans utan gränser var en dansklass där vi 
kom i kontakt med kroppens alla 
rörelsemöjligheter och utforskade rytm, 
koordination, styrka och smidighet. Vi 
använde oss av element och övningar från 
flera olika danstekniker och dansade till 
musik från hela världen. 

Med Dans utan gränser ville vi bidra till att 
bryta den ökade segregationen i Stockholm 
och vände sig till kvinnor med olika 
bakgrund och erfarenheter. Kursen var 
gratis för alla. 

Kursen var ett samarbete mellan 
dansläraren och initiativtagaren Clara Lee 
Lundberg, Studieförbundet Bilda, 
Refugees Welcome Stockholm och 
Föreningen Midsommargården. 

Tillsammans med Studieförbundet Bilda 
och med stöd från Stockholms 
kulturförvaltning anordnade vi också en 
arrangörskapsutbildning för unga med 
olika funktionsvariationer. Syftet var att 
deltagarna skulle bli bättre arrangörer, Sex 
deltagare fick vid sex tillfällen lära sig om 
projektledning och om marknadsföring. De 
fick bland annat skapa en egen jingel. 
Kursen avslutades med att gruppen 
gemensamt anordnade ett disco för andra 
unga med funktionsvariationer.  

Under året har vi också haft två cirklar i 
målning genom ABF Stockholm.  
 

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 charm. 
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Under året har vi hyrt ut lokaler  

för totalt 957 679 kronor 

 

KURSARRANGÖRER SOM HAR HYRT VÅRA 

LOKALER:  
● Ensemble Yria	  
● Marias Dansskola	  
● Ingrid Stjernholm	  
● Svennes Dansklubb	  
● Midsommargårdens 

Frimärksungdom	  
● Örjansringen	  
● Forró Stockholm	  
● Diasmany Dans	  
● Stardance	  
● Corazon Dance 	  
● Viva Dans 	  
● FernFly Yoga 	  
● Viljan Träningsklubb 	  
● International Theatre 	  
● Borkyrka Zumba Crew 	  
● Lisolej Dans & Café POPUP	  
● European Zhineng Qigong	  
 

BAND/MUSIKER SOM HAR HYRT 

REPLOKALEN: 
● Brännkyrka Brunnsorkester	  
● Almost Motown	  
● Masangue Maracatu	  
● Latinamerikanskt rockband	  
● Ett tremannaband	  
● Ett femmannaband	  
● Jazz n’ stuff 

	  
ÖVRIGA VERKSAMHETER SOM HAR ÄGT RUM 

PÅ MIDSOMMARGÅRDEN: 
● Bostadsrättsförenings-möten	  
● Politiska möten	  
● Fester/födelsedagskalas	  
● Dop/namngivningar	  
● Bröllop	  

● Begravningsceremonier	  
● Barnkalas	  
● Disputationsfester	  
● Folkdans	  
● Tango-events	  
● Utställningar	  
● Filminspelningar	  
● Trans-filmfstival	  
● Religiösa möten	  
● Konserter	  
● Uppvisningar	  
● Föreläsningar	  
● Föreställningar	  
● Improvisationsteater	  
● Konferenser	  
● Kursdagar	  
● Workshops	  
● Mässor/branschdagar	  
● Julmarknad	  

	  
 

ÖPPET HUS 
Föreningen har hela året haft öppet hus 
varje onsdagskväll för besökare som vill se 
lokalerna, skriva kontrakt och få mer 
information om verksamheten. Under 
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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.  
 

VÅRA 

BESÖKARE 

TYCKER TILL! 
Under året har vi involverat närsamhället 
mer i verksamheten för att öka 
engagemanget för Midsommargården. Ett 
av våra mål är att ha ett efterfrågat utbud 
och för att nå detta mål behöver vi styra 
verksamhetens utbud utifrån efterfrågan 
och behov. 
 
Under året har vi bjudit in våra hyresgäster 
och besökare att i olika forum och på olika 
vis tycka till om verksamheten: 
 
● Vi har haft åsiktsplank på flera av 

våra stora publika event. Detta är 
tavlor där besökarna kan skriva vad 
de önskar mer av på 
Midsommargården.	  

 
● Vi har bjudit in alla dem som hyr 

våra lokaler regelbundet till en 
huskväll då det fanns möjlighet att 
prata med flera från personalen, 
skriva kontrakt samt lära känna 
andra aktörer i huset bättre. Under 
denna kväll pratade vi bland annat 
om vad som var bra eller mindre 
bra på Midsommargården. 	  
 

● Vi har haft tre olika åsiktscafeér 
med tre olika målgrupper; seniorer, 
deltagare på Rosa Stationen 
Telefonplan och deltagare i Alla-
kan-sjunga-kören. Vid dessa 
tillfällen pratade och fikade vi och 
deltagarna fick fylla i en 
utvärdering. 	  

 
● Vi har haft många informella 

samtal med våra medlemmar, 
kursarrangörer, hyresgäster, 
samarbetsparter, och besökare 
kring Midsommargårdens 
utveckling och utbud. 	  
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MEDLEMMAR 
Under verksamhetsperioden hade 

föreningen 350 medlemmar. 

Föreningen arbetar ständigt för att öka 
antalet medlemmar. 

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 till exempel 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 åtta tillfällen 
per termin	  

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

	  

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 fördjupat samarbetet med 
Hägersten-Liljeholmen 
Stadsdelsförvaltning. Sedan oktober har 
stadsdelens två samhällsvägledare Li och 
Elias varit på plats hos oss varje onsdag i 
samband med öppet hus. Li och Elias 
jobbar med samhällsvägledning för 
nyanlända genom att stödja och informera 
om det svenska samhället, med mål att de 
som är nyanländ ska bli självständiga så 
snart som möjligt. 

Målgruppen är alla boende i stadsdelen 
mellan 18 och 64 år som har 
uppehållstillstånd. På plats har målgruppen 
kunnat få stöd i att söka bostad och jobb, 
hitta rätt blankett, få information om 
kommunal service och få hänvisning till 
rätt myndighet. 

Vi deltar i stadsdelens våldsförebyggande 
nätverket SAMBA och vi har varit aktiva 
vid flera av stadsdelens offentliga möten.  
 
Vi har också samverkat kring Kretsteaterns 
föreställningar på Midsommargården och 
deltagit på Trekantens dag.  
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I mitten av juni var stadsdelsförvaltningens 
alla chefer hos oss och hade 
sommaravslutning. De fick både skapa på 
temat En stad för alla tillsammans med 
konstnären och arkitekten Cassandra 
Macchiavelli och gå vandringen Bland 
lurar och torn runt Telefonplan 
tillsammans med Anna El Yafi som utöver 
att jobba på Midsommargården är guide 
för Stadsmuseet i Stockholm.  
 
Vi har också haft ett givande samarbete 
med Telefonplans bibliotek. Eftersom 
verksamheterna ligger i samma hus och har 
samma ingång samarbetar vi ofta kring 
våra kulturaktiviteter. Telefonplans 
bibliotek har varit med som en 
samarbetspart vid till exempel vår 
barnbazar och vid Midsommarglöggen i 
december. Vi har också bjudit in till 
filosoficafé i samarbete med biblioteket.  

Under året har vi utökat samarbetet med 
Refugees Welcome Stockholm. 
Tillsammans med dem har vi bidragit till 
att skapa möten mellan nya och etablerade 
stockholmare.   

Vi har utvecklat samarbetet med Röda 
Korset Hägerstenskretsen. I januari och 
februari bjöd de in till språkcafé varje 
vecka i våra lokaler. Från och med mars 
valde de att istället för att ha ett eget 
språkcafé vara med och hjälpa till på 
tisdagarna under Rosa Stationen 
Telefonplan.  

Under året har vi samarbetet med 
LärOlika, en förening med ändamål att 
verka för ömsesidigt respektfulla möten 
och samtal mellan människor från olika 
delar av samhället. LärOlika har haft två av 
sina träffar hos oss under året och de har 
varit med och stimulerat till samtal under 
Rosa Stationen Telefonplan två söndagar.  

Föreningen Midsommargården ingår i 
nätverket Dans på Röda linjen.  
Nätverket är ett samarbete mellan 
Danskonsulenterna/DIS/Dans i Stockholms 
stad och län och olika dansaktörer längs 
med röda linjens tunnelbana. Genom 
nätverket har föreningen fått möjlighet att 
gå på flera olika dansföreställningar 
tillsammans med våra deltagare, lärt känna 
nya aktörer inom dansområdet och spridit 
föreningens verksamhet. 

 

FÖRENINGEN HEMGÅRD STOCKHOLM 

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

HUR DÅ? 
● Vi har träffat de andra hemgårdarna 

i Stockholm 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. 	  
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● Tillsammans med de andra 
hemgårdarna i Stockholm har vi 
etablerat kontakt med Sveriges 
övriga hemgårdar. 18-03-19 
träffades nio av Sveriges 10 
hemgårdar på Mäster Olofsgården i 
Gamla Stan och lärde känna 
varandra, bytte erfarenheter och 
inspirerade varandra. 2018-10-18 
träffades vi på Fyrisgården i 
Uppsala och pratade om 
möjligheter, utmaningar och 
visioner. 2018-11-12 träffades 
också verksamhetschefer från de 
olika hemgårdarna för att prata 
vidare om det som togs upp i 
Uppsala. 
	  

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

 
NEDAN FÖLJER EN LISTA ÖVER DE 

VERKSAMHETER SOM FÖRENINGEN HAR 

SAMVERKAT MED UNDER ÅRET 

● Kung Saga 	  
● Refugees Welcome Stockholm 	  
● RWS Open Cinema	  
● Liljeholmen Hägerstens 

Stadsdelsförvaltning	  
● Telefonplans bibliotek	  
● Röda Korset Hägerstenskretsen	  
● Ensamkommandes Förbund	  
● Sverige Berättar	  
● Kretsteatern, Kulturhuset 

Stadsteatern	  
● Dansistan	  
● Studieförbundet ABF	  
● Studieförbundet Bilda Öst	  
● Hemköp Telefonplan	  
● AB Café	  

● Söderbergs bageri	  
● Kransenkartan	  
● Konstfack	  
● Föreningen Hemgård Stockholm	  
● Dörren på Mäster Olofsgården	  
● The Craft Lab	  
● Folkdanslaget Örjansringen	  
● Musikcentrum Öst	  
● Samtida Musik	  
● Ensemble MA	  
● Michaela Teater och Musik	  
● LärOlika	  
● SHIS Bostäder	  
● Svenska kyrkan	  
● Enskilda designers, 

konsthantverkare, konstnärer och 
kulturarrangörer	  

● Clowner utan gränser	  
● Mingelgarderoben	  
● Kulturfyren	  
● Saved And Remade / Skärvor ger 

lycka	  
● Brusewitz Design	  
● Dans på röda linjen	  
● Sams roliga historier	  
● Unga Berättar frånKulturskolan	  
● Boulebar	  
● Kulturnatt	  Stockholm	  
● EasyReCykle	  
● Happy	  Days	  
● Svenska	  Afghanistankommittén	  
● Trio	  del	  Norte	  
● Unga	  på	  Operan	  
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MARKNADS-

FÖRING 
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 
marknadsföringsmaterial.   
 
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 1900 
följare på Facebook och över 800 på 
Instagram. StudioUng har över 200 följare 
på Facebook och drygt 300 på Instagram. 
Under året har föreningen arbetat med små 
filmer på Instagram, vilket har skapat mer 
engagemang på sociala medier. 

Föreningen skickar regelbundet ut 
nyhetsbrev till alla medlemmar och andra 
som har anmält intresse för detta. I slutet 
av 2018 var det 507 
personer/organisationer som 
prenumererade på vårt nyhetsbrev. 

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 Instagram, 
Facebook och blogg. 

Vi har synts eller hörts i media  

totalt 10 gånger under året. 

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

18-01-23 Tidningen Mitt i 
Sjung med i Bolibompa-låtarna 
 
18-04-03 battrestadsdel.se 
Fullmatad kulturnatt på stadens bibliotek 
 
18-04-04 battrestadsdel.se 
Nyanlända övar svenska med körsång 
 
18-07-01 Tidningen Mitt i 
Unga gav begagnade hojar nytt liv 
 
18-09-07 P4 STHLM 
Marvin Ulysses och Anna El Yafi pratade 
live om disco för ungdomar med 
funktionsvariationer 
 
18-08-25 Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
“Hallå stockholmare” 
Rosa Festivalen vid Telefonplan 2 
september 
 
18-09-30 - Tidningen Mitt i 
Dansa disco för Världens Barn på 
Midsommargården 
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18-10-18 Tidningen Mitt i  
Lista: Det här händer på sportlovet i 
söderort 
 
18-11-08 Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 
Nya möten på poppis språkcafé i 
Telefonplan 
 
18-12-07 Eftermiddag i P4 Stockholm 
Sam Brusewitz Payro pratar live om sitt 
disco för Världens Barn på 
Midsommargården 
 

 

 

 

ORGANISATION 
Midsommargården har varit en plats för 
kultur, föreningsliv och folkbildning sedan 
1946. Stiftelsen Midsommargården som 
tidigare drev 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 gymnasiesärskolan Kung 
Saga 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.  
 
Den ideella partipolitiskt- och religiöst 
obundna föreningen drivs av en styrelse. 
Styrelsen har under året haft ett årsmöte 
och 10 styrelsemöten där samarbeten, 
lokalfrågor, ekonomi, framtidsfrågor, mål 
och visioner har diskuterats och beslutats. 
 
STYRELSEN BESTÅR AV: 

Lars Lundgren    Ordförande 
Torvald Olsson Sundelin  Ledamot  
Maja Heurling   Ledamot 

På årsmötet 18-04-18 valdes Lars 
Lundgren till ordförande. Maja Heurling 
valdes in i styrelsen som ny ordinarie 
ledamot. Helena Arfalk samt Rebecka 
Malmqvist valdes om på ytterligare en 
period. Torvald Olsson Sundelin och Klara 
Borg var kvar sedan tidigare är. Christel 
Schultz avtackades av föreningens 
ordförande.  
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Vid styrelsemöte 18-10-03 informerade 
Rebecka Malmqvist och Klara Borg om 
organisationsförändringar på Kung Saga. I 
september fick Kung Saga en ny 
huvudman, Nytida. På extra styrelsemöte 
18-10-10 biföll styrelsen Rebecka 
Malmqvists och Klara Borgs önskemål om 
entledigande från styrelsen med omedelbar 
verkan.  

Helena Arfalk är sedan 19-01-01 anställd 
av föreningen och därmed inte aktiv i 
styrelsen sedan dess. 

Ebba Brusewitz är anställd som 
verksamhetschef. Ebba ansvarar för 
personal, ekonomi och 
verksamhetsutveckling och arbetar sedan 
16-08-01 100 %. Anna-Karin Hagberg var 
under våren delvis föräldraledig. Hon 
arbetade mellan 10 och 40 %. Från och 
med september arbetade Anna-Karin 40%. 
Under året har Anna-Karin främst varit 
ansvarig för marknadsföringen. Marit 
Eriksson har under året arbetat mellan 40 
och 50%. Marit har främst varit 
bokningsansvarig. Anna El Yafi arbetar 
sedan 17-10-01 75 %. Anna har under året 
varit ansvarig för både 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 volontärer 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 både skola och fritids. 
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.  
 

NY ORGANISATION 
Under hösten har styrelsen tillsammans 
med föreningens verksamhetschef arbetat 
fram en ny organisationsmodell. Denna 
börjar gälla från och med januari 2019 
NYA ARBETSROLLER: 
Verksamhetschef 
Programkoordinator 
Kommunikatör                            
Verksamhetskoordinator          
Konstnärlig- och pedagogisk koordinator 
Ungdoms- och teknikkoordinator 

Utöver dessa roller kommer vi fortsatt ha 
föreningens vaktmästare Jörgen Büstrich 
anställd på halvtid.  

Ebba Brusewitz kommer arbeta 100 % som 
verksamhetschef, Anna-Karin Hagberg 
som kommunikatör 40 %, Marit Eriksson 
som verksamhetskoodinator 40 % och 
Anna El Yafi som konstnärlig- och 
pedagogisk koordinator 50 %. I december 
2018 rekryterade vi också en 
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programkoordinator på 25 % och en 
ungdoms- och teknikkoordinator på 50 %.  

Vi rekryterade också två verksamhets- och 
omvärldslotsar till det projekt som vi har 
fått stöd från Stockholms Länsstyrelse för 
att driva under 2019. Anna El Yafi 
kommer arbeta 25 % med detta projekt. 

KOMPETENSUTVECKLING 
Under försommaren deltog flera ur 
personalen samt några volontärer från 
Refugees Welcome Stockholm i en 
utbildning kring sponsring och 
kommersiella samarbeten genom 
Stockholms kulturförvaltning. Under 
utbildningen fick vi	  lära oss hur en kan 
arbeta med större former för samarbeten. 
Kursen skapades speciellt för oss efter våra 
behov och önskemål.  

I mitten av augusti var all personal 
inbjuden till en utbildning i väpnat våld i 
skolan tillsammans med Kung Sagas 
personal. Kursen gav oss kunskap kring 
hur vi kan agera i en krissituation. 

I oktober deltog föreningens 
verksamhetschef i en konferens med tema 
inkluderande ledarskap i praktiken. Frågor 
som diskuterades var vad ett inkluderande 
ledarskap innebär och vad ett hbtq-
perspektiv betyder för ledningen av 
verksamheten. 

Under året har både personal och styrelse 
tagit del av Stockholms kulturliv för att 
hålla sig ajour för att kunna erbjuda ett 
efterfrågat och aktuellt utbud på 
Midsommargården. 

 

EKONOMI 
Under året har föreningen haft en 
omsättning på 3 452 588 kronor. Cirka två 
tredjedelar av intäkterna var bidrag och 
cirka en tredjedel egna intäkter. Egna 
intäkter avse främst hyresintäkter. 
Hyresintäkterna har ökat med 50 000 
kronor sedan 2017 och medlemsintäkterna 
har nästan fördubblats jämfört med 
föregående år.  
Under perioden har föreningen fått 
ekonomiskt bidrag från Stockholms 
kulturförvaltning, Stiftelsen 
Midsommargården, Hägerstens-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning, 
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
minnesfond, Gålöstiftelen och 
Studieförbundet Bilda. Föreningen har fått 
spons från Hemköp Telefonplan och 
Söderbers Bageri i form av bland annat 
bröd, kaffe, te och fikabröd till StudioUng 
och Rosa Stationen Telefonplan. 
 
Föreningens främsta kostnader var under 
året lokalhyra samt personalkostnader. 
Jämfört med tidigare år har föreningens 
personalkostnader ökat med cirka 200 000 
kronor. Detta beror främst på att befintlig 
personal har arbetat mer än tidigare år.  
 
Föreningen har under hösten fått bifall på 
en ansökan om 515 000 kronor för ett 
projekt gällande tidiga insatser för 
asylsökande (TIA) från Länsstyrelsen i 
Stockholm. Detta projekt ska genomföras 
under 2019.  

Under våren arbetade föreningen, 
tillsammans med Hägersten-Liljeholmen 
stadsdelsförvaltning, Röda Korset 
Hägerstenskretsen, SHIS bostäder och 
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Svenska kyrkan, med en ansökan om 
medel från Länsstyrelsn, paragraf 37. 
Hägersten-Liljeholmen 
stadsdelsförvaltning, som är projektägare, 
fick under hösten besked om att ansökan 
med summan 1 360 900 kronor beviljades. 
Projektet, som har till syfte att inkludera 
nya svenskar med uppehållstillstånd 
boende i stadsdelen i föreningslivet, 
startade så smått i december och kommer 
pågå under hela 2019. Projektet kommer 
kunna finansiera viss verksamhet för 
målgruppen på Midsommargården.  

 

CROWDCULTURE 
Under januari, februari och mars samlade 
föreningen in ekonomiska medel via 
CrowdCulture för att genomföra Rosa 
Festivalen i september samma år. Vi 
gjorde insamlingen i samarbete med 
Stockholms stad. Ju fler som bidrog desto 
mer stöd fick vi från staden. Det handlade 
inte om hur mycket varje person gav, varje 
liten summa gjorde skillnad. Genom 
insamlingen samlade vi in 80 000 kronor, 
vilket finansierade hela festivalen.  

FASTIGHETEN 

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

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

Under våren avslutade föreningen arbetet 
med att byggt upp en musikstudio i ett av 
rummen i källaren. Vi fick under 2017 
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 och 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 aktiviteter som kan vara i 
studion är inspelning av band, kör, 
podcast, liveTV och musikproduktion.  
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Under året har vi också lagt in en 
dansmatta i vår lilla danssal i källaren. 
Detta gör att rummet nu är mer anpassat 
för dans. 

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.  

Tillsammans med Kung Saga arbetar vi 
löpande med att hålla efter lokalerna och 
skapa en fin och hemtrevlig känsla. 
Tillsammans har vi skapat tydliga rutiner 
för hur alla som nyttjar 
Midsommargårdens lokaler ska lämna 
lokalerna.  
 

 

 

 

 

 

 

PÅ MIDSOMMARGÅRDEN 

FINNS NÅGOT FÖR ALLA! 

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 når 
vi en mängd olika besökare. Bor en i 
området vet en vad som händer på 
Midsommargården. Vi arbetar aktivt för att 
skapa möten mellan husets olika deltagare 
genom att integrera de olika 
verksamheterna i varandra och erbjuda 
olika former av kulturupplevelser för 
många olika målgrupper. 
Midsommargården är i framkant och gör 
verklig förändring! Nu ser vi fram emot att 
jobba vidare med vår vision under 2019.   

HOPPAS VI SES! 

 

 

 


