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”Det är måndag eftermiddag och de första 3-åringarna tampas med trappan upp till Midsommar- 
gårdens stora sal. De löser av babyrytmikens småbarnsföräldrar. Måndagar har blivit barnens egen 
dag på Midsommargården. Snart fylls hela övervåningen av barn i stigande åldrar som byter om till 
balettkläder och föräldrar som småpratar med varandra i foajén. Från nedervåningens stora sal hörs  
Telefonkörens ljuva barnstämmor och samtidigt droppar de dansanta yogisarna in för zumba och yoga.  

Så är det tisdag och mötesplatsen Rosa Stationen Telefonplan har en av sina träffar. Nyetablerade, 
asylsökande och etablerade, från barn till far- och morföräldrar, deltar i svenskundervisning, får  
juridisk vägledning, fikar och spelar spel. På nedervåningen svingar stans vänligaste tränings- 
entusiaster kettlebells i luften och i replokalen övar husets äldsta hyresgäster - Brännkyrka Brunns- 
orkester. Orkestern har blåst i sina instrument sen barnsben och har under sina år hunnit inspirera 
staden att starta Kulturskolan.  

Onsdagarna erbjuder en blandad kompott av Rosa Programmering, Öppet hus, Midsommargårdens 
Alla kan sjunga-kör, bugg och foxtrott, stadsdelsförvaltningens samhällsvägledning och ett och annat 
politiskt parti eller bostadsrättsförening som har ett möte. I källaren pågår veckans första StudioUng 
med konstkurs och kurs i musikproduktion. Vid sjutiden lämnar de unga kulturutövarna lokalerna och 
den feministiska slagverksorkestern Masangue tar över. Nu läcker de brasilianska rytmerna upp i  
mejeriavdelningen på matbutiken ovanför.  

I slutet av veckan kan förbipasserande på Telefonplans torg höra både svensk folkmusik, rumba, swing 
och tango vars toner letat sig ut från Midsommargårdens salar. Mellan danserna avlöser det ena  
eventet, festen eller kalaset det andra. Kanske är det Midsommargårdens SWOP då mängder av kläder 
byter ägare, vår alldeles egna julmarknad Midsommarglögg eller disco för Alla världens barn med DJ 
Sam. På söndagarna fylls kulturhuset av nya och etablerade stockholmare som möts kring gratis kultur 
i världsklass. Konstnärer och artister som Sofia Berg-Böhm, serietecknaren Alaa Rostom,  
danskollektivet Johanssons Pelargoner, kreativa workshopar och mycket mer avslutar veckan på topp” 

 
 

 

 

 
  

Visst är det fantastiskt, Midsommargården 
sprudlar av liv, kultur och kreativitet! En mängd 
besökare i olika åldrar och med olika bakgrund 
möts, utvecklas och mår bra på Midsommar- 
gården. Det är inte många av dygnets timmar 
som huset står tomt. 2019 var året då  
verksamheten verkligen exploderade. Vi  
kommer närmare och närmare visionen  
”Midsommargården – ett angeläget kulturhus 
för dig. Genom kultur gör vi verklig  
förändring." 

Under året har vi genom stöd från Länsstyrelsen 
i Stockholm nått många asylsökande. Vi har  
varit med när vuxna personer har lärt sig både 
cykla och simma, en härlig känsla för både  
deltagare och personal. En av föreningens  
anställda beskriver det så här ”Att se en person 
gå från att aldrig ha badat i något annat än ett  
badkar, till att se personen flyta för första 
gången och sedan sista lektionen våga ta simtag 
ut mot det djupare vattnet ger en wow-känsla”.  

Det är en lyx att få spendera mycket tid på  
Midsommargården och träffa alla besökare,  
deltagare och er vi samarbetar med.  
Tillsammans utvecklar vi Midsommargården 
till ett angeläget kulturhus. Wow-känslan  
infinner sig ofta och det är en ynnest att få vara 
med och göra skillnad! Stort och innerligt tack 
till er alla! 

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 Förningen Midsommargården 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.  

Förningen Midsommargårdens ledord är Mångfald, Möten och Möjligheter 

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 deltagar-
fokus, 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.  

VISION  

Midsommargården – ett angeläget kulturhus för dig.  
Genom kultur gör vi verklig förändring. 
 

VÄRDEGRUND 

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 samhällsutvecklingen.  

Vi är nyfikna och öppna för nya idéer 
• att alla människor ska ha möjlighet att ta del 

av- och mötas genom kulturupplevelser 
• en demokratisk beslutande- 

process och att alla har rätt till en röst 
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FÖRENINGEN MIDSOMMARGÅRDENS ÖVERGRIPANDE STRATEGISKA MÅL 2017–2022 
 

1. MÅNGFALD 
Vi ska ha ett efterfrågat och aktuellt utbud av kulturella och sociala verksamheter 

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. MÖTEN 
Vi ska vara en angelägen mötesplats och erbjuda en inkluderande verksamhet 

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. MÖJLIGHETER 
Vi ska vara en plattform för engagemang och samhällskraft 

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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PUBLIKA AKTIVITETER & ARRANGEMANG 
På Midsommargården är det nästan alltid full fart. En del arrangemang är återkommande från år till år 
medan andra bara sker vid enstaka tillfällen. Utbudet styrs av både efterfrågan och behov. 

SENIORHÄNG 
Under året har föreningen fortsatt med samt utvecklat konceptet Seniorhäng. Syftet har varit att i större 
utsträckning nå målgruppen seniorer och att motverka isolering bland äldre. Vid sex tillfällen har  
föreningen bjudit in till häng med kultur, fika och samtal. Hängen har varit mycket uppskattade och 
öppnat upp för fina samtal och en känsla av gemenskap.  
 
PROGRAM 
22/2 Ola Sandström tolkar Tranströmer - Sång, musik och samtal 

15/3 Textil nostalgi med Brusewitz Design - Med hjälp av gamla textilier väcker vi minnen till liv och 
pratar om livet i stort och smått 

12/4 Ola Sandström tolkar Bellman och Taube - 
Sång, musik och samtal 

27/9 Maja Heurling - Nyskrivna sånger utifrån Moa 
Martinsons liv och verk  

18/10 Trio med känsla för jazz - Musik från den ame-
rikanska jazzboken samt en och annan svensk folk-
visa 

29/11 Sjung med i gamla örhängen! - Allsång med 
Marit Eriksson och Ronny Lindgren  

BIO 
Vid fyra tillfällen under året har Midsommar-
gårdens stora sal förvandlats till en hemtrevlig 
biosalong. Alla husets sköna soffor och fåtöljer 
har flyttats in i salongen, fikavagnen har varit på 
plats, belysningen har varit lite lagom  
dämpad och mysfaktorn på topp.  
 
GENERATIONSBIO 
Till vår generationsbio bjöd vi in föräldralediga, 
seniorer och alla andra daglediga som ville 
mysa framför en bra film tillsammans.  
Konceptet främjar möten över generations- 
gränser och uppskattades av både yngre och 
äldre. För de små biogästerna fanns tillgång till 
mikrovågsugn, skötbord i nära anslutning till  
lokalen samt gott om golvyta att röra sig på. 
24/5 visade vi dokumentären Nothing Like a 
Dame och 18/11 filmen The Bookshop. 
 

STICKBIO 
Stickbio är precis vad det låter som – ett  
tillfälle att njuta av en härlig film och sticka el-
ler handarbeta med valfritt projekt samtidigt.  
Självklart är belysningen anpassad för att se 
både film och stickning, och det klirrande lju-
det av stickor är en del av upplevelsen. 
27/2 visade vi filmen A Star Is Born och 28/10 
filmen Kungen av Atlantis.  
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LOPPIS & ÅTERBRUK 

BARNBAZAR 
Under året bjöd vi tillsammans med initiativtagaren och volontären Frida Åström in till vår populära 
Barnbazar vid två tillfällen, en vårbazar 6/4 och en höstbazar 5/10. På bazarerna finns det alltid chans 
att göra fina fynd och fylla på både barnens garderober, bokhyllor och leksaker. Vi fyllde huset med 
cirka 30 olika utställare på båda bazarerna. På vårens bazar kunde vi njuta av fika från  
Söderbergs bageri och under hösten var det Lisolej Café som stod för fikat.  

SWOP OCH ÅTERBRUKSDAG 
Vårens SWOP 11/5 utvidgades till en återbruksdag med såväl kläd-, sticklings- och bokbyte som systuga 
och möjlighet att dekorera sin egen cykel! 
 
De som hade kläder, smycken, skor och/eller böcker i gott skick plockade ut max fem grejer som de tog 
med till eventet. När en lämnade in sina grejer fick en fem ”biljetter” i utbyte som en kunde byta mot 
något annat. På sticklingsbytarbordet kunde en byta valfritt antal sticklingar mot lika många nya.  
Smart, kul och miljövänligt!  
 

På torget utanför Midsommargården kunde besökarna pimpa och 
dekorera sin cykel under ledning av en av Rosa  
Stationen Telefonplans pysselexperter. Bara fantasin satte  
gränser! Celia Cox från Studieförbundet Bilda var också på plats 
och berättade om SLOW-fashion och hur en kan starta en studie- 
cirkel på temat med material framtaget av Johanna Nilsson. 
 
Samtidigt som Midsommargårdens återbruksdag anordnade 
Stockholms stad en parkfest vid Amfiteatern i närheten av  
Midsommargården. Staden planerar att utveckla grönområdet 
mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark som 
föreslås få namnet Teaterparken. Under parkfesten ville de ha  

 

hjälp att utveckla parken genom input och  
förslag från allmänheten. Föreningen  
Midsommargården var på plats även där.  
Vi två tillfällen var det historiska vandringar 
med Midsommargårdens Anna El Yafi.  
Besökarna kunde följa med på en spännande 
promenad mellan Amfiteatern och Midsommar-
gården och lära känna områdets historia. I  
parken var också personal från Midsommargår-
den på plats med bok- och sticklingsbytarbord 
och information om föreningens verksamhet. 
Midsommargårdens DJ Sam avslutade festen 
med disco i ösregn tillsammans med alla barn 
som var på plats! 
 
26/10 bjöd vi in till höst-SWOP och mängder av 
kläder, skor och accessoarer bytte ägare. 
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DANSFEST & FOTBOLLSFEST 

FOTBOLLSYRA 
Under försommaren var det fotbolls-VM och på Midsommargården var det fotbollsyra för hela  
familjen 11/6 när vi visade matchen mellan Chile och Sverige på storbild. Stora salen var full med både 
stora och små fotbollssupportrar och i foajén kunde en pyssla egna flaggor och få ansiktsmålningar.  

DISCO FÖR VÄRLDENS BARN 
VM-yran på Midsommargården 11/6 inleddes med fotbollsdisco i vår fina källarsal för alla små  
supportrar. DJ Sam stod för musiken och det var fullt ös på dansgolvet. Kiosken var fylld med  
godsaker och både fotbolls- och discostämningen var på topp.  
 
27/9 bjöd föreningen, i samarbete med DJ Sam, in till barndisco igen. Den här gången var det under 
insamlingskampanjen för Världens Barn. SVT var på plats och spelade in ett reportage med DJ Sam 
inför insamlingsgalan i SVT en vecka senare. 
 
Under årets båda barndiscon gick alla intäkter till DJ Sams insamling (@samsroligahistorer) för  
Världens Barn. Sammanlagt samlade Sam in nästan 4000 kronor till Världens Barn genom discon på 
Midsommargården.  
 
FUNKISDISCO 
20/9 bjöd vi in till discot av och för unga med funktionsvariationer. Ungdomar och unga vuxna från 16 
år var välkomna. DJ Dogge satte fart på dansgolvet, det var lekar och tävlingar och i foajén hängde 
ungdomar från hela Stockholm.  

Discot arrangerades av en liten grupp ungdomar med olika funktionsvariationer som i en studiecirkel 
genom Studieförbundet Bilda tillsammans hade förberett och ordnat det mesta. Arrangörsgruppen var 
nöjda med discot och hade en avslutningsträff några veckor efter discot då de bowlade och firade  
genomförandet av ett lyckat event.  
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JULSTÄMNING 

JULMINGEL 
27/11 bjöd vi in våra bidragsgivare, ungdomsledare, skolpersonal, våra kolleger på andra hemgårdar 
och andra vi på ett eller annat vis samarbetat med till ett mysigt Julmingel. Det blev en varm och  
personlig kväll med många gäster. Vi bjöd på glögg och juligt hembakat fika och flera talanger från 
StudioUngs musikkurs Studio Musik skapade magi genom att framföra egenskriven musik och kompa 
varandra på scenen i vår nyrenoverade replokal. Studio Konst hade också en konstutställning med 
konst de skapat under året.  
MIDSOMMARGLÖGG MED JULMARKNAD 
1/12 då det var första advent öppnade vi upp huset för Midsommarglögg med Julmarknad. Utöver  
marknad med hantverk, design och juliga bakverk från cirka 25 olika utställare kunde besökarna lyssna 
på julig livemusik vid flygeln, njuta av konsert med Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör, delta i  
kreativa workshops med volontärer   
från Rosa Stationen Telefonplan 
och slöjdläraren Annika Juhlin och 
dansa runt granen med folkdans- 
laget Örjansringen. Lisolej Cafe 
stod för fikat.  

 

 
 

 

 

  
”Jag har sålt hantverk 
på många jul- 
marknader genom 
åren, men den här är 
absolut den mysigaste. 
Jag kommer helt säkert  
tillbaka nästa år”  

- En av årets utställare 
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C/O MG 
C/O MG är en möjlighet för alla som vill genomföra ett publikt kulturarrangemang på Midsommar-
gården. Vi tillhandahåller våra väggar, vår scen och/eller våra lokaler gratis. En ansöker om att få vara 
hos oss och Midsommargårdens programgrupp beslutar. 
  
16/3 SPEL I FOKUS i samarbete med Katarina Sundström 
Midsommargården fylldes med brädspel, rollspel, livemusik, spel- och lajvloppis och mer därtill. Live-
musiken framfördes av Far Beyond Retro, en mindre orkester bestående av musiker från Kungliga  
Musikhögskolan 

23/3 PERSISKT NYÅRSFIRANDE i samarbete med föreningen Hambazi  
Midsommargården förvandlades till en persisk nyårsfest för barn och deras vuxna. Dagen bjöd på 
barndisco, ansiktsmålning, teater, fiskdamm och traditionsenlig mat och bakverk. 
 
5/5 BARNROCKKONSERT i samarbete med Sandra Ankarstrand Ström 
Barnproggbandet Skrot och Korn hade sin första spelning hos oss på Midsommargården. Det var fullt 
ös i stora salen och både små och stora rockkonsertbesökare röjde loss.  
 
10/5 och 26/10 MINGELGARDEROBEN i samarbete med Marit Eriksson och Anna Hellström 
Stora salen förvandlades till ett stort klädbytarevent med fokus på vintagepärlor. Mingelgarderoben 
inleder alltid föreningens SWOP.  
  
15/11 RELEASE i samarbete med Jenny Melander  
Jenny Melander släppte sin EP och diktsamling Den sista morgonen under en releasefest och konsert på 
Midsommargården. Det var en välbesökt och stämningsfull kväll. Två ungdomar från StudioUng hjälpte 
till med fikaservering under eventet.  
 
 

 

 

17/11 BOKTRÄFF I STOCKHOLM  
i samarbete med Isa Ömalm Ronvall  
En eftermiddag i litteraturens tecken! Bokträf-
fen bjöd på författarsamtal och signering med 
Ida Ömalm Ronvall, Sanna Mac Donald och 
Tobias Söderlund. Samtalet modererades av 
Annica Janius.  Det var också bokbyte, litterär 
tipspromenad, utlottning av fina bokpaket, 
fika och litterärt häng.  
 
1/12 ORIENTALISK DAG 

i samarbete med Hayati Dansakademi 
Samtidigt som det var Midsommarglögg med 
julmarknad på övre plan var det Orientalisk dag 
med dansshow, workshop, möjlighet att prova 
på magdans, henna-målning och egyptisk bazar 
i källaren. Hela Midsommargården sprudlade av 
liv denna dag.  
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STUDIOUNG 
StudioUng är Föreningen Midsommargårdens mötesplats för 
ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år. StudioUng  
erbjuder kreativa kurser där deltagarna kan prova på olika 
konstnärliga uttryck. Förhoppningen är att deltagarna ska 
finna ett nytt språk att uttrycka sig med. På StudioUng  
erbjuder vi en trygg och inkluderande miljö för alla som 
kommer. Vi vill underlätta för deltagarna att träffa nya  
vänner och upptäcka nya aktiviteter som ger dem möjlighet att slappna av, ha kul och växa.  
StudioUng har som mål att erbjuda en meningsfull fritid, speciellt för dem som annars riskerar att inte 
ha något att göra. Verksamheten vänder sig aktivt till nyanlända, ensamkommande eller med familjer i 
Stockholm, men den är också öppen för mer etablerade unga. Vi tror att verkliga möten mellan personer 
med olika bakgrunder bidrar till att skapa förståelse mellan människor och ett tryggare samhällsklimat. 
De unga som kommit till oss under året har varit en salig blandning av nyanlända från olika länder och 
unga som har bott i Sverige länge eller hela sitt liv.  

StudioUngs pedagoger har till uppgift att förmedla kunskap, att undervisa samt se till varje deltagares 
behov och utvecklingsmöjligheter. Mycket tid läggs därför på̊ 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 norm-
kritiskt förhållningssätt till deltagarna, samt till den egna kursens innehåll. 

Ett av StudioUngs fundament är att alla har en kreativitet, konstnärlighet och musikalitet i grunden. 
Pedagogerna uppmuntrar och hjälper deltagarna att hitta detta hos sig själva och våga utmana tankar om 
att inte räcka till eller ha rätt att uttrycka sig. Vi uppmuntrar de unga att samarbeta och komplettera 
varandra med de färdigheter de redan har, att utveckla sina kunskaper än mer och också lära sig saker 
som är helt nya för dem.  

En annan viktig tanke som leder arbetet är att alla har en berättelse som är värd att lyssna på. Varje 
deltagare kommer med hela sin livshistoria och förtjänar respekt för att de är människor med allt vad det 
innebär. Vi arbetar för att skapa en avslappnad stämning och ett klimat som bygger på tillit. Det ska 

finns möjlighet att samtala om livet på de olika 
sätt som passar olika individer. Vi tror och 
tycker oss se att kreativitet tycker oss se att kre-
ativitet kan hjälpa till att bygga en sådan trygg 
plats. Under året erbjöd StudioUng tre  
regelbundna kreativa kurser, ett antal tillfälliga 
kurser, kulturaktiviteter på och utanför  
Midsommargården samt lovverksamhet på alla 
skollov. 
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STUDIO MUSIKPRODUKTION 
Studio Musikproduktion är namnet på vår musikproduktionskurs som vi under både vår- och höst- 
terminen har hållit öppen sju timmar i veckan fördelat på̊ onsdagar och fredagar. Syftet med kursen är 
att ge unga musikintresserade en chans att spela in musik och oerfarna en chans att lära sig musik- 
produktion. Flera av de ungdomar som söker sig till oss skriver låtar själva och vill arbeta som artister. 
För dem blir Studio Musikproduktion dels ett sätt att få sina alster inspelade, men också en träning i att 
artikulera hur de vill att deras musik ska låta samt få idéer om hur de kan nå dit. Deltagarna får också 
hjälpa varandra med låtar i studion och engagera sig i varandras projekt. Vi ser på musiken som en 
gemensam grund för människor som annars kan ha mycket olika erfarenheter, den blir något att  
fascineras över tillsammans, ett medel för att våga uttrycka sig och att stärka tron på sig själv.  

Studio Musikproduktion leddes under året av Joel Rönnbäck - artist, musiker, låtskrivare och studio- 
tekniker. Med honom fick deltagarna möjlighet att spela in eget material, komponera musik och beats, 
lära sig det studiotekniska arbetet och pröva olika instrument. Studion lockade både nybörjare och unga 
med utbildning och erfarenhet. Även etablerade unga hittade till Studio Musikproduktion. Joel lyckades 
skapa en trygg atmosfär och han har också fått blyga deltagare att våga sjunga. För att kunna arbeta med 
många deltagare samtidigt i studion fick några lära sig tekniken medan andra spelade in. Flera använde 
också tiden till att skriva egna texter och melodier som sedan spelades in i studion.  

 

 

Gabriella “Gabbe” Hansson, koordinator på 
StudioUng, musiklärare, låtskrivare, artist och 
musikproducent, jobbade ibland tillsammans 
med Joel för att spela in en gemensam produkt-
ion med en större grupp unga. Gabbe tränade in 
en befintlig refräng eller skrev en ny med  
ungdomarna och de spelade sedan in den i mu-
sikstudion. 

STUDIO JAM / STUDIO LJUDTEKNIK 
Många som kommer till StudioUng vill lära sig 
spela instrument och musicera. StudioUngs  
koordinator Gabbe har i kursen Studio Jam haft 
nybörjarlektioner individuellt och i grupp i  
gitarr, piano, sång, bas och trummor samt låt-
skrivande i grupp. I Studio Jam ligger fokus på 
att lära sig grundläggande ackord och att till-
sammans följa pulsen, musikens hjärtslag.  
Under höstterminens första veckor hade Gabbe 
också kursen Studio Ljudteknik för att ungdo-
marna skulle få en introduktion i att använda  
utrustningen i replokalen: mikrofoner, instru-
ment, mixerbord och högtalare.  

Vi började så smått med både Studio Jam och 
Studio Ljudteknik inom ramen för Studio Mu-
sikproduktion under våren, men det var under 
hösten de blev mer strukturerade och planerade 
egna studior.  
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STUDIO KONST 
Varje onsdagskväll under året hade vi Studio Konst, en kurs i traditionella tekniker, som måleri och 
teckning, under ledning av konstläraren Andreas La Chenardiére. Deltagarnas egen motivation och egna 
idéer styrde innehållet i kursen. Deltagarna jobbade mest individuellt med sina egna motiv och Andreas 
hjälpte dem framåt i arbetet. Under året har kursens deltagare fått träna på att hitta proportioner i olika 
motiv och göra en verklighetstrogen skildring av föremål, personer och miljöer. De har också fått testa 
färger och former, träna på att uttrycka sig själv och låta saker bli som de blir.  
 

TILLFÄLLIGA STUDIOR OCH AKTIVITETER 
STUDIO FOTO 
Vid några tillfällen under våren erbjöd StudioUng en introduktion i fotografi. Maia Lindblom, konstnär 
som jobbar mycket med foto och film, och Dennis Correa, fotograf, filmare och klippare, kom och delade 
med sig av sina kunskaper och testade olika tekniker med deltagarna. Deltagarna fick inblick i delarna i 
en kamera och de fick också testa att fotografera både utomhus och inomhus, själva eller i grupp. Bland 
annat provade de att fotografera med green screen för att kunna klippa in en annan bakgrund. De  
experimenterade också med lång och kort slutartid och med att ta bilder i mörker och ljus. 

PODCAST MED UNGA BERÄTTAR 
Under våren blev StudioUng också en del av ett Unga Berättar-projekt där ungdomar från olika delar av 
Stockholm tillsammans gjorde olika avsnitt av en podcast. Ett tiotal unga från  
StudioUng jobbade tillsammans med Unga Berättars pedagoger för att skapa StudioUngs avsnitt av 
Unga Berättar podden. Under fem tillfällen utspridda över våren kom fyra pedagoger och handledde 
deltagarna i att hitta egna berättelser i sig själva. De fick träna på att berätta, att skriva, att bearbeta sina 

texter och spelade slutligen in sina berättelser. 
En av ungdomarna fungerade som program- 
ledare och skrev en ramberättelse i form av ett 
brev som återkom mellan de andras berättelser. 
De deltagare som medverkade med sina  
berättelser i podcastavsnittet har alla kommit till 
Sverige de senaste åren. Ganska snabbt i  
processen enades de om att ha “mötet med  
Sverige” som tema för sitt podcast-avsnitt. Det 
blev ett fint och rörande avsnitt där deltagarnas 
egna röster och tankar var det som formade  
helheten.  

Avsnittet släpptes på Spotify och andra podcast-
plattformar 28/6 och den dagen hade vi ett rele-
ase-fika på StudioUng. Releasefesten för hela 
podcasten var 14/3 i Unga Berättars  lokaler vid 
Slussen och då var fyra av StudioUngs deltagare 
med och berättade om sin medverkan i  
projektet. 

Berättelserna tog upp allt från komiska 
möten med “det svenska”, till att må 
psykiskt dåligt och att fördjupa sig i 
konst och kultur med syfte att förändra 
världen.  

I kursen fanns det tid för både  
reflektion över det egna uttrycket, 
vilsam tystnad under arbetets gång 
och samtal om både stort och 
smått i vardagen. 
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ÖPPEN SCEN OCH MYSKVÄLL 
Ett par kvällar under våren höll vi öppet extra länge och hade olika aktiviteter. Vid ett tillfälle hade vi 
öppen scen och några av de unga var med och visade upp egna musikaliska alster eller covers. Vi  
avslutade med ett jam där alla var med på scenen och sjöng, rappade eller spelade trummor. En annan 
kväll blev det myskväll med chips och läsk, musik och dansgolv med spontan free-style. Flera deltagare 
tycker om att dansa och en del deltagare ägnar sig gärna åt free-style, de improviserar rap till ett beat 
eller rappar långa texter utantill.  

MODERN DANS PÅ KONSTNÄRSNÄMNDEN 
I slutet av mars gick ett gäng från StudioUng på en provföreställning i Konstnärsnämndens lokaler. 
Koreografen och dansaren Tyra Wigg hade både gjort föreställningen och medverkade som dansare i 
den. Vi satt på golvet där hon dansade, vilket gav en känsla av att vi var med i konstverket. Till suggestiv 
musik från en medverkande musiker och kompositör utforskade Tyra rörelser runt teman som stress och 
att lyckas. Efteråt fick ungdomarna vara med och berätta om sina tankar och känslor kring vad de hade 
varit med om. För de flesta var det första gången de såg modern dans.  

INTERAKTIV MUSIK- OCH MEDIAFÖRESTÄLLNING PÅ KMH 
Tre av de StudioUng-deltagare som under året var mest intresserade av musikproduktion och  
komposition, följde med StudioUngs koordinator Gabbe till den nybyggda Musikhögskolan och slut-
konserten för kandidatutbildningen Musik- och medieproduktion. De fick ta del av en imponerande  
föreställning med egenskriven musik och mäktiga videoprojektioner som tog avstamp i evolutionens 
historia. Trummor, bas, piano, syntar, flöjt, gitarr, slagverk blandades med stämsång. Musiken rörde sig 
från allt från poplåtar till filmmusik. I föreställningen fanns också en interaktiv del där publiken fick 
spela ljud från en hemsida med sina mobiler, som sedan blev en del av helheten. I samband med den 
föreställningen samtalade vi mycket om att studera på konstnärliga högskolor i Sverige. 

SONGWRITING & PRODUCTION CAMP FÖR GÄRIS & ICKEBINÄRIS 
I oktober bjöd vi in tjejer och ickebinära till en hel helg med musikproduktion. Musikproducenten, låt-
skrivaren, musikern, läraren och tidigare StudioUng-pedagogen Hanna Lindgren ledde helgen. Tio tjejer 
dök upp och lärde sig grunderna i musik-produktion i studion på Midsommargården.  

 
Efter det fick de delta i tre låtskrivarsessions där 
de fick prova på de olika rollerna låtskrivare, 
musiker/sångare och ljudtekniker. Resultatet 
blev otroliga samarbeten och en mängd fina låt-
idéer som spelades upp för gruppen vid helgens 
slut. 

  
En av tjejerna uttryckte att hon under de två  
dagarna hade lärt sig mer än under två år av  
musikproduktionslektioner i skolan. Sandra 
Eberskoug från bandet Ambivalensen och  
StudioUngs koordinator Gabbe var med under 
delar av helgen och bidrog med sin input,  
kunskap och pepp. Den här helgen kommer  
definitivt få ringar på vattnet.  
 

En stark känsla av samhörighet infann 
sig i gruppen och alla peppade och 
lyfte varandra och det de hade  
åstadkommit under helgen. 
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DANSFÖRESTÄLLNING MED CCAP PÅ HALLEN I FARSTA 
I november gick vi med ett litet gäng från StudioUng till Hallen i Farsta och tittade på den moderna 
föreställningen ASKA av danskompaniet CCAP. Publiken var utspridd i den stora, mestadels mörka före 
detta idrottshallen och dansarna rörde sig bland deltagarna till industriella ljud. Efteråt pratade  
ungdomarna en stund med koreografen Christina Caprioli och de passade på att fråga vad modern dans 
egentligen är. 
 
18-ÅRSFEST MED DISCO 
En av StudioUngs deltagare fyllde 18 år i november och 
önskade att få fira sin födelsedag tillsammans med oss, så 
tillsammans med henne anordnade vi ett StudioUng-disco 
med dans, blinkande ljus, tårta och snacks.  
 
STUDIO MUSIKVIDEO 
Ett par StudioUngare hade efterfrågat att få göra musik- 
videor till de låtar de jobbat med i Studio Musik under året, 
så vi bestämde oss för att genomföra en musikvideokurs 
under senhösten. Det blev fem tillfällen under ledning av 
Tina Johnsson. Tina har jobbat med olika kreativa och 
tvärskapande projekt i 20 års tid och använder sig av allt 
från foto, film, teater, design och illustration. I vår musik-
videokurs utgick hon och gruppen från två av ungdomarnas 
låtar, gjorde manus och valde locations, spelade in, gick 
igenom redigeringsprogram och började klippa videorna 
tillsammans. Det var ett spännande arbete som bland annat 
utspelade sig bland blinkande discolampor i vår festlokal  
i källaren och framför en graffitivägg vid Konstfack. 
 
 

ANDRA AKTIVITETER  
PÅ MIDSOMMARGÅRDEN 
En onsdagkväll i början av året testade fyra  
StudioUng-deltagare körsång i Midsommar-
gårdens Alla kan sjunga-kör. Det tyckte det var 
kul och en av dem uttryckte att det var ett bra 
sätt att träna svenska 

Några deltagare från StudioUng var med när det 
var Stickbio på Midsommargården och ett annat 
arrangemang där ett stort gäng StudioUng- 
ungdomar deltog var på Midsommargårdens 
event under Kulturnatt Stockholm.  

Många deltagare från StudioUng kommer också 
ofta till Rosa Stationen Telefonplans olika  
aktiviteter.  

  

Totalt erbjöd vi 197 aktivitetstillfällen 
under året på StudioUng. Det är en  
ökning med 19% jämfört med 2018 då 
vi erbjöd 166 aktivitetstillfällen. 
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LOVVERKSAMHET PÅ STUDIOUNG 

JULLOV/JANUARILOV 
Många av StudioUngs deltagare går sysslolösa under loven och därför erbjuder vi lovverksamhet under 
årets alla skollov. Under årets första vecka, på ungdomarnas jullov, vek vi två dagar till att åka skridskor 
på den fina isbanan i Kungsträdgården. Ett stort gäng dök upp under de dagarna, också många ungdomar 
som inte hade deltagit i StudioUngs verksamhet tidigare. Flera av dem åkte skridskor för första gången 
och övervann sin rädsla och vågade sig ut på isen, åkte själva utan att ramla, släppte taget om ledstången 
och hittade sätt att ta fart. Mellan åken drack vi varm choklad och åt medhavda smörgåsar. Det var 
väldigt fina dagar. På lovets sista dag var vi inomhus och tittade på film och åt pizza tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

SPORTLOV 
På sportlovet samarbetade vi med Kulturskolan Stockholm och deras transnationella projekt i-MoToLe. 
Detta projekts syfte var att hitta nya sätt att nå ut med musik och annan konstundervisning till ungdomar 
som annars inte tar del av den. Pedagoger från Kulturskolan och tre Erasmus+-praktikanter i samma 
ålder som de unga på StudioUng kom till oss varje dag och hade kurser i handtrummor, sång, rytmik, 
gitarr/ukulele, teater och cirkus. Flera nya ungdomar som kom till oss under sportlovet har efter det blivit 
stadiga deltagare i StudioUngs kontinuerliga verksamhet.  

PÅSKLOV 
På påsklovet började vi med att bjuda in till en 
biokväll. I Midsommargårdens stora sal med 
stor bioduk såg vi Black Panther, den  
afrofuturistiska superhjältefilmen som blev en 
stor succé på biograferna under 2018. Ett tjugo-
tal deltagare dök upp. Vi åt sojakorv med bröd 
och snacks och hade en mycket lyckad kväll. 
Även den kvällen kom flera ungdomar till oss 
för första gången och de har senare kommit till-
baka och varit med på till exempel Studio 
Konst.  

De andra dagarna på påsklovet hade vi danspass 
i vår danssal. Dansaren och danspedagogen 
Martina Aarre-Ahtio undervisade i house och 
hip-hop. Vi ritade också serier med serieteckna-
ren Alaa Rostom under veckan. Alaa höll i tre 
kurstillfällen med serieteckning, där deltagarna 
fick träna på att rita ansikten och olika  
känslouttryck. 

SOMMARLOV 
Under sommarlovets två första veckor fokuse-
rade vi på våra huvudkurser Studio Konst,  
Studio Musik och Studio Jam. Vår studio- 
pedagog Joel Rönnbäck spelade bland annat in 
rap, sång och gitarr till deltagarnas egna låtar  
eller olika covers. StudioUngs koordinator 
Gabbe hade Studio Jam med lektioner i gitarr, 
sång och låtskrivande och vår konstpedagog 
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Andreas La Chenardiere lärde deltagarna att teckna kroppen. Olika personer stod modell och deltagarna 
fick träna på att under korta tidsintervall rita av varandra. Mycket fokus låg på att hitta rätt proportioner, 
till exempel hur stort ett huvud är i förhållande till resten av kroppen. Deltagarna fick också jobba med 
att läsa ut kroppens tyngdpunkt i förhållande till hur modellen stod eller satt och att försöka överföra den 
till pappret. Deltagarna ritade för fullt och många uttrycksfulla teckningar fanns att beskåda efteråt.  

Under lovet erbjöd vi också flera danstillfällen med Mauro Mardones, engagerad pedagog i kubansk 
salsa.  

HÖSTLOV  
Replokalen i Midsommargårdens källare har under hösten renoverats och blivit iordninggjord. Under 
höstlovet satte ett gäng av våra ungdomar tillsammans med konstnärerna Johan Lundborg och Nabil 
“Holem” Dorbane pricken över i:et på arbetet genom att skapa en gemensam målning i lokalen. Under 
några dagar skissade de och sprayade vår 2,5 meter höga och 5 meter långa “garderobsvägg” som tidi-
gare var vit men nu pryds av en heltäckande, smakfull, färgglad och uttrycksfull målning med både 
konkreta och abstrakta motiv. Den utgår från ungdomarnas egna skisser och Nabil och Johan handledde 
processen att “översätta” det till en väggmålning. Gruppen målade också en tavla att sätta upp på  
motsvarande vägg, som hänger ihop med den målade garderobsväggen. Rummet fick en helt annan själ 
med den nya konsten. Under höstlovet hade vi också våra vanliga studior Studio Musikproduktion och 
Studio Jam. 

ÖPPET HUS OCH SKOLBESÖK 
Många av StudioUngs besökare kommer till oss 
genom att vi informerar om vår verksamhet i 
olika språkintroduktionsgymnasieklasser. Men 
även reklam i sociala medier, affischer,  
annonser och ryktet från tidigare besökare  
påverkar vilka som dyker upp. I början av våren 
och hösten höll vi öppet hus på StudioUng för 
att få nya deltagare. Vi mötte upp intresserade 
elever från Liljeholmens Gymnasium och åkte 
tillsammans till Midsommargården. Vid båda 
tillfällena följde 25-35 ungdomar med och  
tecknade, spelade instrument, spelade in musik 
och fikade hos oss. Många av besökarna från 
dessa tillfällen har återkommit och blivit  
självklara deltagare i verksamheten. 
 
KULTURSTÖD FÖR UNGA 
StudioUng har också erbjudit coaching kring 
Kulturstöd för unga, via Stockholms kultur- 
förvaltning. Unga mellan 13 och 25 år med en  
projektidé har fått hjälp och stöd med både  
ansökan och genomförandet av projektet.  
Föreningen konstnärliga- och pedagogiska  
koordinator Anna El Yafi är coach för  
Kulturstöd för unga och har under året totalt 
coachat fem unga projektledare, varav tre fick 
bifall och två avslag.  
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GENOMFÖRDA PROJEKT OCH EVENT 
• En ung projektledare, vars mål är att bli curator, skapade en konstutställning/biennal i Skarpnäck. Målet var 

att erbjuda en plattform för unga oetablerade konstutövare och intresserade. 
 

• En projektledare sökte för att anordna en fest för inkludering och förståelse i Skarpnäck. Hen hade ett brett 
kontaktnät bland ensamkommande, främst med härkomst från Afghanistan, och idén var att erbjuda mat, 
musik och dans från den afghanska kulturen till en blandad publik.  

 
• En amatörteatergrupp med unga från en gymnasieskola i Stockholm skrev, producerade, och satte upp ett 

allkonstverk Fjärilar och Fekalier – En pjäs om förälskelse. Under två dagar spelade gruppen tre föreställningar 
av verket som både blandade teater och dans. Scenen var Teater Tre på Södermalm. 

 
• På Södermalm sökte två projektledare från Heavy heads, stöd till olika delar av ett Jam och Battle med street-

dans, DJ´s och musik. Målet var att erbjuda ett event för alla som är intresserade av streetdans och musik, 
samt främja ett nordiskt samarbete. Tyvärr fick de avslag då de sökte bidraget för sent. 

  
Vi är glada att se ungas engagemang och driv för ett öppet kulturliv i Stockholm och att vi fick chansen 
att coacha några av dessa unga aktörer. Arbetet att coacha unga med en idé innebär cirka två möten, samt 
kontakt via telefon eller mejl. De sökande kan få hjälp med allt från budget, till projektplanering, till att 
utveckla tankar och idéer, såväl som att skriva en ansökan och formulera idén i text. Vårt mål är att de 
unga sökande lär sig av ansökningen likväl som av erfarenheten att producera ett event. 
 

TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE  
Inför 2019 fick Föreningen Midsommargården 
stöd från Länsstyrelsen i Stockholm med syfte 
att erbjuda ett sammanhang för vuxna asyl- 
sökande (över 18 år) som kan känna sig vilsna 
och befinna sig i utanförskap (TIA). Insatsen 
skulle stärka den asylsökandes etablering i  
samhället samt motverka isolering och ohälsa. 
Tack vara stödet fick vi möjligheten att  
rekrytera två lotsar som under året har arbetat 
med projektet och erbjudit aktiviteter och en 
hälsofrämjande fritid för vuxna i asyl- 
process. Målgruppen har genom de aktiviteter 
och det sammanhang vi erbjudit fått chans att 
utveckla den egna identiteten och självkänslan i 
det nya landet, vara/känna sig som en del av 
samhället och kulturlivet samt ha en rolig och 
meningsfull fritid, lära känna etablerade  
svenskar, träna det svenska språket och skapa 
nya nätverk. Föreningen har genom lotsarna  
etablerat en kontakt med målgruppen, breddat 
våra nätverk med andra aktörer som når mål-
gruppen och introducerat och informerat om 
verksamheten vi erbjuder.  
 
Vi har ökat deltagarantalet av vuxna asyl- 
sökande i våra öppna redan befintliga  
verksamheter samt fått bekräftat att det finns ett 
stort intresse hos målgruppen att delta i  
Midsommargårdens verksamhet. Vi har genom 

Totalt kom 1633 deltagare till StudioUng under 
året. Det är en ökning med 57% jämfört med 
2018 då det totalt kom 1038 deltagare. 
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våra verksamheter stöttat dem som känt sig vilsna och till viss del befinner sig i utanförskap. Vi upplever 
att insatsen har varit med och bidragit till att stärka den asylsökandes etablering i samhället samt varit 
med och motverkat isolering och ohälsa.  
 
Det som har varit vår största utmaning och där vi inte nått upp till våra mål är att lotsa vuxna asylsökande 
till våra regelbundna kurser. Endast någon enstaka asylsökande har deltagit i vår kursverksamhet trots 
att vi har erbjudit kostnadsfria platser. Vår analys är att det är svårt att få målgruppen att delta i aktiviteter 
och kurser som en måste boka in sig på och som inte har ett större mervärde utöver en meningsfull fritid 
eller som inte är direkt riktade till asylsökande. Vi tror att det är många olika faktorer som spelar in, men 
att en viktig faktor är att framtiden i Sverige är oviss för asylsökande och att det därför är ett stort steg 
att anmäla sig till en kurs som man förväntas delta i vid flera tillfällen. En annan faktor är att många av 
de asylsökande kommer från en annan tradition när det kommer till kurser och kursupplägg än vad vi är 
vana vid i Sverige.  
 
Då gruppen asylsökande är under konstant förändring har det varit en utmaning att nå ut med information 
och etablera kontakt med dem som är under asylprocess. Många av våra tidigare deltagare är inte längre 
asylsökande utan har fått uppehållstillstånd eller tvingats lämna Sverige och därför är det viktigt för oss 
att de flesta av våra verksamheter är öppna och gratis för alla, för att inte göra skillnad på grupper utifrån 
asylstatus utan istället utifrån varje individs behov. Vi har också under året insett vikten av att våra 
aktiviteter har ett mervärde och är stärkande och viktiga även om en tvingas lämna Sverige.  
 
Genom våra öppna aktiviteter och mötesplatser, så som Rosa Stationen Telefonplan, StudioUng,  
Midsommarglögg med Julmarknad, Swop och Barnbazar, har vi bidragit till etablering, nätverks- 
byggande, möjlighet till att träna svenska samt skapat möjligheter för en meningsfull fritid. Vi driver en 
unik verksamhet i och med att det är en mängd olika målgrupper som besöker huset och det därmed 
finns stora möjligheter att skapa unika och värdefulla möten. 
   
Genom våra riktade TIA-aktiviteter, så som simkurs, cykelkurs, salsakurs & studiebesök/utflykter, har 
vi varit med och bidragit med hälsofrämjande och individstärkande aktiviteter som är viktiga för  
individen oavsett om personen får möjligheten att stanna i Sverige eller inte. 

Under året har vi anordnat nedanstående kurser 
och aktiviteter speciellt för målgruppen asyl- 
sökande över 18 år: 
 

• Cykelkurs i två omgångar vid 15  
tillfällen 

• Simkurs för asylsökande kvinnor vid 11 
tillfällen 

• Salsakurs vid sju tillfällen 
• Utflykter vid 10 tillfällen 
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CYKELKURS 
Under året arrangerade vi två cykelkurser, den ena i 
samarbete med Cykelfrämjandet och den andra i 
egen regi. Som en del av kurserna fick deltagarna 
grundläggande teoriundervisning i trafikregler och 
trafiksäkerhet. De fick också lära sig att göra en-
klare reparation samt praktisk träning på att cykla. 
Majoriteten av deltagarna var kvinnor och de lärde sig cykla så pass bra att de sedan hade möjlighet att 
fortsätta träna själva. Många deltagare uttryckte att de gick kursen för att få möjlighet att cykla  
tillsammans med sina barn. 
 
SIMKURS 
Under hösten startade vi en simkurs för nybörjare som leddes av sim-läraren Anna Hagnefur. Under 
kursen fick åtta kvinnor möjligheten att bli trygga i vattnet, lära sig simteknik och alla de kunskaper som 
krävs för att kunna fortsätta träna simning på egen hand. Deltagarna skrattade, lärde sig av varandra och 
övervann rädslan för vatten tillsammans. Det blev också en mötesplats där deltagarna fick möjlighet att 
öva svenska och skapa nya nätverk. Ett flertal av de deltagare som deltog i sim- 
kursen deltar nu i andra aktiviteter hos oss på Midsommargården eller i 
verksamheter som det fått tips om genom oss. Vi har upplevt att kvinnor 
som kommer för att lära sig simma får så mycket mer än sim- 
träning. De utvecklas som individer, lär sig svenska, är med och skapar en 
trygg miljö och ett stärkt systerskap. Tillsammans har vi arbetat för  
mångfald, möten och möjligheter. 
 
 
 
 
 
 
 

SALSA 
Efter önskemål från våra deltagare erbjöd vi un-
der året drop-in salsa där en hade möjlighet att 
lära sig grunderna inom salsa, träffa andra och 
delta i en hälsofrämjande träningsform. Att det 
var drop-in gjorde att deltagarantalet varierade 
samt att det fanns en möjlighet att delta utifrån 
sin egen tid och önskemål.  
 
UTFLYKTER 
Under året har vi gjort nedanstående utflykter 
inom TIA-projektet: 

• Prova på cirkus hos Cirkus Cirkör 
• Heldag med kurs i Stand Up Paddle 

Board hos H&H Hälsa 
• Tre Interaktiva dansföreställningar med 

CCAP 
 
FÖRESTÄLLNINGAR 
Under året har vi sett och upplevt nedanstående 
föreställningar inom TIA-projektet. Varje tisdag 
under juli bjöd vi in till parkhäng i Galärparken 
på Djurgården! Vi såg Parkteaterns före- 
ställningar, fikade och umgicks.  

• KISELDALEN en Cirkusföreställning med 
Kompani Giraff 

• Mosh Split - Cirkusföreställning, Parkte-
atern 

“Nu har jag lärt mig cykla, en dag ska 
jag lära mig köra bil. Det är mina  
rättigheter som kvinna och jag vet att 
jag kan.”  
- Kvinna som deltog i cykelkursen VT 2019 

“Det har inte bara varit att lära sig 
simma, det har varit ett sammanhang, 
något roligt och som fått mig att må 
bra”  
- Kvinna som deltog i simkursen HT 2019 
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• Världen enligt Lazcano - En humorshow, Parkteatern 
• Tjugo 19 - Fysisk musikal, Parkteatern 
• Girls will make you blush - Teaterföreställning, Parkteatern 

 
Genom utflykterna och föreställningarna har vi guidat asylsökande till kultur och konstaktiviteter utanför 
Midsommargården samt erbjudit fler sammanhang och en bredare bild av kultur- och aktivitetsutbudet i 
Stockholm. Utmaningen har varit att kommunicera ut information och få in anmälningar.  
 
Projektets lotsar har under året deltagit i ett flertal seminarium, dialogforum och nätverksbyggande träf-
far för att etablerat samarbeten och bredda föreningens kunskap kring målgruppen. Vi har även i dialog 
med målgruppen tagit fram aktiviteterna och utformat verksamheten utifrån önskemål och behov.  
 
Vi har ibland upplevt att det är svårt att nå målgruppen, speciellt när vi har erbjudit aktiviteter utanför 
Midsommargården. Under året har vi därför arbetat fram olika metoder för att nå ut till fler.  
 
Vi beviljades i slutet av året nya medel från Länsstyrelsen i Stockholm för att fortsätta med insatsen och 
jobba vidare med målgruppen. Detta gör att vi kan vidareutveckla det arbete vi gjort under året och 
framöver nå ännu fler. Det ger oss också möjlighet att arbeta vidare med det som varit våra största 
utmaningar under året, samt utvärdera och utveckla våra metoder med syfte att kunna erbjuda ännu bättre 
verksamhet för målgruppen under 2020.  

 
   

 

 

 

 

 

SAMARBETEN & NÄTVERKANDE 
Föreningen Midsommargården verkar aktivt för 
att samverka och samarbeta med olika aktörer. 
Ett arbete som ständigt pågår är att skapa  
kontakter och nätverka med andra föreningar 
och organisationer, professionella kulturaktörer,  
företagare och kulturaktörer i närområdet, med 
volontärer samt med boende i området.  
Föreningen arbetar också aktivt för att skapa 
förutsättningar för ideella organisationer att 
verka i huset. 

Under året har vi genomfört mycket  
verksamhet, både regelbundna aktiviteter och 
enstaka event i nära samarbeta med andra  
aktörer.  
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REFUGEES 

WELCOME 

STOCKHOLM 
Rosa Stationen Telefonplan är en stor verksamhet som breder ut sig och tar plats. Hösten 2016 tog  
Föreningen Midsommargården kontakt med Refugees Welcome Stockholm och organisationerna  
inledde kort därefter ett samarbete. Och samarbetet bar frukt, idag har vi gemensamt öppet tio gånger 
under en månad. Verksamheten har blivit känd bland målgruppen och i närområdet. Det är en  
verksamhet som räknas och tillför mervärden för deltagare, volontärer, projektledare, lärare/ 
pedagoger/ledare och kulturutövare inom olika konstområden.  
 
Rosa Stationen Telefonplan är en mötesplats för inkludering. Vår vision är att erbjuda en social och trygg 
plats där människor oavsett status, födelseland eller ort, trivs, träffar nya vänner, vidgar sina kontaktnät, 
bildar sig samt erbjuds hjälp med vardagliga problem och juridisk hjälp med asylprocessen. På Rosa 
Stationen Telefonplan blir vi snabbt bekanta med varandra och den sociala mötesplatsens styrka är något 
alla involverade lyfter som huvudskälet till varför de återkommer.  
 
 

 
 
På tisdagar är det Refugees Welcome  
Stockholm som ansvarar för aktiviteterna, Rosa  
Programmeringen är ett lika samarbete och på 
söndagarna planerar och genomför Föreningen 
Midsommargården aktiviteterna och  
programmet, medan Refugees Welcome  
Stockholm ansvarar för volontärer. Allt från  
aktiviteter, upplevelser, undervisning, råd- 
givning och fika är kostnadsfritt. Föreningen 
Midsommargården bidrar alltid med  
lokalerna. Målgruppen för Rosa Stationen  
Telefonplan är asylsökande, nyetablerade och 
etablerade i staden. Varje ny termin startar med 
en informationsträff för allmänheten då vi  
berättar om vad vi gör och vad en kan bidra med 
som volontär. Den stora utmaningen framöver 
är att nå civilsamhället och nya volontärer, då 
verksamheten växer och för att ersätta de  
volontärer som av olika skäl har slutat. Överlag 
trivs dock både volontärer, deltagare och  
projektledare.  

 
  

En återkommande kommentar är att 
verksamheten ger energi för att orka 
med annat i livet. 

Rosa Stationen Telefonplan består av tre verksamheter: 
• Språkmöten och juridisk rådgivning varje vecka  
• Rosa Programmering varje vecka 
• Kulturmöten varannan vecka 
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SPRÅKMÖTEN & JURIDISK RÅDGIVNING  
Språkmöten och juridisk rådgivning samlade i snitt 60 deltagare per gång under 32 veckor. Människor i 
olika åldrar, från alla världens världsdelar besökte verksamheten och tog del av svenskundervisning, 
juridisk rådgivning, läxhjälp och språk- och brädspelscafé. För vuxna deltagare med barn erbjöds barn-
passning där volontärer ordnande med olika inomhussporter och kreativa aktiviteter. Syftet med verk-
samheten är att erbjuda stöd kring vardagliga utmaningar och stora utmaningar som påverkar hela livet, 
men även en möjlighet att träffa etablerade och öva det svenska språket och utbyta erfarenheter.  
Verksamheten under tisdagarna lyckades i samtliga avseenden med sin verksamhet.   

 
ROSA PROGRAMMERING 
Rosa Programmering var till en början förlagd till tisdagarna, men vi bytte inför höstterminen dag till 
onsdagar. Vi erbjöd en nybörjarkurs i programmering, samt datorkunskapskurs. Fem programmerare 
förberedde och genomförde lektioner på volontärbasis. De fem lärarna arbetade/arbetar inom olika  
områden med programmering, både för stora internationella företag och mindre svenska företag. De 
erbjöd lektioner som utmanade deltagarna att både fördjupa och repetera redan lärd kunskap. För nya 
deltagare fanns alltid individuell hjälp då lektionerna var lärartäta. Verksamhetens två projektledare kom 
från Föreningen Midsommargården och från Refugees Welcome Stockholm. Deras uppdrag var att se 
till att de praktiska förutsättningarna fanns, att locka nya deltagare och att stötta lärarna kring  
kursutveckling. Rosa Programmeringen avslutade både vår- och höstterminen med ett besök Spotifys 
huvudkontor i Stockholm.  
 
Genom att sänka ribban och erbjuda människor med olika kunskapsnivåer en kurs i programmering 
hoppades vi på att väcka intresset för att fortsätta studera programmering och därmed öka chansen för 

att få arbete i framtiden. Vår övertygelse är att 
internationell gångbar kunskap är viktig för 
människor med tillfälliga uppehållstillstånd, 
samt asylsökande, då den kunskapen går att ta 
med sig världen över.  

Programmering är fortfarande ett yrke där  
autodidakt lärande kan leda till en tjänst inom 
yrket. I programmeringen möttes människor 
från Bisjkek till Bogota och den yngsta del- 
tagaren var 12 år och den äldsta runt 80 år. Un-
der höstterminen var hälften av deltagarna kvin-
nor.  Datorkunskapen lockade inte många ele-
ver, i snitt tre per gång, med en topp då vi erbjöd 
CV-hjälp. Vi beslöt därför att ta bort datorkun-
skapen inför hösten och istället göra enskilda 

Juristerna gjorde en faktisk skillnad med asylprocessens utfall och återförening av 
barnfamiljer, svenskundervisningen kompletterade de kurser asylsökande deltog i via  
exempelvis olika studieförbund och för ungdomarna och unga vuxna blev vissa  
volontärer “extra vuxna” som lyssnade och stöttade. För några av deltagarna var  
barnpassningen det som möjliggjorde för den vuxna att delta i exempelvis svensk- 
undervisningen.  
 

Glädjande resultat var att ett par av 
deltagarna intresserade sig så till den 
grad att en sökte högskoleutbildning 
inom programmering och flera 
 fortsatte att lära sig programmering 
hemma på sin fritid.  
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workshoppar i datorkunskap som en del av Språkmöten och Juridisk rådgivning på tisdagarna. I slutet 
av hösten etablerades kontakt med företaget Northen Kindom, ett innovativt techföretag som sökte 
möjlighet att engagera sig i civilsamhället och med samhällsutmaningar.  Vår förhoppning är att  
samarbetet ger utbyte under 2020. Vi undersöker även möjligheten att kunna certifiera utbildningen och 
erbjuda deltagarna praktikplats på företag som vi inlett samarbeten med. Strukturen för Rosa  
Programmering har skapats under ett och ett halvt år och under 2020 väntar utveckling av verksamheten. 
 
KULTURMÖTEN 
Söndagarnas Kulturmöten erbjöd under året 18 hela kulturprogram där vi provade olika konstformer och 
tog igen oss i det kreativa språkkafét. Vi erbjöd en plats för människor att träffas, prova och uppleva 
olika konstformer, gå en kurs eller bara hänga och fika.  
 
Modern teater, teater på arabiska, renässanskör, klassisk 
musik, folkmusik, clowner, cirkusartister, luciatåg,  
föreläsningar, filmvisningar, improvisationsövningar, 
dramaövningar, slagverksworkshop, civilkurageworkshop, flamenco, salsa, modern dans, waackning, 
svensk folkdans, stafflimåleri, draktillverkning — i vår stora sal blandas scenisk konst med workshoppar 
av alla dess slag. I det kreativa språkkafét pysslar och tillverkar vi papperskonst, dekorationer, smycken, 
konstverk, serieteckning, texter till musik och säsongens bakverk, samtidigt som vi samtalar, lyssnar på 
varandras berättelser och erfarenheter och lär känna varandra. Ofta pågår en parallell kurs i instrument 
eller hantverk. För målgruppen asylsökande, nyetablerade och socioekonomisk utsatta sänker vi ribban 
genom att hela programmet är kostnadsfritt.  
 
Genom gemensamma kulturupplevelser och deltagande i olika aktiviteter, får vi uppslag till samtals- 
ämnen i det kreativa språkkafét. Där kan en öva sin svenska, men även föra samtal över generations-
gränser, lära av varandra och utbyta erfarenheter. Vi upplever att konsten ger mervärde i sig som att få 
uppleva och känna hela spektrum av känslor, hämta energi och inspiration till livet utanför, samt upp-
täcka sig själv och de egna förmågorna. Söndagarnas program uppmuntrar också till delaktighet och en 
chans att få ta aktiv del av kulturutbudet i staden samt att få tycka, tänka och formulera åsikter om 
upplevelsen i samtalen efteråt. Den konstnärliga kvaliteten under söndagarna är hög eftersom de artister, 

konstnärer, pedagoger och ledare vi anlitar är  
professionella inom sitt konstområde och verk-
samma inom det egna fältet. 

ALLT DET HÄR HAR VI GJORT… 
SCENISK KONST 

• Utdrag ur Decamerone med Romeo och  
Juliakören 

• Körkonsert med kören Gränslösa Röster 
• Konsert med Liliana Zavalas trio 
• Koreografin med Johanssons Pelargoner, en 

interaktiv dansföreställning på flera språk 
• Utdrag ur dansföreställningen Pulso med  

Sofia Castro 
• Konsert med Sofia Berg Böhm och Patrik 

Bonnet 
• Luciatåg med barnkören Octaverna fån  

Uppenbarelsekyrkan Hägersten 
• Klassisk konsert med sångaren Sebastian 

Durán och pianisten Karin Haglund 
• Konsert med slagverkskooperativet  

Masangue Maracatu 
 

 

 

Våra kulturmöten är en intim, trygg 
och nyfiken verksamhet som vi tror 
betyder mycket för dem som deltar.  
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WORKSHOPPAR 
• Civilkurage med Sandra Eriksson från Kristna Freds 
• Scenografi och dekorationsworkshop - med bland annat material från naturen  

med scenografen Sara Ejevärn 
• Bokbindarworkshop Bind din egen anteckningsbok med Jenny Melander 
• Masktillverkning samt stafettmålning med konstnären Andreas La Chenardière 
• Programmering med volontärer från Rosa Programmering 
• Akrobatikworkshop med artisterna Linn Holm och Einar Kling Odencrants 
• Skriva sångtext samt drama med dramaturgen och librettisten Sophie Helsing  
• Gör en låt med artisten och låtskrivaren Gabriella Hansson  
• Rytmik med slagverkaren Liliana Zavala 
• Trum- och slagverksbygge under ledning av Valter Kinbom 
• Körsång med kören Gränslösa Röster 
• Street-dans, stilen Locking, tillsammans med flerfaldiga sverige-

mästaren Arvid “Arvidos”  
Håkansson 

• Skapande dans och rörelse med koreografen Cristina Caprioli och 
CCAP 

• Flamencoworkshop med dansaren Sofia Castro 
• Berätta en gemensam historia med illustratören Oli Svenblad, en 

workshop med berättande och  
serieteckning där deltagarna skapade egna barndomsberättelser  

 
 
 
 
 

FILMVISNINGAR 
• Dokumentären Shapeshifter och filmsamtal 

med manusförfattare och regissör Sophie  
Vukovic, samt filmworkshop tillsammans 
med Madde Edlund från RWS Open Cinema 
 

ÖVRIGT PROGRAM 
• Samtalsövningar med Karin Bruce från  

LärOlika 
• Studioinspelning av gemensam låt  

Rosa-Låten tillsammans med musikerna  
Gabriella Hansson och Joel Rönnerbäck 

• Gemensamt framförande av den egna låten 
Rosa-Låten 

• Firande av semmeldagen 
• Utomhusprogram i Svandammsparken för 

att nå fler i vårt närområde och sprida kultur 
där människor är 

• Rosakampen, en modern femkamp med  
deltävlingar som knöt an till Rosa Stationen 
Telefonplans verksamhet 

• Kettlebellträning med Viljans träningsklubb 
• Schacktävling 
• Gemensam halloweenbakning 
• Gemensamt pepparkaksbak  
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Vi har fått uppleva många söndagar med fina kulturmöten, här beskrivs några: 
En söndag i oktober kom danskollektivet Johanssons Pelargoner med föreställningen Koreografin till 
oss och gav två interaktiva föreställningar. Med hörlurar med instruktioner på flera olika språk skapade 
vi formationer och dans tillsammans. Barn och vuxna sida vid sida. En fantastisk upplevelse för samtliga 
som medverkade. För de mindre barnen höll cirkuskonstnärerna samtidigt workshop i det kreativa språk-
cafét. Föräldrar och barn lyftes upp i luften och ingick i avancerade pyramider under mycket skratt och 
koncentration. 
 
En annan söndag kom dramaturgen och dramatikern Sophie Helsing för en teaterworkshop i stora salen. 
Som utbildad skådespelare gav hon oss kropps- och röstövningar för att stärka den egna självkänslan 
och se våra medmänniskor runt omkring oss. Workshopen blev väldigt uppskattad bland deltagarna och 
volontärerna.  
  
KULTURNATTEN, EN DEL AV ROSA STATIONEN  

TELEFONPLAN - KULTURMÖTEN 
27/4 bjöd staden in till Kulturnatt Stockholm och Föreningen Midsommargården var en av  
kulturnattsaktörerna även detta år. Tillsammans med Refugees Welcome Stockholm bjöd vi in till ett 
storslaget Rosa Stationen Telefonplan-evenemang. Årets tema var magi och tillsammans med troll- 
konstnären och mingelmagiker Adrian Videla, varietéartisten och mingelmagikerna Rasmus Wurm och 
rökelse och klockspel lockades besökare in från torget på Telefonplan. I källaren pågick ett hjärtdisco 
med 3D glasögon. På scenen i vår stora sal gavs familjeföreställningen Varieté Etoilé av och med  
magikern och skådespelaren Steph Molin och musikerna Sousou och Maher Cissoko spelade och sjöng 
afrikanska sagor och sånger med rötter från medeltiden. I workshoprummen pågick spådom i kaffesump 
med Nina Kader, trickfilm med pedagoger från Unga berättar och självlysande och osynlig graffiti med 
konstnären Rikard Olsen. I det kreativa språkcafét kunde besökarna skriva osynlig text och traditions-
enligt fortsatte vi med något a-long, denna gång blev det sound-a-long med ljudeffekter till kända 
filmscener. Vi avslutade natten med kurdisk folkdans.  
 

Tillsammans med alla besökare och volontärer 
skapade vi en magisk kulturnatt med roliga,  
intressanta, svettiga, spännande, fina och helt 
underbara programpunkter. Stämningen var på 
topp och vi bjöd på gratis fika till alla våra över 
600 besökare. 
 

BIO OCH HÄNG I SVANDAMMSPARKEN 
8/6 bjöd vi, tillsammans med Refugees 
Welcome Stockgolm och RWS Open Cinema, 
in till utomhusbio och häng i Svandammspar-
ken. Under tidig kväll var det gemensam pick-
nick, clowneri, fiskdamm, ansiktsmålning, li-
vemusik med Rebecka Reinhard, Queer Salsa 
workshop och performance. Tyvärr blev vis-
ningen av filmen Kungen av Atlantis inställd 
på grund av att det började regna i samma 
stund som filmen skulle börja.  
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HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING 
Under året har föreningen samarbetat med stadsdelsförvaltningen på många olika plan.  
 
PROJEKTET FÖRENINGSGUIDER 
Tillsammans med Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning, Röda Korset Hägerstenskretsen, SHIS 
bostäder och Svenska kyrkan, genom medel från Länsstyrelsen i Stockholm har vi arbetat med projektet 
Föreningsguider (paragraf 37) med syfte att inkludera nya svenskar med uppehållstillstånd boende i 
stadsdelen i föreningslivet. Föreningen Midsommargården har varit med i projektets styrgrupp.  
 
Inom ramen för ovanstående har föreningen under 2019 fått ekonomiska medel för att anordna Studio 
Foto på StudioUng, kulturaktiviteter på Rosa Stationen Telefonplan – Kulturmöten och Movement – 
gratis dans och träning på Midsommargården varje tisdag under våren. Genom Movement erbjöd vi olika 
aktiviteter med fokus på möten genom rörelse. Vi svettades lite och skrattar mycket. Fokus låg på fina 
möten genom roliga aktiviteter. Alla kunde vara med, oavsett ålder, förkunskaper eller fysisk form. Inom 
Movement fick deltagarna prova på träning med kettlebells, salsa, acroyoga, kurdisk folkdans och house.  
 

Inom projektet bjöd vi 
också in alla nyetablerade 
med uppehållstillstånd som 
då bodde i stadsdelen till 
Öppet hus och Musikkväll i 
slutet av november. Flera i 
målgruppen hade tidigare 
önskat att få delta i olika 
musikkurser så syftet, utö-
ver att bjuda in målgruppen 
till Midsommargården, var 
att låta deltagarna prova på 

olika instrument och musikproduktion samt 
fånga upp eventuella önskemål kring fortsatt  
verksamhet.  
 
SAMHÄLLSVÄGLEDNING 
Under hela året har också stadsdelens två  
samhällsvägledare varit på plats hos oss varje 
onsdag i samband med Öppet hus. Samhälls- 
vägledarna har erbjudit 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 uppehålls- 
tillstånd. På plats har målgruppen kunnat få stöd 
i att söka bostad och jobb, hitta rätt blankett, få  
information om kommunal service och få hän-
visning till rätt myndighet. 
 
TREKANTENS DAG 
Trekantens Dag 18/5 var en dag full med  
aktiviteter, underhållning, närområdes- 
information och trevligt grannhäng. Arrangör 
och samordnare av dagen var Hägersten- 
Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Föreningen  
Midsommargården har tidigare år varit med  
under dagen och detta år var StudioUng och  
volontärer från Rosa Stationen Telefonplan på 
plats. Utöver att vi informerade om  
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verksamheterna intog några av StudioUngs musiktalanger scenen. Rapparen Babyrich med vänner  
uppträdde i solskenet för alla hägerstensbor som tagit sig till Trekantsparken för vårhäng.  
 

STUDIEFÖRBUNDET BILDA 
Under året har föreningen, precis som tidigare år, haft ett aktivt samarbete med Studieförbundet Bilda. 
Föreningen egen kursverksamhet och många av våra aktiviteter och kulturprogram arrangeras i  
samarbete med Bilda. Bilda har underlättat administrativt genom att ansvara för anmälningar och  
fakturering av våra kurser i egen regi. Bilda har också arvoderat den pedagog som har ansvarat för Studio 
Musikproduktion inom StudioUng. Discot av och med unga med funktionsvariationer i september  
arrangerades i samarbete med Bilda och på föreningens återbruksdag var Celia Cox från Bilda också på 
plats och berättade om SLOW-fashion. 
 
Bilda har också erbjudit personalen på Midsommargården olika kompetenshöjande insatser under året. 
HLR utbildningen, kursen i konflikthantering och kursen Lära för att Leda har arrangerats av Bilda.  
 
Under året har föreningen haft många intressanta och givande samtalat med Bilda kring utveckling och 
hur vi gemensamt kan möta olika behov hos olika målgrupper. Vi har bland annat börjat jobba med en 
gemensam ansökan om ekonomiskt stöd med syfte att tydliggöra och dokumentera metoder för att arbeta 
med jämlika möten. Ansökan kommer färdigställas under 2020.  

NYTIDA KUNG SAGA 
Föreningen delar lokaler med Nytida Kung Saga och har ett nära samarbete med både skola och fritids. 
Föreningen samverkar med Nytida Kung Saga kring lokaler, underhåll, investeringar i inventarier och 
kring verksamheten Under året har elever från gymnasiesärskolan vid flera tillfällen haft arbetsplats- 
förlagt lärande på Midsommargården 
 
När vi visade dans i samarbete med DANSISTAN/CIRKUSISTAN praktiserade sex elever i årskurs ett 
och två och under höstens tre Seniorhäng praktiserade två elever i årskurs två. Arbetsuppgifterna bestod 
bland annat av att förbereda inför eventen genom att se till att det såg snyggt ut i foajén och på toaletterna, 
hänga fram galgar, förbereda fika och plocka fram stolar och eventuellt material innan föreställningarna. 

Eleverna hälsade också publiken välkommen, 
serverade kaffe och tackade publiken efter före-
ställningarna. Vidare hjälpte eleverna artisterna 
att packa ihop efter föreställningarna. 

Eleverna har genom det arbetsförlagda lärandet 
vuxit i självkänsla och i ansvarstagande samt  
tagit stora sociala steg mot att möta andra  
människor. Eleverna har visat stor uppskattning 
och vill gärna fortsätta göra praktik på  
Midsommargården. Det har varit ett nöje att  
arbeta tillsammans med eleverna och vi hoppas 
att de vill praktisera hos oss även kommande år.  

SVERIGES HEMGÅRDAR 
I slutet av 2018 avslutades föreningen Hem-
gård Stockholm. Samarbetet mellan Stock-
holms hemgårdar avslutades dock inte på 
grund av detta. Tillsammans kom hemgårdarna 
fram till att det inte längre behövdes en före-
ning för att skapa bra samarbeten.  

HUR HAR VI SAMARBETAT? 
• Under året har vi kontinuerligt träffat 

och haft kontakt med de andra hemgår-
darna i Stockholm för att utöka vårt kon-
taktnät samt utveckla samarbeten och 
gemensamma projekt. 

• Tillsammans med de andra hemgår-
darna i Stockholm har vi löpande haft 
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samtal och diskussioner kring hemgårdarnas roll idag och hur vi tillsammans kan sprida hemgårds-tan-
ken och våra verksamheter till fler och till nya målgrupper. 

• 18/3 var det Hemgårdsdag på Birkagården tillsammans med alla Sveriges hemgårdar.  
• Stockholms hemgårdar har en gemensam Facebook-sida och ett Instagramkonto där vi marknadsför 

hemgårdarnas verksamhet. 

TELEFONPLANS BIBLIOTEK 
Vi har också samarbetat med Telefonplans bibliotek under året. Eftersom verksamheterna ligger i samma 
hus och har samma ingång samarbetar vi ofta vid våra kulturevent. Biblioteket var med på kulturnatten, 
de bjöd in till Allsång med teckeninslag under vårens barnbazar och under Midsommar- 
gårdens julmarknad hade biblioteket sagostund och personalen på plats gav spännande boktips. 

28/10 bjöd Föreningen Midsommargården och Telefonplans bibliotek in till teater för barn. Uusi Teatteri 
visade barnföreställningen Bära frukt, en fantasifull och färgglad föreställning om matens väg till bordet. 
Tillsammans med barnen tog skådespelarna vara på allt nyttigt och ätbart, och följde dess väg från  
trädgården till matbordet. Tillsammans fick vi följa med på en rolig och spännande upptäcktsfärd. 

MUSIKCENTRUM ÖST 
MAT, MYS OCH MUSIK I TIDEN MELLAN HÄMTNING OCH LÄGGNING 
Under våren fortsatta vi det fina samarbetet med Musikcentrum Öst och vi kunde därmed erbjuda  
professionell musik för de allra minsta vid fyra tillfällen. Efterhäng tog paus under hösten, men lovar att 
återkomma nästa år igen. Musikcentrum Öst har, tillsammans med flera olika scener runtom i  
Stockholm, plockat fram sina bästa artister för åldersgruppen två till sex 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 mellis för en billig penning. Under 2019 kunde en gå på Efterhäng vid 
16 tillfällen på fyra olika scener i Stockholm.  
  
 
 

EFTERHÄNG PÅ MIDSOMMARGÅRDEN 
13/2 UNDRA SA FLUNDRA - Rimtäta låtar och 
sköna rytmer med Micaela Gustafsson och  
Mikael Lönnbjer 
13/3 HUSET- Grym indie-pop och texter om 
barnens världar med Emma & KJ 
10/4 I VÅR SÅNGLÅDA - Musikglädje runt en 
låda full med vänner med Lina Forsberg och 
Maria Friman 
15/5 ZIGGA ZING - Bubblande, kvackande,  
trollande musikäventyr med Ensemble Yria 

 
 

 



Verksamhetsberättelse 2019 - Föreningen Midsommargården 
 

 30 

CCAP 
I januari träffade vi CCAP, Cristina Capriolis danscompani i Farsta. Vi inledde ett utmanande samarbete 
under våren där våra deltagare, däribland deltagare från vår verksamhet riktad mot asylsökande, fick åka 
till Farsta och HALLEN. Väl på plats tog vi del av Skog, en interaktiv dansföreställning. Efteråt förde 
CCAP samtal med våra deltagare om upplevelsen. Vid tre olika tillfällen kunde deltagarna ta del av Träd 
på plats i HALLEN, därefter kom danskompaniets dansare, samt CCAP´s konstnärliga ledaren Cristina 
Caprioli till oss och byggde en ny interaktiv dansföreställning med våra deltagare. Med textläsning och 
olika dansövningar skapades en föreställning under tre tillfällen. 
 
Meningen var att därefter bjuda in ny publik som skulle ta del av det som skapats. Efter sommar- 
uppehållet blev det dock svårt att återuppta processen då våra deltagare av olika skäl rörde på sig och 
därmed inte kunde delta mer. Vi beslöt att samarbetet denna gång fick resultera i de sex träffarna och de 
upplevelser vi åstadkommit. För deltagarnas del var föreställningen och skapandet något helt nytt. Att 
möta modern dans som scenkonst var i sig nytt, men även att få delta i interaktiv scenkonst. Utan rädsla 
och obekymrade om fysiska begränsningar följde deltagarna dansarnas instruktioner. En deltagare  
berättade att hen inte visste att detta kallades dans, men tyckte om ljud- och scenrummet som byggts upp 
i HALLEN. Cristina Caprioli uppmärksammade det mod som deltagarna visade prov på då de orädda 
prövade och utforskade både den egna rörelsen, kroppens möjligheter och samspelet med andra  
människors rörelse och kroppar. Samarbetet med CCAP tänjde gränsen för vad vi vågar erbjuda våra 
deltagare och resulterade i en stolt känsla av att ha fått skapa dans med professionella dansare och ledare.  
 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN 
Midsommargården ingår i arrangörsnätverket DANSISTAN/CIRKUSISTAN. Nätverket ger barn och 
unga i Stockholms stad och län från förskola till gymnasium möjlighet att möta dans och cirkus som 
konstform. Nätverk som består av 28 scener visar årligen cirka 120 dans - och cirkusföreställningar.  

30/1 fick över 100 barn se och uppleva föreställningen Sadunära med ZebraDans på Midsommargården 
genom DANSISTAN/CIRKUSISTAN. En humoristisk och interaktiv föreställning som utforskade  
lusten till lek. Med dans och spegellek till levande musik, ledde, följde och härmade dansarna varandra.  

 

DANS PÅ RÖDA LINJEN 
Dans på röda linjen är ett samarbete som vill 
öppna upp och länka samman dansplatser för att 
unga ska få tillgång till mer dans. Dans på röda 
linjen samordnar workshoppar, events,  
föreställningar och utbildningar för att fler unga 
ska hitta och åka mellan platserna. De  
professionella danskompanierna och platserna 
hittar på så vis också ny publik och nya samar-
beten. Föreningen Midsommargården är en av 
många samarbetspartners i nätverket och har  
under året varit med i och bidragit till flera av de 
satsningar som har gjorts genom nätverket. 
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SVERIGE BERÄTTAR 
Föreningen Midsommargården samarbetar med föreningen Sverige Berättar genom det Arvsfonds- 
finansierade projektet Sjung mitt liv, vars syfte är att möjliggöra berättande, eget skapande och  
generationsmöten för äldre med funktionsnedsättningar, i första hand på äldreboenden. De äldre  
uppmuntras till berättande utifrån temat Mötet med staden under stunder med sång respektive textilt 
hantverk. I projektet ingår en kör, Sjung mitt liv kören, och många av körens medlemmar kommer från 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör. Marit Eriksson och Andreas Norén som leder kören är också 
engagerade i Sjung mitt liv-kören. Projektets kör har repat på Midsommargården vid ett flertal tillfällen. 

FLER SAMARBETEN 
Under året har föreningen också samarbetat med: 

• Cirkus Cirkör 
• Clowner utan gränser  
• Easy Recycling 
• Enskilda designers, konsthantverkare, konstnärer och  

kulturarrangörer 
• Folkdanslaget Örjansringen   
• Hemköp Telefonplan 
• H&H Hälsa  
• Johanssons Pelargoner  
• Kompani Giraff 
• Kristina freds 
• Kulturskolan Stockholm 
• LärOlika 
• Mingelgarderoben  
• RWS Open Cinema 
• Sams roliga historier 

• Studieförbundet ABF   
• Svenska kyrkan i Brännkyrka församling 
• Söderbergs bageri  
• Unga Berättar  
• Viljans träningsklubb 

UTHYRNINGAR & ÖPPET HUS 
Vi hyr 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 Midsommargårdens lokaler är mycket 
nöjda. Lokalerna är ändamålsenliga, charmiga, 
unika, flexibla och de andas 40-tal och har 
mycket charm. 

Föreningen har under hela året haft Öppet Hus 
varje onsdagskväll för besökare som vill se  
lokalerna, skriva kontrakt och få information 
om verksamheten. Under öppet hus har vi också 
erbjudit studieplatser och en har kunnat spela 
pingis och umgås. 

Genom att regelbundet 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. 
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BAND/MUSIKER SOM HAR HYRT REPLOKALEN:  

• Almost Motown  
• Brännkyrka Brunnsorkester  
• Jazz n’ stuff 
• Latinamerikanskt rockband 
• Masangue Maracatu  
• Sthlm pipe band 
• Ett tremannaband  
• Ett femmannaband  
• Enskild säckpipeblåsare 

ÖVRIGA VERKSAMHETER SOM HAR ÄGT RUM GENOM VÅR UTHYRNINGSVERKSAMHET: 

• Kurser för alla åldrar  
• Bostadsrättsförenings-möten  
• Politiska möten  
• Fester/födelsedagskalas  
• Dop/namngivningar 
• Bröllop  
• Barnkalas  
• Barndiscon 
• Disputationsfester  
• Folkdans  
• Tango-events  
• Filminspelningar  
• Opera 
• Musiksamtal  

• Religiösa möten  
• Föreläsningar  
• Föreställningar  
• Improvisationsteater  
• Workshops  
• Mässor/branschdagar  
• Julmarknad 
• Svensexor 
• Musikproduktion 
• Swing-event 
• Linedance-event 
• Träning 
• Socialdans 
• Burleskloppis 
• Kulturevent 
• Kompishäng  

  
Under året har vi hyrt ut 
våra lokaler 9762 timmar. 
Det är en ökning med 4% 
jämfört med 2018 då  
antalet timmar var 9416. 
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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 flera  
årtionden och en del är helt nya.  

Vi har under året erbjudit tre kurser i egen regi;  

• Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör 
• Midsommargårdens kör för dem som vill sjunga lite oftare 
• Midsommargårdens Legoklubb för små arkitekter 

Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör leddes under 
våren av körledarna Marit Eriksson, Anna Hultén och 
musikern Andreas Norén. Under hösten var det Marit 
Eriksson, Gabriella Hansson och Andreas Norén.  
Kören har samlat cirka 50 sångglada kvinnor och män  
varannan onsdag under både vår- och höstterminen. 
Många gillar konceptet ”varannan vecka-kör”, men 
det var också en mindre grupp som önskade sjunga 
varje vecka och därför öppnade vi under våren upp för 
körsång även de veckor som det inte var Alla-kan-
sjunga-kör. Den lilla kören, där Anna Hultén var 
körledare, var uppskattad av dem som var med, men 

tyvärr var det inte tillräckligt många för att kunna fortsätta under fler terminer.  

Vårens båda körer avslutades gemensamt 15/5 med ett öppet körcafé. Körmedlemmarnas anhöriga och 
alla som var sugna på att börja i Alla-kan-sjunga-kören var inbjudna för att fika, lyssna eller vara med 
och sjunga med i några av låtarna körerna sjungit under terminen. Höstens kör avslutades med en  
bejublad konsert på Midsommargårdens julmarknad.  

Midsommargårdens Legoklubb för små arkitekter var en av vårens kursnyheter. Kursen arrangerades i 
samarbete med Tragl Bricks. Barn i olika åldrar arbetade mot samma mål, men fick uppgifter av olika 

komplexitetsgrad, beroende på barnens mognad 
och färdigheter. Barnen fick arbeta med olika 
byggtekniker utifrån legoelementens stora 
variation. Kursen var utvecklande och 
engagerande för kreativa barn med passion för 
vetenskap, matematik, former, design, tekniska 
och arkitektoniska konstruktioner. Kursen var 
uppdelade i två olika grupper, en för åldrarna 
fyra till sju år och en för åldrarna åtta till 11 år. 
Kursen var uppskattad av många, men under 
kursens gång hörde ett par vuxna av sig med 
frågor angående kursens innehåll och upplägg 
och vi beslutade därför att pausa kursen för att 
ge oss tid att tänka ordentligt kring 
kursupplägget. 

Under året har vi tillsammans med våra externa 
kursarrangörer erbjudit ett varierat utbud av  
kurser och workshops: 

• Barndans  
• Balett för barn och vuxna  
• Rumba  
• Mörkerdans  
• Familjedans  
• Boogie Woogie 
• Tango Milonga  
• Bugg och foxtrot  
• Folkdans  
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• Linedance  
• Seniorgymnastik  
• Crossfit  
• Zumba  
• Yoga 
• Dynamisk Zumba och yoga  
• Mindfullness 
• Barnkör med två olika 2 arrangörer  
• Baby- och barnrytmik  
• Improvisationsteater 
• Undervisning i att blåsa säckpipa  
• Frimärkssamling 
• Frimålning  
• Akvarellmålning  

 

 

FOLKBILDNINGSSTIPENDIUM 
I augusti tilldelades föreningens verksamhets-
chef Ebba Brusewitz ett av Stockholms stads 
folkbildningsstipendier. Studieförbundet Bilda 
nominerade Ebba. Priset delades ut under  
festliga former i Stadshuset i Stockholm.  

 

 

 

 

  

Kurser som tillkom under 2019 var 
bland annat Midsommargårdens  
Legoklubb för små arkitekter och 
Boggie Woogie.  

”Ebba Brusewitz har som verksamhets-
chef i Midsommargården byggt ett  
levande lokalt kulturhus i modern  
tappning och för alla åldrar. Återigen 
är Midsommargården en viktig mötes-
plats i lokalsamhället för kultur,  
bildning och humanism och det sjuder 
av liv i den gamla tegelbyggnaden från 
1946. Kärnvärdena mångfald, möten 
och möjligheter är ytterst levande tack 
vare Ebba och de kreativa med- 
arbetarnas arbete i sann hemgårds- 
och folkbildningsanda.”  

Under året har vi haft 41867  
besökare. Det är en ökning med  
6 % jämfört med 2018 då  
besökarantalet var 39416. 
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UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING 
Ett av Föreningen Midsommargårdens mål är att ha ett efterfrågat utbud av kulturella och sociala  
verksamheter och för att nå detta mål behöver vi styra verksamhetens utbud utifrån efterfrågan och  
behov. För att systematiskt ta reda på våra olika målgruppers önskemål och behov har vi under året 
genomfört två enkäter, samt två inflytandekaféer med två olika grupper. Vi har också haft många  
informella samtal med våra medlemmar, kursarrangörer, hyresgäster, samarbetsparter, och besökare 
kring Midsommargårdens utveckling och utbud.  
  
För att utvärdera årets nyhet Legoklubb för små arkitekter skickades en enkät ut till alla vårdnadshavare. 
Redan under kursens gång hade ett par vuxna hört av sig med frågor angående kursens innehåll och 
upplägg, vilket vi bemötte genom att reda ut frågetecken och ha en tät kontakt med de inblandade. Vi 
fattade även beslutet att pausa kursen, för att ge oss tid att tänka kring kursupplägget. I enkäten framgick 
det dock att flertalet gärna såg en fortsättning av kursen. 
 
Lärarna för Rosa Programmeringen utformade en enkät för deltagarna. Där ingick frågan hur bytet av 
veckodag fungerade för eleverna, men även frågor kring lektionernas innehåll, elevernas eventuella  
utmaningar, förväntningar, samt nivån på kursen. Mycket var till belåtenhet. Det som eleverna uttryckte 
var att onsdagar var en bättre dag, samt att datorerna var svåra att arbeta med. Flera datorer fungerade   
inte alls och andra fungerade dåligt. Ett arbete med att söka medel för datorer inleddes, likaså bestämdes 
att programmeringen skulle flyttas tillbaka till onsdagar. 
  
På StudioUng genomförde vi ett inflytandekafé med samtal i grupper. Det var StudioUngs koordinator 
Gabbe som ledde samtalen. På grund av stor arbetsbelastning det planerade tillfället blev dock inte  
samtliga deltagare intervjuade. Dessutom, trots ansträngningar att ha enkla frågor, var det många  
deltagare som inte förstod frågorna. Några svar var att flera hittat till oss via Instagram och några  
deltagare önskade fler organiserade kurser, något vi tolkade som önskemål om fler lärarledda kurser. 

Samtliga intervjuade trivdes väldigt bra och uppfattade en 
vänlig stämning i verksamheten.  
 

Frågorna kan användas återkommande i verk-
samheten StudioUng då vi snabbt får  
indikationer på vad deltagarna vill och vilka ut-
maningar vi står inför. Liknande samtal förs 
återkommande i både verksamheten StudioUng 
och Rosa Stationen Telefonplan, men en mall i 
form av frågor kan vara ett bra redskap för att ge  
möjlighet för fler att genomföra dessa  
inflytandekaféer/samtalsintervjuer, samt för att 
kunna jämföra svaren över tid.  
  
Slutligen genomfördes ett inflytandekafé under 
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-körs fika-
stund. Fördelen med att genomföra ett  
inflytandekafé mitt i en aktivitet är att  
deltagarna redan är på plats och därför blir  
deltagarantalet högre än om vi skulle ha bjudit 
in till ett inflytandekafé vid ett separat tillfälle. 
Samtidigt är det viktigt att förmedla att  
deltagandet är frivilligt.  
  
Svaren från körens deltagare var mycket  
givande för verksamheten och för körledarnas 
fortsatta arbete och planering. Bland annat ville 
körmedlemmarna gärna delta i 2020 års  
Kulturnatt, vilket vi bestämde oss för att planera 
in. Körens medlemmar hade hittat till kören via 
alla de vägar vi använder för marknadsföring; 
affischer, sociala medier, via söksidor på  
webben, samt andra event och aktiviteter i huset 
där de fått muntlig information om vår  

En deltagare sa ”A place where you 
can find your inner peace”.  
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verksamhet. Glädjande är att medlemmar i kören även rekryterar nya medlemmar i deras egna bekant-
skapskretsar.Svaren gav även uppslag till programplaneringen för kommande år. Förutom att de var 
positiva till den verksamhet vi redan erbjuder, kom idéer som musikkurser för vuxna, en öppen musik-
verkstad med en pedagog på plats, syjunta/systuga, keramikkurs, improvisationsteater med mera. Flera 
nämnde diskussionskvällar/klubbar för att diskutera aktuella ämnen, samt konsten att lära sig att disku-
tera. Vi tar med oss flera av dessa goda idéer inför programplaneringen 2020.  
  
SLUTSATSER 
De enkäter och inflytandekaféer vi genomförde gav oss många tankar och resulterade till viss del i  
direkta åtgärder. Mycket av det som framkom användes som underlag för att utveckla vår verksamhet. 
En fördel med att låta olika röster från verksamheten höras är att deltagarna har en inblick i  
Midsommargårdens verksamhet. Nackdelen är att vi inte når de som ännu inte hittat till oss. Tidigare 
försök med öppna inflytandecaféer har dock inte gett så stort deltagande. En framtida uppgift är att hitta 
ett enkelt och smidigt verktyg för att fråga dem vi ännu inte når, vad de vill se och uppleva i sitt lokala 
kulturhus.  

KOMMUNIKATION &  
MARKNADSFÖRING 
Under 2019 har en stor insats gjorts för att kart-
lägga Midsommargårdens arbetssätt kring 
marknadsföring och etablerade verktyg. Ny 
struktur och nytt upplägg har skapats för allt 
content på en gemensam digital samarbetsyta. 
En detaljerad manual har tagits fram för mark-
nadsföringsarbetet. Genomgång och uppdate-
ring av övrig befintlig dokumentation har ingått 
i det övergripande arbetet. En gemensam bild-
bank har tagits fram och en kommunikations-
plattform har implementerats som utgångspunkt 
för strategiskt arbete med internkommunikat-
ion. För beställning av marknadsföringsinsatser 
har ett internt formulär skapats för att ge arbets- 
gruppen en förtydligad arbetsprocess kring 
marknadsföring. Ytterligare en viktig del av 
marknadsföringsarbetet initialt har varit att 
skapa en program- och publiceringsplan för  
insatser som ska genomföras efter att  
beställningsformulär inkommit från med- 
arbetare. 

Det har funnits en tydlig grafisk profil och ett 
formspråk som genomsyrat Midsommargårdens 
marknadsföringsmaterial. Midsommargårdens 
marknadsföringskanaler har fortsatt varit hem-
sida, nyhetsbrev, kundservice, social media för 
att bygga relationer med nuvarande och  
framtida besökare, lokalpressen och affischer. 

Avslutningsvis var det en fin bekräftelse att flera av de förslag som gavs om innehåll, är 
sådana vi internt diskuterat tidigare. Det ger en indikation på att vi känner våra mål- 
grupper, vårt närområde och de deltagare, den publik och de besökare som kommer till 
oss. Med en växande verksamhet kommer vi kunna ta till vara på uppkomna idéer och nå 
målet att ha ett efterfrågat utbud av kulturella och sociala verksamheter. 
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Flera riktade flyers har tagits fram för att säkerställa att marknadsföringen når tilltänkta målgrupper.  
I foldern riktad specifikt till asylsökande står informationen på svenska, engelska, arabiska, persiska och 
franska. På StudioUngs sociala medier har vi under året kommunicerat på både svenska och engelska. 

Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla medlemmar och andra som har anmält intresse för 
detta. Det är knappt 500 personer/organisationer som prenumererar på nyhetsbrevet.   Alla föreningens 
aktiviteter läggs in i lokaltidningarnas kalendarier och vid ett flertal tillfällen har aktiviteterna även synts 
när stadsdelsförvaltningen har annonserat i lokalpressen. Föreningen Midsommargården har i slutet av 
året producerat en kortfilm som under kommande verksamhetsår ska spridas för att nå tilltänkta mål-
grupper och därmed öka besöksantalet i huset.  

Midsommargården har arbetat sammanhållande kring social media-närvaro och marknadsaktiviteter så 
att dessa skett i samklang och planerat. Midsommargården har bedrivit digital marknadsföring enligt 
gällande lagar och god sed. Midsommargården har närmare 2250 följare på Facebook och över 1000 på 
Instagram. StudioUng har cirka 250 följare på Facebook och närmare 500 på Instagram. Föreningen har 
under en vår- och en höstvecka gästpostat på Dans på röda linjens konton på Instagram och Facebook 
och genom detta kunnat sprida den dans som pågår i huset. 

För att ytterligare synliggöra Midsommargården som mötesplats för stockholmarna har personal från 
Midsommargården vid 20–25 tillfällen informera om verksamheten på Midsommargården utanför huset. 
Vi har bland annat träffat husets olika målgrupper och informerat om verksamheten och specifika  
aktiviteter på boenden i närområdet, på träffar för nyetablerade, på mässor för asylsökande, i  
introduktionslasser på gymnasienivå och i parker vid olika event.  

Föreningens verksamhetschef var dessutom med i en av panelerna under Kulturskolan Stockholms av-
slutningskonferens av Erasmus + projektet I-MOTOLE. Ebba pratade i panelen om hur föreningslivet 
kan samarbeta med kulturskolan för att alla ska kunna ta del av deras kulturutbud.  

Vi har skapat en metod som vi har använt oss av för att informera om de aktiviteter och den verksamhet 
vi erbjuder. Den bygger på multimodalt lärande, med fokus på att alla inte tar in information på samma 
sätt. Vi har, utöver muntlig information, skrivit ner informationen på whiteboardtavlor, delat ut skriftliga 
och visuella foldrar och informationsblad samt hållit i en jongleringsaktivitet tillsammans med den grupp 
vi har mött. Jongleringsaktiviteten leder förutom till skratt till att alla får en möjlighet att röra på sig, 
använda hjärnan på ett annat sätt samt ger en möjlighet att lära känna oss bättre. Vi upplever att kontakten 

till dem vi möter stärks genom jongleringen och 
att vi tillsammans skapar ett sätt att lättare ta in 
information. Vi har också vid ett flertal tillfällen 
bjudit på musik i form av gitarr och sång som 
ytterligare ett sätt att kommunicera.  
 

MIDSOMMARGÅRDEN I MEDIA 
Under året har Midsommargårdens verksamhet 
uppmärksammats i media, både i tidningar,  
radio, tv (SVT) och på nätet vid totalt 18  
tillfällen. 

• 09-02-19 Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 
Efterhäng på Midsommargården 

• 16-02-19 Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 
Här kan barnen börja direkt 

• 12-02-19 Tidningen Mitt i, Svängigt i 
Kransen efter förskolan 

• 24-04-19 Tidningen Mitt i, Magi, disco 
och spådomar under Kulturnatten på  
Telefonplan 

• 19-05-07 Tidningen Mitt i, Tyck till om 
Teaterparken 

• 05-05-19 Tidningen Mitt i, MIN LOKALA 
HJÄLTE Mella vill hjälpa andra  
nyanlända som volontär på Rosa  
Stationen Telefonplan 
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• 05-06-19 Tidningen Mitt i, Se fotbolls-VM på storbild på Midsommargården 
• 11-06-19 Morgon i P4 Stockholm, Ebba pratar live om fotboll på storbild Chile - Sverige fotbolls VM 
• 11-06-19 Eftermiddag i P4 Stockholm, Ebba och DJ Sam pratar live från fotbollsyra 
• 17-08-19 Tidningen Mitt i, Maria ordnar My little ponyfest på Midsommargården 
• 09-08-19 Eftermiddag i P4 Stockholm, Anna pratar om cykelkursen i Skärholmen 
• 03-09-19 Tidningen Mitt i, Guide – här är höstens loppisar nära dig 
• 24-09-19 Tidningen Mitt i, Påtår hos Moa Martinson 
• 24-09-19 Tidningen Mitt i, Musik med Liliana Zavala trio 
• 26-09-19 Kalendariet DN På stan, Seniorhäng: Maja Heurling 
• 26-09-19 Kalendariet DN På stan, Disco för Världens Barn 
• 04-10-19 SVT - TV-galan Tillsammans för Världens Barn, Reportage från Disco för Världens Barn på  

Midsommargården  
• 01-11-19 Tidningen Mitt i, Replokalens skåp blev testyta för deras första street art 
• 30-11-19 Kalendariet DN På stan, Julmarknad Midsommarglögg 
• 27-12-19 SVT, SVT - Världens Barn; Återblicken, Reportage från Disco för Världens Barn på  

Midsommargården under TV-galan Tillsammans för Världens Barn 
 

 

 

MEDLEMMAR 
Vi behöver våra medlemmars stöd och  
engagemang för att kunna driva verksamheten 
vidare. Under verksamhetsperioden hade  
föreningen 380 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 



Verksamhetsberättelse 2019 - Föreningen Midsommargården 
 

 39 

FÖRENINGENS ARBETE MED VOLONTÄRER 
Under hösten 2019 byggde Föreningen Midsommargården upp en struktur för att arbeta systematiskt 
och strategiskt med volontärer.  
 
VI UNDERSÖKTE OCH KARTLADE: 

• Inom vilka verksamheter har vi behov av volontärer? 
• Vilken kunskap kring att arbeta med volontärer behövs? 
• Vilka mål har vi med vår volontärverksamhet?  
• Vilka mervärden kan arbete med volontärer innebära för föreningen? 
• Vilka mervärden kan ett volontärt engagemang hos föreningen innebära för den som engagerar sig? 

 
Vi har skapat rutiner och dokument för att kunna rekrytera, arbeta med och ta hand om volontärer på ett 
effektivt och ansvarsfullt sätt. En viktig del i detta är att volontärerna ska känna sig trygga och  
uppskattade samt uppleva att det de genomföra ett betydelsefullt arbete.  
 
Vi ska under nästkommande år rekrytera volontärer till någon eller några av föreningens kurser riktade 
speciellt till asylsökande, till StudioUng för att öka vuxennärvaron där och för hjälp med fika och annat 
praktiskt arbete samt till funktionen ”huslots” för att genom denna person kunna stötta och guida husets 
besökare. Under nästkommande år kommer också delar av föreningens personal ta del av Volontärbyråns 
kurser kring att arbeta med volontärer.  

KOMPETENSUTVECKLING & OMVÄRLDSBEVAKNING 
Föreningen Midsommargården gjorde en omorganisation under 2019 där nya tjänster skapades och ny 
personal anställdes. Rekryteringen medförde ny kompetens, samt stärkte kompetens som redan fanns.  
 
Under året har kompetensen inom nedanstående områden tillkommit eller förstärkts bland de anställda: 

• Kommunikation och marknadsföring 
• Administration 

• Teknisk 
• Musikproduktion 
• Projektledning 
• Språkkunskaper 
• Pedagogiskt arbete med unga och unga 

vuxna  
På Midsommargården gavs en anställd i början 
av året uppdraget att uppmuntra kompetensut-
vecklande utbildningar, föreläsningar och andra 
event, samt samla in den kompetensutveckling 
kollegor genomgått. Idéen var att ge tid under 
personalmöten till att dela med sig av nyfunna 
erfarenheter och lärdomar. Under föreningens 
regelbundna APT-möten finns alltid punkten 
kompetensutveckling med. Uppdraget bestod 
även i att omvärldsbevaka de områden som 
rörde oss direkt, till exempel andra kulturhus, 
andra aktörers verksamhet, trender och nyheter 
inom kultur och genom detta hitta intressanta 
samarbeten och uppslag till nya kulturprogram 
på Midsommargården.  
  
RESULTAT 
Genom att systematiskt samla in alla med- 
arbetares kompetensutveckling och omvärlds-
bevakning under året har vi en samlad bild av 
den variation och mångfald av intryck och  
utveckling som har skett under året.  
  



Verksamhetsberättelse 2019 - Föreningen Midsommargården 
 

 40 

ETT AXPLOCK: 
• Kurs inom arbetsmiljö 
• HLR-kurs 
• Kurs i att upptäcka barn och unga som utsatts för sexuellt våld  
• Kurs i konflikthantering 
• Kursen Lära för att leda 
• Seminarium Barnkonvention blir lag i Sverige med Cecilia Malmström Olsson, genom  

DANSISTAN/CIRKUSISTAN 
• Slutevent och slutssatser av I-MoToLe med Kulturskolan Stockholms Erasmus projekt 
• Workshop Kreativa metoder för er som i arbetet möter människor i flykt med Clowner utan gränser 
• Samtalsseminarier för aktörer som beviljats medel för Tidiga Insatser för Asylsökande,  

Dialogforum med Länsstyrelsens i Stockholms 
• Grupputveckling med Trygghetsrådet 
• Stockholmstingets utbildningsdag och seminariedag 

 
Midsommargården är ett kulturhus känt bland andra kulturhus, kulturutövare och aktörer. I och med 
detta blir föreningens anställda regelbundet inbjudna att ta del av kultur på andra platser. Utifrån konst-
område och målgrupp, samt våra lokalers möjligheter och begränsningar avgör vi vad vi väljer att ta del 
av.  

ORGANISATION 
Föreningen Midsommargården är en ideell partipolitiskt- och religiöst obunden förening som drivs av 
en styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och har under året haft  
styrelsemöten vid åtta tillfällen. Föreningens årsmöte ägde rum 29/4 och det konstituerade mötet 22/5. 

 

 

STYRELSEN BESTÅR AV:  

Lars Lundgren, Ordförande  

Maja Heurling, Kassör 

Torvald Olsson Sundelin, Ledamot  

Hanna Schubert, Ledamot 

Malte Önnestam, Ledamot 

Helena Arfalk (entledigad under året på grund 
av anställning i föreningen) 

På årsmötet valdes Lars Lundgren till ord- 
förande. Hanna Schubert och Malte Önnestam 
valdes in i styrelsen som nya ordinarie leda- 
möter. Torvald Olsson Sundelin, Maja Heurling 
och Helena Arfalk valdes om på ytterligare en 
period.  

Under hösten 2018 arbetade styrelsen tillsam-
mans med föreningens verksamhetschef fram en 
ny organisationsmodell. Denna började gälla 
från och med januari detta år.  

ORGANISATIONENS ARBETSROLLER: 
• Verksamhetschef  
• Programkoordinator  
• Kommunikatör  
• Verksamhetskoordinator  
• Konstnärlig- och pedagogisk koordinator  
• Ungdoms- och teknikkoordinator  
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Ebba Brusewitz är fortsatt verksamhetschef och har under året arbetat 100 %.  Marit Eriksson har arbetat 
som verksamhetskoodinator på 40 % och Anna El Yafi som konstnärlig- och pedagogisk koordinator på 
50 %. Anna-Karin Hagberg arbetade under delar av året som kommunikatör, men valde i mitten av 
oktober att efter över fem år i föreningen avsluta sin anställning.  

I januari anställdes styrelseledamoten Helena Arfalk som programkoordinator på 25 %, och Gabriella 
Hansson som ungdoms- och teknikkoordinator på 50 %. Gabriella Hansson gick i slutet av året upp till 
70 %.  

I samband med att Anna-Karin Hagberg avslutade sin anställning tog Helena Arfalk över rollen som 
kommunikatör. Rollen som programkoordinator delades då upp på flera olika personer. Helena Arfalk 
valde att avsluta sin anställning i föreningen i slutet av året och i samband med det rekryterade föreningen 
en ny kommunikatör inför nästkommande år.  

Linn Holm och Shadi Zerit Twede anställdes i början av året som verksamhets- och omvärldslotsar till 
föreningens TIA-projekt på 25 % var. Anna El Yafi har under året, utöver sin roll som konstnärlig- och 
pedagogisk koordinator, arbetat 25 % med TIA-projektet. Shadi Zerit Twede avslutade sin anställning i 
slutet av september och Linn Holm gick då upp till 50 %.  

Jörgen Büstrich har under året arbetat som vaktmästare på Midsommargården. Jörgen arbetar både för 
föreningen och för Nytida Kung Saga. 

Under perioden 11/3 – 5/7 2019 praktiserade Helena Arfalk också på Midsommargården. Praktiken 
skedde inom ramen för utbildningen ”Marketing Automation Specialist” på Yrkesakademin och var en 
del av kursen ”Kundcykel, CRM och analys”. Under praktiken kartlade Helena befintliga arbetssätt samt 
gjorde en genomgång av befintlig dokumentation och verktyg och av redan etablerade marknadsfö-
ringsinsatser.  

Utöver anställd personal har både styrelsen och 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 föreningar, har kännedom om Stockholms kulturliv 
och/eller är själva aktiva kulturutövare inom olika konstområden. Styrelsens engagemang i Föreningen 
Midsommargården är starkt och styrelsens medlemmar lägger ner tid och ideellt arbete för att utveckla 
Midsommargården till en aktuell och angelägen mötesplats.  

Under året har föreningen lagt mycket tid på att 
tydliggöra allas arbetsroller och arbetsuppgifter 
med syfte att tydliggöra vem som gör vad och 
vad som förväntas av var och en i den nya orga-
nisationen. Föreningen har också lagt tid och 
kraft på att strukturera upp dokument i Google 
drive, skriva ner alla rutiner samt skapa ett  
organisationsschema, årshjul och olika  
policydokument.  
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ORGANISATIONSSCHEMA 
 

ÅRSHJUL  
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ÅRSHJUL 
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EKONOMI 
Under året har föreningen haft en omsättning på 4 307 579 kronor. Drygt två tredjedelar av intäkterna 
var bidrag och knappt en tredjedel egna intäkter. Egna intäkter avser främst hyresintäkter. Att föreningen 
delar lokaler och vissa kostnader med Nytida Kung Saga är ekonomiskt positivt. 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 

Under verksamhetsåret har föreningen fått ekonomiskt bidrag från Stockholms kulturförvaltning,  
Stiftelsen Midsommargården, Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Stiftelsen Kronprinsessan 
Margaretas minnesfond, Studieförbundet Bilda och Länsstyrelsen i Stockholm. Föreningen har fått 
spons från Hemköp Telefonplan och Söderbers Bageri i form av 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 500 000 kronor. Detta beror främst på att Föreningen 
har anställt två lotsar med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm.  

Projektet Föreningsguide har finansierat viss verksamhet för projektets målgrupp på Midsommargården. 

Skatteverket beslutade under året att Föreningen Midsommargården ska betala skatt på resultat från  
uthyrning av lokaler. Enligt beslut från Skatteverket ska 2019 års resultat belastas med 54 991 kronor 
för skatt, för år 2017 och 2018. Både dessa beslut kommer föreningen överklaga. Föreningen har under 
verksamhetsåret tagit hjälp av jurister kring besluten från Skatteverket.  

 

FASTIGHET & LOKALER 
Föreningen Midsommargården delar lokalerna 
med Nytida Kung Saga och samverkar med dem 
kring lokaler, underhåll och investeringar i  
inventarier. Föreningen har ansvar för lokalerna 
tillsammans med Nytida Kung Saga 

Varje år gör Nytida Kung Saga och Föreningen 
Midsommargårdens verksamhetschef en  
genomlysning av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. I samband med att vi har haft skydds-
rond har vi gått igenom brandvarnare, brand-
släckare och nödutgångsskyltar. Vi har också 
kontrollerat och säkerställt alla nödutgångar. 
Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön pågår 
kontinuerligt. Tillsammans med Nytida 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 Midsommar- 
gårdens 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.  

Ett stort framsteg i huset 2019 var att Nytida 
Kung Saga renoverade Midsommargårdens 
replokal i källaren. Lokalen hyser bland annat 
StudioUng och flera olika band varje vecka.  
Lokalen har fått nya lampor, nymålade väggar, 
ny matta på scenen, nya draperier, nya skåp, 

Stort tack till alla våra bidragsgivare och våra sponsorer. Det är tack vara era bidrag vi 
har möjlighet att driva och utveckla verksamheten på Midsommargården.  
Ert stöd betyder allt för oss!  
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omklädda gamla biostolar och en del nya möbler. Under höstlovet satte ett gäng ungdomar från  
StudioUng tillsammans med konstnärerna Johan Lundborg och Nabil “Holem” Dorbane pricken över 
i:et på arbetet genom att skapa en gemensam målning i loklaen. Lösningarna för ljud har effektiviserats 
genom att kablar dragits om, mixerbordet flyttats och tidigare utspridd ljudutrustning organiserats.  
 

Under året har Midsommargårdens ungdoms- och teknikkoordinator Gabriella Hansson påbörjat en ge-
nomgång av den gamla ljud- och ljusutrustning som ligger i olika förrådsutrymmen i huset. Eftersom 
kulturverksamhet och mycket annan verksamhet har pågått i huset sedan 1946 finns det en del som inte 
längre fungerar och behöver renoveras eller underhållas på olika sätt. I möjligaste mån försöker vi hitta  
lösningar som gör att vi kan använda grejer som redan finns i huset. Midsommargården har också köpt 
in en del ny utrustning under året. Ett större mixerbord för att kunna göra bra ljud vid olika musik- 
framträdanden i vår stora sal och en dator till våra musik- och videoproduktionskurser i StudioUng är 
två av de större inköpen.  
 
 

AVSLUTNING 

 

 

 

Föreningen Midsommargården gör verklig 
förändring!  

Vi som jobbar på Midsommargården är 
stolta över vårt gemensamma kulturhus. 
Midsommargården är en unik plats som  
betyder mycket för många. På Midsommar-
gården sker mycket av det vi önskar skulle 
ske i hela samhället. På Midsommargården 
får alla vara som de är och bli respekterade 
för den de är. På Midsommargården möts vi 
på samma villkor och bidrar med vår egen 
alldeles unika livshistoria.  

Vi har kommit långt i arbetet mot att nå vår 
vision Midsommargården - ett angeläget 
kulturhus för dig. Genom kultur gör vi  
verklig förändring men vi kan hela tiden  
utvecklas och bli ännu bättre. Vi lyssnar på 
våra medlemmar, deltagare och besökare. Vi 
lyssnar på DIG! Vi försöker hela tiden hitta 
det som känns angeläget för just DIG. Våra 
medlemmar, deltagare och besökare är det 
viktigaste vi har. Vi kommer fortsätta kämpa 
för att vara ett angeläget kulturhus och vi 
hoppas att just DU fortsätter komma till oss! 


