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”Det rullar på bra nu. Det är klart att det är väldigt mycket jobb, men det går bra.” 

Så sa verksamhetsledare Ebba Brusewitz ett år in i pandemin. Det fångar Midsommargårdens 

anda i två korta meningar. Året har förstås varit tufft också för Midsommargården, en plats som 

helt och hållet bygger på möten mellan människor, men verksamheten tar inte paus. 

Vid första styrelsemötet när Corona-pandemin var ett faktum diskuterade vi hur vi skulle 

förhålla oss. Vilka aktiviteter skulle gå att genomföra? Skulle vi behöva stänga all verksamhet? 

Vad innebar restriktionerna? Dessa frågor har vi behövt ställa oss om igen många gånger under 

det senaste året. Vi kan nu konstatera att de begränsningar som pandemin har satt för samhället 

och för verksamheten på Midsommargården har väckt en kreativitet som inte tycks veta några 

gränser. 

Mycket har blivit digitalt, en del utomhus, grupper har blivit mindre och vissa saker skjutits 

framåt. Mycket nytt har också vuxit fram, som att bjuda äldreboenden på sång och att skapa en 

tomteglänta i skogen. 

Som stolt styrelseledamot är en förstås partisk, men det märks att andra också uppfattat den 

febrila aktivitet som pågår på vår hemgård. Ett kvitto på det är att Föreningen 

Midsommargården i somras tilldelades Stockholms stads Nelson Mandela-pris. 

Alla samtal och mailtrådar om hur vi ska ställa om och utveckla verksamheten i pandemins spår 

har lett till ytterligare funderingar, om vad en mötesplats är, hur vi kan vara öppna för alla och 

vilka vi är om tio år. Och kanske är svaren inte det allra viktigaste, utan att vi hela tiden 

fortsätter att fråga, reflektera, utmana och fundera. 

Det är lätt och roligt att vara med i styrelsen för Föreningen Midsommargården, även i svåra och 

utmanande tider. Vi är stolta över och fulla av beundran för föreningens personal under ledning 

Ebba, som under hela detta år arbetat med oförminskat engagemang, med skaparlust och 

framåtanda. Vi ser med nyfikenhet och förväntan framtiden an i detta sprudlande, utmanande 

och kreativa hus! 

Föreningen Midsommargårdens styrelse 
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Hemgården Midsommargården grundades 

1946 och har sedan dess decennier varit en 

mötesplats för kultur och bildning för både 

kropp och själ. Midsommargården drivs av 

Föreningen Midsommargården och är en av 

Sveriges 10 hemgårdar. Hemgårdsrörelsen 

verkar för ett öppet och kreativt klimat där 

människor i alla åldrar möts över 

klassgränser, växer och samverkar. 

Hemgårdsrörelsen är högst angelägen även i 

dagens samhälle. Föreningen 

Midsommargården skapar verksamhet 

utifrån ledord som mod, trygghet, värme, 

professionalism, hög konstnärlig kvalitet 

och en känsla av tillhörighet. 

Medarbetare, verksamhetschef och 

föreningens styrelse har tagit fram en 

helhetsidé för Midsommargården bestående 

av vision, värdegrund, värdeord och 

strategiska mål. Föreningens värdegrund 

bidrar till att förverkliga visionen och de 

strategiska målen. Vart femte år genomlyser 

och reviderar föreningen vision, 

värdegrund, värdeord och strategiska mål 

för att skapa en ny uppdaterad och aktuell 

helhetsidé för Midsommargården. 
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Inför varje år tar föreningen fram tydliga 

operativa mål, vi bryter ner de strategiska 

målen till konkreta delmål. Detta gör att alla 

i organisationen vet vad som ska göras här 

och nu för att komma närmare visionen och 

nå de strategiska målen. 

Under 2020 har vi fördjupat och utvecklat 

det systematiska kvalitétsarbetet. Vi har 

tydliggjort det strategiska arbetet internt 

genom att skapa ett årshjul där alla 

aktiviteter ingår och är tidssatta. 

Den tydliga och strategiska processen gör 

det möjligt för idéer att landa, omarbetas 

och omformuleras. Möjliga samarbeten 

inom den egna verksamheten synliggörs. 

Utvärderingar och gemensamma analyser 

av dessa, samt sammanställning av 

omvärldsbevakningen, fungerar som en 

språngbräda till den kreativa 

arbetsprocessen för att ta fram och planera 

nästkommande års verksamhet. 

De operativa målen med ett bestämt tema 

för året och en tydlig verksamhetsinriktning 

bidrar till att förenkla medarbetarnas 

planering och möjlighet att fatta snabba 

beslut. Verksamheten blir också tydlig för 

besökare och samarbetspartners. 

Genom att årligen befästa de strategiska 

målen, involvera alla medarbetare i den 

kreativa arbetsprocess och slutligen 

formulera nya operativa mål, når vi ett av 

våra syften med det systematiska 

kvalitétsarbetet, att dela ägandeskapet av 

nästkommande verksamhetsårs innehåll 

och inriktning. 

 

1. 
Vi ska ha ett efterfrågat och aktuellt utbud 

av kulturella och sociala verksamheter 

(mångfald) 

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

 Hålla oss ajour samt ha ett 

kosmopolitiskt förhållningssätt 

 Styra verksamhetens utbud utifrån 

efterfrågan och behov 

 Utveckla ett aktivt samarbete med 

andra kulturaktörer, näringsliv och 

närsamhälle 

 

2. 
Vi ska vara en angelägen mötesplats och 

erbjuda en inkluderande verksamhet 

(möten) 

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

 Öka engagemanget för 

Midsommargården genom fler 

medlemmar samt genom att 

involvera närsamhället mer i 

verksamheten 

 Ha tillgängliga samt funktionella 

lokaler 

 Säkerställa att marknadsföringen 

når tilltänkta målgrupper 

 

3. 
Vi ska vara en plattform för engagemang 

och samhällskraft (möjlighet) 

FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI: 

 Skapa förutsättningar för ideella 

organisationer att verka i huset 

 Erbjuda olika forum och verksamhet 

där möten och samtal står i fokus 

 Utveckla en aktiv 

volontärverksamhet 
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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 nio tillfällen. Föreningens 

årsmöte ägde rum den 27 maj och det 

konstituerande mötet direkt efter årsmötet. 

Majoriteten av årets möten har skett 

digitalt. Vid föreningens årsmöte var det 

möjligt att delta både på plats och via länk. 

STYRELSEN BESTÅR AV: 

 Maja Heurling - Ordförande 

 Torvald Olsson Sundelin - Ledamot  

 Hanna Schubert - Ledamot  

 Malte Önnestam - Ledamot  

 Lars Lundgren - Ledamot 

 

På årsmötet valdes Maja Heurling till 

ordförande. Hon efterträdde Lars Lundgren 

som varit ordförande sedan 2014. Helena 

Arfalk valdes om på ytterligare en period, 

men lämnade styrelsen i november då hon 

började arbeta för föreningen. 

 

ORGANISATIONENS ARBETSROLLER:  

 Verksamhetschef 

 Verksamhetskoordinator 

 Konstnärlig- och pedagogisk 

koordinator 

 Ungdoms- och teknikkoordinator  

 Kommunikatör 

 Programkoordinator 

 Vaktmästare 

 

Ebba Brusewitz är fortsatt verksamhetschef 

och har under året arbetat 100 %. Marit 

Eriksson är verksamhetskoordinator på 40 

% och Anna El Yafi konstnärlig- och 

pedagogisk koordinator på 50 %. Gabriella 

“Gabbe” Hansson har under hela året 

arbetat som ungdoms- och 

teknikkoordinator på 70 %. I januari 

anställd föreningen Anna Juhlin som 

föreningens kommunikatör på 50 %. I 

september blev Anna erbjuden ett annat 

arbete på heltid och hon valde då att avsluta 

sin anställning hos föreningen. I november 

började Helena Arfalk arbeta för föreningen 

igen, den här gången som föreningens 

kommunikatör på 100 %. I samband med 

detta entledigades Helena från föreningens 

styrelse.  Rollen som programkoordinator 

har under året delats upp på flera olika 

personer. Jörgen Büstrich har under året 

arbetat som vaktmästare på 

Midsommargården på 100 %. Jörgen 

arbetar både för föreningen och för Nytida 

Kung Saga. 

Linn Holm har under året arbetat som 

verksamhets- och omvärldslots i 

föreningens TIA-projekt på 25 %. Anna El 

Yafi har, utöver sin roll som konstnärlig- och 

pedagogisk koordinator, arbetat 25 % med 

TIA-projektet. Linn har under delar av året 

arbetat ytterligare upp till 25 %. Hon har i 

dessa perioder arbetat med föreningens 

seniorverksamhet. 

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 
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Stockholms kulturliv och/eller är själva 

aktiva kulturutövare inom olika 

konstområden. Styrelsens engagemang i 

Föreningen Midsommargården är starkt och 

styrelsen lägger ner tid och ideellt arbete för 

att utveckla Midsommargården till en 

samtida och angelägen mötesplats. 

 

 

 

Precis som för många andra hemgårdar och 

kulturhus blev pandemin något som 

tvingade oss att tänka om och tänka nytt. 

Hur skulle vi göra för att fortsätta fylla vår 

roll som en viktig mötesplats och samtidigt 

följa de allmänna restriktionerna och 

riktlinjerna och inte bidra till 

smittspridning? Det har varit en hårfin 

balansgång och krävt mycket extra 

planering och löpande utvärdering av våra 

arbetssätt. Vi har regelbundet anpassat 

verksamheten i nära dialog med 

Länsstyrelsen. Mycket tid har gått åt till att 

hålla oss ajour kring riktlinjer, 

rekommendationer och lagstiftning, att 

kommunicera utåt hur vi har agerat för att 

förhindra smittspridning, samt till att 

anpassa verksamheten genom att ställa om 

och applicera restriktioner på plats. Allt för 

att skapa en trygg miljö för våra besökare, 

aktörer, arrangörer och personal. 

Den 15 mars påbörjade vi nedstängningen 

av aktiviteter och verksamhet i huset, till 

följd av Covid-19 och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

om att undvika sociala kontakter, mingel 

och att resa med kollektivtrafiken. En stor 

del av föreningens verksamhet attraherar 

deltagare och publik som reser med 

kollektivtrafiken och våra öppna aktiviteter 

och event innebär ofta folksamlingar, 

mingel och sociala kontakter. Mot bakgrund 

av detta ställde vi in eller planerade om i 

stort sett all verksamhet. Var det möjligt 

flyttade vi fram planerade aktiviteter, det 

som gick flyttade vi utomhus och i många 

fall begränsade vi antalet deltagare. En del 

event blev vi tvungna att helt ställa in. Vi har 

haft kapacitet att snabbt förändra och 

anpassa vår verksamhet, när omvärlden och 

förutsättningarna förändrades. Vi har 

snabbt lärt oss att ställa om till digital 

verksamhet. 

Vi har inte velat stänga ner helt. Vi har 

fokuserat på de grupper som verkligen 

behöver mötesplatser och sammanhang. 

Utsatta grupper, till exempel asylsökande, 

som kanske inte har sin närmsta familj i 

Sverige och seniorer som många gånger har 

känt sig isolerade och ensamma. 

  



9 
Verksamhetsberättelse 2020                                                                              Föreningen Midsommargården 

                                                                                                                                         Organisationsnummer: 802473-2219 

 



10 
Verksamhetsberättelse 2020                                                                              Föreningen Midsommargården 

                                                                                                                                         Organisationsnummer: 802473-2219 

 

På Midsommargården är det ett vanligt år full fart nästan dygnet runt. En del arrangemang är 

återkommande från år till år medan andra bara sker vid enstaka tillfällen. Utbudet styrs av både 

efterfrågan och behov. 

 

 

Midsommargårdens husdjur på vift 

På påsklovet och under Kristi 

himmelsfärdshelgen sprang 

Midsommargårdens husdjur Leo, Mika, Ayla, 

Bosse, Kim, Ahmed, Ziba och Zenaib ut i vårt 

närområde och spred goda gärningar 

tillsammans med familjer i området. 

Så här gick det till: 

 Djuren smög ut och gömde sig. 

Bilder på var de gömt sig 

publicerades på sociala medier. Det 

gällde att titta noga på bilderna för 

att kunna hitta djurens gömställen. 

 På varje djur fanns en 

instruktionslapp och exempel på 

något fint att göra för andra 

personer. 

 Den som hittade djuret gjorde en 

god gärning och placerade sedan 

djuret på ett nytt finurligt ställe i 

närheten. 

 När det var gjort tog den som flyttat 

på djuret en bild djuret och dess nya 

omgivning och delade bilden på 

sociala medier. Nu kunde någon 

annan leta efter djuret på det nya 

gömstället och göra en ny god 

gärning. 

Besökarna delade med sig av sina goda 

gärningar och inspirerade andra att också 

göra fina saker för varandra. Flera av djuren 

inspirerade till att plocka skräp, någon fick 

hjälp med att swisha en slant till 

Midsommargårdens verksamhet och ett av 

djuren hjälpte ett barn att ringa sin mormor 

och pigga upp henne med en sång. Bland 

dem som var med och spred goda gärningar 

tillsammans med våra husdjur lottade vi två 

lyckliga vinnare av presentkort på 

Söderbergs Bageri. 

 

Kulturnatt Stockholm 

Årets Kulturnatt på Midsommargården 

skulle ha gått i kärlekens tecken. Vi hade 

planerat för ett fullspäckat program, men 

detta blev vi tyvärr tvungna att ställa in. Vi 

hoppas kunna genomföra delar av 

programmet när Kulturnatt Stockholm väl 

kan genomföras på plats igen. 

Staden beslutade i början av pandemin att 

Kulturnatt Stockholm detta år skulle ske 

online och det ville vi självklart vara med på. 

Vi bidrog med två korta fina filmer, en där 

vår street-art lärare Nabil Dorbane och vår 

konstnärliga och pedagogiska koordinator 

Anna El Yafi samtalade om vår street-art 

målning i replokalen, arbetsprocessen och 

det färdiga resultatet. 
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I den andra filmen ledde StudioUngs 

koordinator Gabriella “Gabbe” Hansson ett 

finstämt samtal med artisten och en av 

deltagarna på StudoUng, Omar Essobhi. 

Omar sjöng också en av sina egna låtar. 

Movin on, på Källarscenen. Musikinslaget 

blev en viral succé i Kulturnattens program 

online. 

Livesändningar från Midsommargårdens Källarscen 

Vid fyra tillfällen under våren sände vi live 

från Källarscenen. Föreningens personal 

höll i sändningarna, bjöd på sig själva, 

experimenterade med mediet och 

streamade rakt in på vår Facebook-sida. 

Under sändningarna skapade vi en 

hemtrevlig stämning och försökte 

åstadkomma en känsla av gemenskap och 

närvaro. 

Midsommargårdens livesändningar är ditt 

sällskap mitt i vardagen, i stöket såväl som i 

lugnet. Slå dig ner i soffan efter arbetsdagen 

och varva ner, eller börja kvällens bestyr, 

det går utmärkt att laga mat samtidigt som 

du underhålls med musik från oss i 

bakgrunden. 

 24 april - Marit Eriksson, Gabriella 

“Gabbe” Hansson och Malte 

Önnestam från föreningens styrelse 

gav en minikonsert och spelade låtar 

enligt önskemål från Facebook-

publiken. 

 4 maj - Anna El Yafi och Anna Juhlin 

berättade om Midsommarkransens 

spännande historia, och nosade på 

alltifrån kolonilotter, 

tvättmedelsfabriker och en gigantisk 

Kobra-telefon på 

tunnelbanestationen. 

 8 juni - Gabbe och Marit ledde oss i 

ett musikprogram där låtskrivaren 

och föreningens ordförande Maja 

Heurling bjöd på musik och 

berättande. 

 17 juni - Livesändningarnas 

sommaravslutning bjöd på 

uppträdanden, intervjuer och 

sommarkänsla. På scen: Bilevgad – 

StudioUng-deltagare och grym artist 

som hängt mycket i 

Midsommargårdens musikstudio, 

samt bombastiska 

slagverksensemblen Masangue 

Maracatu. 

Botanisera och byt - Sticklingar, böcker och 

kläder 

Den 21 maj och den sjätte juni ställde vi ut 

bytesbord på torget utanför 

Midsommargården och bjöd in närområdet 

att botanisera bland sticklingar och böcker. 

Många bidrog till bordens mångfald och 

både sticklingar och böcker bytte ägare. 

Dagarna bjöd också på samtal om 

plantering, läsning och mycket annat. Vi 

som hängde vid borden hela tiden fick 

många bra sticklings- och boktips med oss 

hem. 

Den 19 september var det glädjande nog 

möjligt att bjuda in till SWOP i stora salen på 

Midsommargården. Med tydliga 

restriktioner och lite färre deltagare än 

vanligt bestämde vi oss för att köra. 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. Smart, 

kul och miljövänligt! 
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Midsommargårdens Glänta 

I slutet av året skapade vi Gläntan, en plats i 

Västbergaskogen endast ett stenkast från 

Midsommargården. Gläntan är en plats där 

vad som helst kan hända. Det är en plats en 

kan återkomma till många gånger och varje 

gång har platsen förändrats. Gläntan tar vi 

med oss in i kommande år och vi har redan 

många planer kring vad denna magiska 

plats kommer erbjuda. 

I december förvandlas platsen till tomtarnas 

glänta. Det myllrade av tomtar, lucior, 

stjärngossar, julbockar och små julgrisar. 

Besökarna hittade till Gläntan genom att 

följa glittret in i skogen. Väl framme hade 

nissarna satt upp några frågor att fundera 

kring och besökarna smög runt i området 

och hittade julens små kompisar uppe i träd, 

på marken, på stubbar och bakom stora och 

små stenar. 

Gläntan och nissarans närvaro i skogen 

spred sig snabbt och blev ett populärt 

utflyktsmål. Många stannade och fikade 

tillsammans med nissarna och en del tog 

med sig egna tomtar som fick stanna kvar i 

Gläntan tillsammans med sina nya 

tomtekompisar. 

Ord från Gläntans besökare: 
“Så himla fint initiativ. Tack” 

“Var där med en 2,5 åring. 

Spännande och mysigt att leta 

tomtar i mörkret. Bra fixat” 

“Så fint gjort. Tack för 

söndagsunderhållningen” 

“Sprang just in i detta. Så 

fint. Tack för allt ni gör för 

Telefonplan” 

“Tomtarna stod där så fint. Som 

om de hade samlats för att 

prata om julen” 

 

 

 

Kransenpodden riktar sig till dig som är ett 

Kransen-fan vare sig du bor här, jobbar här, 

eller bara gillar att hänga här. I podden 

träffar vi kända och okända Kransen-

profiler, gör historiska nedslag i 

Midsommarkransen med omnejd och tipsar 

om vad som händer i området. I avsnitten 

blandas intervjuer och reflektioner 

dessutom med ett historiskt nedslag 

någonstans i området, tillsammans med 

Midsommargårdens Anna El Yafi, som även 

är guide på Stadsmuseet. Kransenpodden är 

ett samarbete mellan musikern och artisten 

Maja Heurling, programledare för podden, 

och Föreningen Midsommargården, ditt 

lokala kulturhus. 

I juni släppte vi poddens första avsnitt och 

under året producerade vi totalt sju avsnitt. 
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Poddavsnitt: 

1. Vi träffade Hanna Schubert från 

Viljan Träningsklubb Stockholm och 

Anna El Yafi inledde en serie 

historiska inslag med 

Svandammsparkens förflutna. 

2. Vi träffade Chimo Andersson, känd 

från Chimos vänkväll på Bio Tellus, 

och fick höra om när Haile Selassie 

besökte Telefonplan. 

3. Gäster var My Gudmundsdotter och 

Erik Broström som driver Presens 

Improkällare i Kransen. Vi fick också 

höra historien bakom Kransens eget 

kulturhus, Midsommargården. 

4. Vi fick stadsodlingspepp av 

kransenbon Malin Khoso som driver 

tillsammans-odling i 

Enbacksparken. Vi fick också höra 

om Enbackens historia, om 

brandstationen och om 

gästarbetarna. 

5. Vi träffade Staffan Alberts, präst i 

Uppenbarelsekyrkan. Maja och 

Staffan pratade bland annat om den 

fantastiska kyrkobyggnaden. Anna 

avslutade med en historisk 

berättelse om Uppenbarelsekyrkan. 

6. Vi pratade humor och stand up med 

komikerna Malin Appetofft som 

driver klubben Stand Up i Hägersten 

tillsammans med komikern Birgitta 

Klepke. Vi fick också höra om 

Främlingsvägens historia. 

7. Vi träffade Sanna Mac Donald och 

pratade om Bokträff Stockholm, 

författarskap och normkritiskt 

tänkande. Anna berättade om 

Teaterparkens historia. 

 

 

Seniorhäng 

Inför 2020 fick föreningen stöd från 

Socialstyrelsen i Stockholm för att under 

året erbjuda verksamhet för seniorer med 

syfte att motverka ensamhet och isolering. 

Satsningen har varit mycket lyckad och 

uppskattad och har inneburit att föreningen 

har nått målgruppen seniorer i en mycket 

större utsträckning än tidigare år. 

Under början av året genomfördes 

Seniorhäng som planerat vid tre tillfällen, 

den sjunde februari, den sjätte mars och den 

nionde mars. Seniorerna deltog med stort 

engagemang och närvaro och elever från 

Nytida Kung Sagas serverade lyxigt fika. 

Tillsammans tog vi del av olika 

kulturupplevelser, fikade och umgicks med 

både nya och gamla vänner. 

Vid det första tillfället bjöd Johan 

Theodorsson från Berättarnätet Öst på 

berättande och anekdoter, skrönor och 

livsberättelser stod i fokus. Historierna 

väckte minnen och en vilja att dela med sig 

av egna historier hos deltagarna. Vi 

slungades tillbaka i tid och otid och det 

kändes som att vi var med där nere i köket 

på det stora skeppet. 

 

Vid det andra tillfället fick vi se 

cirkusartisten Linn Holm snurrandes i ett 

stort hjul och Trewor Lewis jonglerandes 

med käglor. Vi fick alla vara med och delta 

och utmana oss själva genom att prova på 
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balansövningar, göra grimaser och jonglera. 

Det var en timme med mycket skratt och 

utmaningar. Inte visste vi att våra seniorer 

kunde balansera fjädrar på näsan, jonglera 

med dukar och göra det mest otäcka 

grimaser. 

Den nionde mars bjöd vi in till 

Generationsbio. På tvärs av generationer 

såg vi filmatiseringen av Jonas Gardells 

hyllade roman En komikers uppväxt. En 

liten skara seniorer, föräldralediga och 

bebisar möttes för att njuta av fika och två 

timmar tillsammans framför bioduken. Vi 

hade även planerat för Generationsbio den 

24 april och den sjunde december, men 

dessa tillfällen var vi tyvärr tvungna att 

ställa in. 

Tyvärr blev vi också tvungna att ställa in 

vårens sista planerade tillfälle, då vi skulle 

ha fått besök av några lovande musiker från 

föreningens ungdomsverksamhet 

StudioUng. De skulle bjuda på musik och en 

och annan sång att sjunga med i. 

Sång utanför Äldreboenden 

Från mitten av mars till och med början av 

september besökte musikern Andreas 

Noren, sångerska Marit Eriksson och en 

liten skara från Midsommargårdens Alla kan 

sjunga-kör ett flertal äldreboenden i 

närområdet. Utomhus på betryggande 

avstånd från de äldre bjöd de på både sång 

och musik. Vid två tillfällen bjöd också 

sångerskan Maja Heurling på sång och 

musik. Seniorerna njöt av musiken från sina 

balkonger, uteplatser eller från rum med 

öppna fönster. 

Medarbetare på seniorboende: 
“Tack för att ni kom, så 

härligt med den sångglädje ni 

sprider till oss alla, både 

boende och medarbetare!” 

Det första sångbesöket gjorde vi i samarbete 

med föreningen Sverige Berättar. 

Dessa boenden besökte vi: 

 27 mars – Björksätra vård- och 

omsorgsboende 

 3 april – Trekantens servicehus 

 1 juli - Trekantens servicehus 

 1 juli – Älvsjö Servicehus 

 14 augusti – Solberga vård- och 

omsorgsboende 

 14 augusti – Älvsjö Servicehus 

 22 augusti – Kastanjens 

seniorbostäder 

 22 augusti – Lisebergs äldreboende 

 7 september – Lisebergs 

äldreboende 

Boende på seniorboende: 
"Det var så fint. Och roligt 

att få sjunga. Nu klarar vi oss 

en dag till." 

 

Seniorvandringar 

I oktober genomförde vi tre guidade 

vandringar för seniorer i samarbete med 

Stadsmuseet i Stockholm. Museipedagogen 

Anna El Yafi guidade oss i området runt 

Telefonplan. Vi fick lära oss om hur 

Midsommargårdens lokaler en gång såg ut, 

om filmklubbar och industrier. Vi fick följa 
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med i historierna som namngivit 

byggnaderna i området och tillsammans 

med Anna visualisera hur det varit att gå 

där på gatorna en gång i tiden. 

Vandringarna öppnade upp för att vilja dela 

med sig av egna historier från tiden som 

barn på Midsommargården och om att vara 

boende i området. 

Vandringarna hölls för olika grupper den 

15, 16 och 19 oktober. 

Seniorsegling 

I samarbete med hemgårdarna 

Skeppsholmsgården, Mäster Olofsgården 

och Södergården bjöd vi den första oktober 

in 20 seniorer till en heldag på skeppet 

Shamrock. Tillsammans med fartygets 

instruktörer fick vi lära oss grunderna i 

skutsegling samtidigt som vi fick se 

Stockholms hamninlopp och 

Fjäderholmarna från sjön. Alla fick också 

möjlighet att prova på att styra, dra i tampar 

och hissa segel. Lite frusna värmde vi oss 

med en god soppa och minglade på säkert 

avstånd ute på däck i de kyliga 

höstvindarna. 

Två kvinnor som deltog i seglingen: 
“Det här va årets dag” 

“Nej, det var livets dag” 

Seniorsatsningen blev inte som planerat, 

men trots pandemin lyckades vi nå 

målgruppen och vi fick uppleva många fina 

och minnesvärda stunder tillsammans. 

 

 

 

Det var med sorg i hjärtat vi ställde in 

genrep med Riksteatern, Barnbazar, öppen 

dansklass i samarbete med Stockholms 

konstnärliga högskola, Stickbio, Flashmob 

Sergels Torg på Dansens Dag, Vår-SWOP, 

deltagande i Kransenloppisen, Barndisco, 

Fotbolls-EM på storbild, Midsommarglögg 

med Julmarknad och Julmingel med alla 

dem vi samarbetar med. Alla dessa 

aktiviteter och event skulle ha inneburit 

folksamlingar och var därför inte möjliga att 

genomföra detta år. 

 

 

 

 

 

Vad är StudioUng? 

StudioUng är en kostnadsfri kreativ mötesplats som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i 

åldern 16-25 år. Vi arbetar för att skapa en trygg, kreativ och inkluderande miljö då detta skapar 

självförtroende och självkänsla. Vi vill underlätta för ungdomarna att träffa nya vänner och 

upptäcka nya aktiviteter. Vi vill ge dem möjlighet att slappna av, ha kul, utvecklas och växa. 

StudioUng har som mål att erbjuda en meningsfull fritid, speciellt för dem som annars riskerar 
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att inte ha något att göra. Verksamheten vänder sig aktivt till nyaetablerade ungdomar och unga 

vuxna, ensamkommande eller med familjer i Stockholm, men den är också öppen för mer 

etablerade ungdomar. Vi tror att verkliga möten mellan människor med olika bakgrunder bidrar 

till att skapa ett mer förstående och tryggare samhällsklimat. De ungdomar som kommit till oss 

under året har varit en blandning av nyetablerade med bakgrund i olika länder och ungdomar 

som har varit i Sverige länge eller hela sina liv. 

På våra kreativa kurser har deltagarna under året haft möjlighet att pröva olika konstnärliga 

uttryck inom musik, konst, dans och cirkus. Målet är att de ska finna ett nytt språk att uttrycka 

sig med. 

Pedagogerna på StudioUng har till uppgift att förmedla kunskap, att undervisa samt se till varje 

deltagares behov och utvecklingsmöjligheter. Pedagogerna lägger mycket tid på den 

interpersonella relationen, att bygga en relation till varje deltagare. De lägger även tid på att 

hjälpa deltagarna att vidga sitt nätverk av vuxna och andra unga. Samtliga ledare arbetar aktivt 

för att förebygga kränkningar och att implementera ett normkritiskt förhållningssätt till 

deltagarna, samt till den egna kursens innehåll. 

Ett av StudioUngs fundament är att alla har en kreativitet, konstnärlighet och musikalitet i 

grunden. Pedagogerna och personalen på StudioUng uppmuntrar och hjälper deltagarna att hitta 

detta hos sig själva. Vi vill utmana tankar om att inte räcka till eller att ha rätt att uttrycka sig. Vi 

uppmuntrar de unga att samarbeta och komplettera varandra med de färdigheter de redan har, 

att utveckla dessa kunskaper än mer och också pröva och lära sig saker som är helt nya för dem. 

En annan viktig tanke som leder vårt arbete är att alla har en berättelse som är värd att lyssna 

på. Varje ungdom på StudioUng kommer med hela sin livshistoria och förtjänar respekt för att de 

är människor med allt vad det innebär. Vi arbetar för att bygga en avslappnad stämning och ett 

klimat där det kan skapas tillit och där det finns möjlighet att samtala om livet på olika sätt som 

passar olika individer. Vi tror och tycker oss se att kreativitet kan hjälpa till att bygga en sådan 

trygg plats. 

 

 

I mitten av mars stängde StudioUng helt den 

fysiska mötesplatsen på Midsommargården. 

StudioUngs grundidé bygger på att mötas 

fysiskt på samma plats så nedstängningen 

var verkligen något som tvingade oss att 

tänka om och tänka nytt. Vi beslutade oss 

snabbt för att ställa om till digitala 

verksamheter, om än med halverat antal 

kurser. Vi utvecklade också annan digital 

verksamhet med syfte att skapa dialog och 

interaktion med vår målgrupp. 

Under våra online-kurser, försökte vi skapa 

en så hemtam och kravlös miljö som möjligt. 

Vi var i dialog med och lärde oss av andra 

föreningar och fritidsgårdar som stod inför 

samma utmaning. Vi utförde kurser på en 

mängd olika sätt, testade oss fram och körde 

vidare på det som fungerade bäst för de 

olika konstformerna. Omställningen till 

online-kurser var en rolig och utvecklande 

process men också utmanande. Det mest 

frustrerande var att inte kunna träffa 

ungdomarna och på så vis kunna se hur de 

mådde, om de verkade ha roligt och hade 

motivation att lära sig. Vi hade viss 

individuell kommunikation med många av 

dem, och de Zoom-lektioner som några av 

pedagoger höll gav en välkommen möjlighet 

till interaktion. Men det blev uppenbart att 
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en betydande andel av våra deltagare 

uppskattar oss inte minst som en verklig, 

fysisk mötesplats. Vi märkte dock att vår 

närvaro på Instagram Live gav en del 

deltagande från personer som inte kom på 

andra online-kurser. Därför körde vi fler och 

fler kurser live på Instagram i slutet av 

våren, framförallt våra konstkurser. 

Utöver vårt ständiga mål att deltagarna ska 

utveckla nya språk genom olika 

konstformer växte det fram ett annat - att 

vara närvarande online för att deltagarna 

skulle kunna se att vi fanns för dem under 

isoleringen som pandemin förde med sig. 

Att vi hade något att erbjuda som de kunde 

ta del av när det passade dem, och att de 

kunde vända sig till oss om de ville. 

När gymnasieskolorna varit nedstängda i ett 

par veckor gjorde StudioUngs koordinator 

Gabriella ”Gabbe” Hansson en Instagram 

Live-spelning hemifrån, hon spelade sina 

låtar och interagerade med ungdomarna 

som skrev i kommentarsfältet. 

En annan kväll gjorde vi två intervjuer på 

Instagram Live. Den första var med Draina 

Kintu, en deltagare på StudioUng som driver 

sitt eget artistprojekt Youniqueness där hon 

bland annat skriver låtar, spelar piano, 

sjunger, dansar och använder sociala 

medier för att marknadsföra sig. Draina 

delade med sig av viktiga tankar såväl om 

arbetet med musiken samt hur en kan 

hantera isoleringen i pandemin. Sedan 

intervjuade vi rapparen, poeten och 

livskonstnären dunderdan, bland annat med 

anledning av årsdagen av den 

samhällsviktiga Los Angeles-rapparen 

Nipsey Hustles död. 

Andra "inspirationsinlägg" vi gjorde var tips 

på olika verk och låtar av ytterligare artister 

och konstnärer. Vi la också upp korta 

intervjuer med några av våra deltagare i 

Instagram stories. 

Vår närvaro online bestod också av att 

sprida information som var relevant för 

StudioUngs deltagares och följares situation 

just då. Det handlade bland annat om att 

hänvisa till tillgänglig 

myndighetsinformation om corona på flera 

språk och att dela information som kan 

främja psykiskt välmående. Det var 

inspirerande och glädjande att se den 

aktivitet som löpande skedde på Instagram 

från olika aktörer som vänder sig till unga, 

och vi är glada att vi också fick vara med och 

inspirera andra med våra inlägg. Vi la ut en 

bredd av tips, konton och organisationer att 

följa, t.ex. Umo/Youmo som bidrar med 

kompetens och stöd inom områden som att 

vara ung, att må dåligt, sexualitet, vänskap 

och rasism. Vi delade en del inlägg om våld, 

psykisk ohälsa och mansnormer från bland 

annat killfrågor.se och vi tipsade om 

ungdoms-, tjej-, kill- och transjourer att 

vända sig till. 

Under sommarlovsaktiviteterna och 

höstterminen då verksamhete åter erbjöds 

på plats på Midsommargården var största 

skillnaden att vi kraftigt begränsade antalet 

deltagare på kurserna och i de olika 

rummen. För att få det att fungera har vi 

infört ett nytt bokningssystem. Vi har också 

skapat tydliga rutiner och regler för att 

kunna bedriva en smittsäker verksamhet på 

plats. Tidigare har StudioUng haft mer av en 

informell dropin-prägel och vi har ibland 

haft väldigt många deltagare på en gång. 
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Studio Musikproduktion 

På plats på Midsommargården: 

Studio Musikproduktion är namnet på vår 

musikproduktionskurs. Syftet med kursen 

är att erbjuda unga musikintresserade en 

chans att spela in musik och ge oerfarna en 

chans att lära sig musikproduktion. Flera av 

de ungdomar som söker sig till oss skriver 

egna låtar och vill arbeta som artister 

framöver. För dem blir Studio 

Musikproduktion ett sätt att få sina alster 

inspelade, men också en träning i att 

artikulera hur de vill att deras musik ska 

låta och att få idéer om hur de kan nå dit. 

Deltagarna hjälper varandra med låtar i 

studion och engagerar sig i varandras 

projekt. Vi ser musiken som en gemensam 

grund för människor som annars kan ha 

mycket olika erfarenheter. Den blir något att 

fascineras över tillsammans, ett medel att 

våga uttrycka sig och öka tron på sig själv. 

Fram till mitten av mars höll vi öppet sju 

timmar i veckan fördelat på onsdagar och 

fredagar. På onsdagar var det 

musikproducenten, låtskrivaren, musikern 

och pedagogen Hanna Lindgren som lärde 

grupperna grunder i musikproduktion i 

programmet Logic Pro. På fredagarna var 

det pedagogen och producenten Joel 

Rönnbäck som höll till i studion. Med honom 

fick deltagarna möjlighet att spela in eget 

material, komponera musik och beats, lära 

sig det studiotekniska arbetet och pröva 

olika instrument. I mitten av mars beslutade 

vi att flytta hela StudioUng online och så 

också musikproduktionskursen. 

Efter sommaren började vi igen med vår 

regelbundna musikproduktionskurs i 

studion. Då med Brenda el Rayes som ny 

pedagog på onsdagar. Brenda lärde ut 

musikproduktion för nybörjare i 

programmet Ableton. Hon undervisade på 

svenska, engelska och för en grupp på 

arabiska. Brenda utgick från musik som 

ungdomarna själva tipsade om och 

fokuserade sedan på detaljerna i ljuden och 

på teknikerna för att spela in, skapa och 

mejsla fram liknande ljud. 

Online: 

I våra digitala kurser i musikproduktion 

använde vi oss främst av Instagram och 

Youtube. Vår pedagog Joel gjorde ett par 

olika beats som ungdomarna fick möjlighet 

att skriva egna texter på och han körde 

också ett låtskrivar- och 

musikproduktionslive på Instagram. Han 

fanns också tillgänglig i 

meddelandefunktionen vissa tider för att 

svara på ungdomarnas frågor. Vår pedagog 

Hanna gjorde tutorials på Instagram och 

Youtube om programmet Soundtrap, ett 

inspelningsprogram med många bra 

funktioner, som en kan använda på mobilen. 

Hon gjorde även tutorials om Logic Pro för 

de av våra deltagare som har kommit lite 

längre med musikproduktionen och har 

tillgång till det programmet och en dator. 

Även musikintresserade från andra 

ungdomsverksamheter hittade Hannas 

tutorials. Hanna var också tillgänglig för 

deltagarna då och då i chattfunktionen på 

vår Instagramsida. 

Studio Jam 

På plats på Midsommargården: 

Många som kommer till StudioUng har 

intresse av att lära sig instrument och att 

musicera. Under den tidiga våren hade 

Gabbe kursen Studio Jam en timme varje 

onsdag och fredag. Deltagarna fick träna på 

grundläggande ackord, enkla melodier och 

rytmer på t.ex. piano, gitarr och trummor. Vi 

tror att det finns en särskild poäng med att 

lära sig grunderna i instrument i grupp, 

eftersom det gör att en direkt får träna på 

att förhålla sig till en gemensam rytm och 

att lyssna på andra. 
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Online: 

När StudiUng "gick online" hade Gabbe 

Studio Jam-pass med mindre grupper på 

Zoom. Vi tränade på gitarrackord och olika 

kompmönster. För dem som inte hade 

instrument hemma tränade vi på att spela 

rytmer på och med hjälp av köksredskap 

och möbler. Vi sjöng också tillsammans. Det 

fungerade bra med fördröjningen så länge 

alla utom en stängde av sin mikrofon. Några 

deltagare fick handledning i låtskrivande 

över Zoom. Gabbe gjorde även en film-

/bildserie till vår Instagramsida där hon 

steg för steg gick igenom hur en kan 

improvisera fram och skriva text till ett beat 

som gjorts av en av våra 

musikproduktionspedagoger. 

Studio Konst 

På plats på Midsommargården: 

På onsdagkvällarna hade vi Studio Konst, en 

kurs i traditionella tekniker som måleri och 

teckning, under ledning av konstpedagogen 

Andreas La Chenardière. Deltagarnas egen 

motivation och egna idéer styrde innehållet 

i kursen. Deltagarna jobbade mest 

individuellt med sina egna motiv och 

Andreas hjälpte dem framåt. Kursens 

deltagare fick träna på att hitta 

proportioner i olika motiv, göra en 

verklighetstrogen skildring av föremål, 

personer och miljöer- och prova färger och 

former, uttrycka sig själva och låta saker bli 

som de blir. I kursen fanns det plats för så 

väl reflektion över det egna uttrycket, som 

vilsam tystnad under arbetets gång samt 

vardagliga samtal mellan deltagarna och 

med Andreas. 

Online: 

Under andra delen av våren gjorde Andreas 

nya online-uppgifter varannan vecka som vi 

la upp digitalt, främst på Instagram. Det var 

bildserier med instruktioner för hur en 

kunde måla t.ex. sin utsikt från fönstret 

hemma, ett självporträtt eller ett kärt 

föremål. Ibland hade Andreas också 

lektioner på Zoom där deltagarna satt och 

ritade och fick handledning när det 

behövdes. 

 

Studio Dans 

På plats på Midsommargården: 

Under årets första veckor undervisade 

dansaren och lärarstudenten Martina Aarre-

Ahtio i housedans. Martina specialiserar sig 

främst på house, men har även en förkärlek 

för salsa och latinrytmer. Under danspassen 

fokuserade hon på att inspirera deltagarna 

att hitta pulsen i musiken och att låta 

rörelserna bli ett med musiken. 
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Ett par veckor in i hösten välkomnade vi en 

ny danslärare Nando Valoi. Nando 

undervisade sedan varje vecka under 

hösten. Hans specialområden är urbana 

danser som afro-beat, traditionell 

mozambisk dans och lindy hop. Hos oss 

lärde han framförallt ut afro-house med 

korta koreografier. 

 

Online: 

När vi inte längre kunde träffas på plats, 

gjorde Martina ett par virtuella “danspaket” 

till ungdomarna. De bestod av ett par klipp 

på StudioUngs Youtube-kanal där hon 

berättade om några historiskt viktiga 

hiphop- respektive house-dansare. Under 

klippen länkade hon till flera viktiga 

framträdanden med dessa. 

Midsommargårdens konstnärliga och 

pedagogiska koordinator Anna el Yafi gjorde 

också online-material för Studio Dans. 

Annas specifika danskompetens är 

flamencon och hon gjorde fyra videor där 

hon gick igenom flamencons historia, en 

uppvärmning och ett par olika koreografier 

för deltagarna att göra hemma. Dessa 

virtuella danslektioner lades upp både på 

StudioUngs Instagram och YouTube och 

hittades av många dansglada personer. 

Under hösten sände vi live på Instagram 

från flera av Nandos dansklasser för att 

möjliggöra för dem som inte ville dansa på 

plats, att ändå kunna lära sig 

koreografierna. 

Studio Street Art 

På plats på Midsommargården: 

Street Art konstnären Nabil Dorbane är 

pedagog på Studio Street Art, en kurs vi har 

haft under hela året. I den fick deltagarna 

utforska gatukonst genom att titta på 

andras konst, härma, hitta sina egna uttryck, 

rita bokstäver och figurer och skapa egna 

universum runt dessa. 

När vi drog igång i början av hösten flyttade 

vi ut bord och Nabil hade kursen ute på 

Telefonplans torg. Vid flera tillfällen 

samlades gruppen också nedanför 

Liljeholmsbron i Tantolunden och 

deltagarna fick spraya sina alster på den 

stora graffitiväggen där. 

Online: 

Under våren gjorde Nabil street art-

lektioner live på vår Instagram, både från 

sin studio i Hornstull och från graffitiväggen 

i Tantolunden. Vid ett par tillfällen träffade 

han också deltagare på Zoom och målade 

med dem där. 

Studio DJ 

I oktober tillkom vår nya regelbundna kurs 

Studio DJ. Edward Jaresand är DJ och 

studerar till musiklärare och gjorde sin 

praktik som pedagog varje fredag året ut. 

Det blev snabbt en populär kurs. Edward 

arbetar individuellt med varje deltagare vid 

DJ-bordet och har som mål att hjälpa 

deltagarna att utveckla mer och mer 

självförtroende att gå på sin egen känsla när 

de mixar musiken. 

Studio Cirkus 

Under hösten inledde Midsommargården ett 

samarbete med Clowner utan gränser som 

bland annat genomförde workshops med 

ungdomar på StudioUng. Upplägget bestod 

av en blandning av teaterövningar, cirkus, 

lekar, rörelse och samarbetsövningar. 

Artistpedagogerna och gruppledarna Anna 

Aro och Elin Jonzon arbetade med att stärka 
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deltagarnas självkänsla, samt med 

kroppsidentitet. Deltagarna fick utforska sin 

egen kropp och dess kapacitet. De fick också 

förståelse för sina egna och andras gränser 

och arbetade med normbrytande övningar. 

Trots väldigt olika språkkunskaper 

fungerade kommunikationen bra i 

grupperna. Svenska var det primära språket 

och alla uppmuntras att våga uttrycka sig, 

trots att en del var väldigt nya i Sverige. 

Sista gångerna var det “show and tell” då en 

visar upp vad en har lärt sig, vilket alla 

vågade. 

 

 

Jullov 

Under årets första vecka på ungdomarnas 

jullov åkte vi skridskor på den fina isbanan i 

Kungsträdgården. Ett stort gäng dök upp 

under de båda dagarna, också många 

ungdomar som inte hade varit på StudioUng 

innan. Flera av dem åkte skridskor för första 

gången och övervann sig själva i att våga gå 

ut på isen, åka själva utan att ramla, släppa 

taget om ledstången och hitta sätt att ta fart. 

Mellan åken drack vi varm choklad och åt 

medhavda smörgåsar. Det var två fina 

vinterdagar. 

En kväll på jullovet tittade vi på filmen Rött 

kort i vår Stora sal med bioduk. Vi åt snacks 

under filmen och hade en fin pratstund om 

filmen efteråt. Som en del av 

jullovsaktiviteterna kom också Tina 

Jonsson, foto- och filmpedagog, och lärde 

några av ungdomarna filmredigering. Några 

av artisterna bland våra deltagare hade 

filmat en musikvideo på StudioUng under 

2019 och nu färdigställde de den 

tillsammans med Tina. 

Sportlov 

Helgen innan sportlovet hade vi en 

fortsättningskurs av vår Production & 

Songwriting Camp för gäris och ickebinäris 

från hösten 2019. Tre av deltagarna från 

den kursen fick två dagars fördjupning i 

musikproduktion av musikproducenten, 

låtskrivaren, musikern och läraren Hanna 

Lindgren. Efter den kursen kom idén om att 

låta dessa tre deltagare få studiokörkort i 

och tillgång till Midsommargårdens studio 

själva under 2021. 

Under sportlovsveckan hade vår danslärare 

Martina ett uppskattat danspass för bara 

tjejer och icke binära och ytterligare två 

pass för alla. Vi hade också våra vanliga 

kurser Studio Musikproduktion, Studio 

Konst och Studio Jam under lovet. 

En höjdpunkt under sportlovet var när 

Riksteatern kom till vår Stora sal och 

spelade en testversion av sin interaktiva 

föreställning Närheten. Flera av våra 

ungdomar var med i publiken och deltog i 

samtalet efteråt då de medverkande i 

föreställningen ville veta hur publiken 

uppfattat den. En av deltagarna sa att hon 

aldrig varit med om någon liknande 

scenkonst förut och att hon verkligen tyckte 

om upplevelsen. 

 

Sommarlov 

StudioUng öppnade igen fysiskt under 

sommarlovets första två veckor. Vi började 

med en cykelkurs där deltagarna var allt 

från helt nybörjare till ganska vana 

cyklister. Någon lärde sig hitta balansen och 

cykla helt från grunden och andra lärde sig 
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om trafikregler, att hålla uppsikt bakåt och 

att sträcka ut handen före en sväng. 

Vår danslärare Martina tränade också house 

med ungdomarna vid några tillfällen i Stora 

salen och flera nya deltagare hittade till 

Nabils tredagarsworkshop vid 

graffitiväggen i Tantolunden. Första delen 

av workshopen var de i Nabils studio vid 

Hornstull där de skissade på papper det 

som de senare skulle spraya på väggen. Vår 

konstpedagog Andreas hade konstlektion i 

en skogsglänta nära Midsommargården. 

Utöver att naturen omkring erbjöd en 

mängd motiv, avbildades bland annat 

Telefonplanstornet på ett särskilt personligt 

sätt av en av deltagarna/konstnärerna. 

De två sommarlovsveckorna bjöd också på 

extra mycket musikproduktion för en till tre 

deltagare i taget. 

Musikproduktionspedagogerna Rickard 

Engborg och Andreas Angel hjälpte 

deltagare att spela in egenskrivna låtar, att 

bygga ett trumkomp i datorn, att jobba med 

olika effekter för att ändra de inspelade 

instrumentens ljud och många andra 

spännande grejer. Det kom både ungdomar 

som kommit långt inom musik och 

musikproduktion, och ungdomar som för 

första gången fick testa att göra musik i en 

studio. 

 

En festlig detalj i sommarlovsprogrammet 

var när en av deltagarna från 

musikproduktionskursen var med i 

Midsommargårdens livesändning från vår 

Källarscen. Rapparen Bilevgad intervjuades 

av Gabbe om sitt låtskrivande och han 

framförde en free-style (rap-improvisation) 

till pianokomp och två egna låtar. Bilevgads 

energi och passion för musiken gick tveklöst 

genom rutan. 

Höstlov 

Under höstlovet höll Sara Wastesson en 

workshop i remake, att göra om eller piffa 

till gamla plagg för att kunna använda dem 

igen. I praktiken blev det remake med en 

väldigt bred definition. Vissa deltagare ville 

prova att brodera, andra att göra 

egendesignade patchar på sina t-shirts och 

ett par gjorde dekorationer på- eller målade 

om sina skor helt. 

Utöver kursen i remake fick deltagarna ett 

höstlov med välbekanta inslag som Studio 

Musikproduktion, Studio Cirkus, Studio 

Konst och Studio Dans. 
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Under våren fick vår konstnärliga och 

pedagogiska koordinator Anna in sex 

förfrågningar från unga om att få coachning 

kring att söka Kulturstöd för unga. Anna 

coachade dem i arbetet och de gick olika 

långt i processen, men ingen av dem valde 

att gå hela vägen och skicka in sin ansökan 

till Stockholms kulturförvaltning. 

På grund av pandemin blev det pengar kvar 

i Kulturstöd för unga-potten och ur den fick 

vi möjlighet att söka medel för extra 

verksamhet för och med unga på 

sommarlovet och under hösten. På 

sommarlovet kunde vi med dessa medel 

bland annat erbjuda extra undervisning i 

musikproduktion, konstkurs i skogen i 

närheten av Midsommargården och street 

art i Tantolunden. På höstlovet erbjöd vi 

med dessa medel vår kurs i remake. Stödet 

gav oss också möjligt att erbjuda vår nya 

danskurs med Nando och vi kunde hålla vår 

studio öppen vid extra tillfällen, både under 

sommaren och under hösten. Deltagarna 

fick då boka in bara sig själva eller ta med 

sig högst två vänner och spela in musik 

under tre timmar med vår 

musikproduktionspedagog Joel. 

Eftersom ungdomar ständigt frågar oss om 

mer tid i musikstudion var det extra roligt 

att kunna erbjuda dem detta. Många vill 

sitta och arbeta själva med någon av våra 

musikproduktionspedagoger. I vanliga fall 

har vi svårt att erbjuda detta eftersom 

många vill vara i studion och våra resurser 

är begränsade. Som alltid när deltagarna får 

studiotid skapas mycket ny musik på kort 

tid. Ofta rör det sig om rytm- och 

beatfokuserad musik som hiphop, afro-beat 

och r'n'b, men även andra genrer. Vi kan 

stolt säga att vi har ett imponerande antal 

begåvade rappare, textförfattare, artister 

och musiker bland de unga som besöker oss. 

Stödet från Kulturstöd för unga finansierade 

också vår Word power workshop i slutet av 

hösten - fem ungdomar lärde sig mer om 

textskrivande till musik under ledning av 

poeten och community-byggaren MC Kah. 

 

 

På plats på Midsommargården: 

Innan stängningen i mitten av mars deltog 

unga från StudioUng i andra aktiviteter i 

Midsommargårdens regi. Dessa aktiviteter 

var bland annat vår programmeringskurs, 

våra Kultursöndagar, språkkafé och stöd i 

att skriva CV. 

I oktober kom Clowner utan gränser och 

framförde föreställningen Cirkus för hopp 

och styrka för ett gäng ungdomar i vår stora 

sal. Härligt med mycket skratt mitt i 

pandemin! 

Online: 

Under våren hade Midsommargården 

kreativa kaféer online med olika aktiviteter 

på Zoom varannan vecka. Vid ett av dessa 

var det musikspecial och då gjorde två 

StudioUng-deltagare, Draina Kintu och Babi, 

varsitt liveframträdande på sång och gitarr 

hemifrån. Gabbe framförde också ett par av 

sina låtar hemifrån. Publiken på Zoom var 

mycket glada för den personliga 

musikupplevelsen och den interaktiva och 

lekfulla inramningen med online-kaféet. 

Under Kulturnatt Stockholm bidrog vi med 

två korta filmer från StudioUng. 
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Samarbeten 

Mot slutet av den långa online-våren gjorde 

vi ett projekt med Mäster Olofsgårdens 

ungdomsverksamhet Dörren och 

Äventyrsgruppen Flaten som vi kallade 

Promenera tillsammans. Vid tre tillfällen 

mötte vi upp unga samtidigt i tre olika 

förorter och promenerade. Det blev 

uppskattade stunder i naturen, både av oss 

och av deltagarna. 

Ett annat samarbete under våren var med 

Ikem Ifeobu från Ung Huddinges digitala 

fritidsgård. I tre live-streams på Instagram 

spelade och sjöng Gabbe och Ikem 

tillsammans, gjorde sångövningar, pratade 

om musik, psykisk hälsa, vänskap, isolering 

och rasism. En av gångerna var en 

StudioUng-deltagare med hemifrån och fick 

en lektion i gitarr. 

Ett uppskattat samarbete under höstens 

första fem veckor var vår skatekurs i 

samarbete med Stockholm Skate Nation. 

Några volontärer från Skate Nation, som 

också är med som deltagare på våra 

musikkurser ibland, lärde ut balans, att åka 

och olika hopp på brädorna. 

Öppet hus och skolbesök 

Många av våra besökare kommer till oss 

genom att vi informerar om vår verksamhet 

i språkintroduktionsklasser, inte minst på 

Liljeholmens gymnasium. Vi når även nya 

deltagare genom inlägg i sociala medier, 

genom deltagare som drar med sina vänner, 

genom att vi sprider information inom våra 

nätverk av personer som jobbar med 

ungdomar i Stockholmsområdet och genom 

affischering och annonsering. I början av 

året och tidigt i höstas höll vi som vanligt 

öppet hus på StudioUng för att låta nya 

ungdomar prova på några av våra kurser. I 

höstas skedde detta under extra ordnade 

former med mottagning av besökarna 

utomhus. Många av besökarna från våra 

Öppet hus har återkommit och blivit en 

självklar del av vår verksamhet. 

Två av StudioUngs deltagare under tiden då 
vi endast hade digital verksamhet: 
“We love you by the way! Your 

efforts in this Corona period 

is priceless, Much 

appreciated!” 

“Jag tycker verkligen om det ni 

försöker skapa online. Det 

hjälper mycket med allt som 

händer nu. Så tack!” 

STUDIOUNG I SIFFROR 

Höstterminen på StudioUng: 867 

deltagare fördelat på 122 

kurstillfällen. 

Vårterminen på StudioUng: 601 

deltagare fördelat på 97 

kurstillfällen. 

Under våren engagerade sig 4661 

deltagare i StudioUngs aktiviteter 

online. Sammanlagt erbjöds 61 

onlinetillfällen. 

 

 

– Ö Ö

 

Inför 2020 fick Föreningen Midsommargården 518 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholm 

för att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter för personer i asylprocessen. Syftet var att vuxna 

asylsökande skulle bli en del av samhället och kulturlivet, etablera nya nätverk, samt få 
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praktiska kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i Sverige och internationellt, samt i 

både det privata livet och i arbetslivet. Insatsen skulle stärka den asylsökandes etablering i 

samhället och motverka isolering och ohälsa. Genom både föreningens öppna verksamheter och 

riktade kurser speciellt för målgruppen lyckades vi till stora delar uppnå syftet. Detta framförs 

både spontant, i muntliga utvärderingar efter kursavslut och vid kortare intervjuer med 

deltagare. Genom verksamheternas specifika innehåll och kunskapsförmedling, samt med hjälp 

av ledare och volontärer, stärkte vi deltagarnas självkänsla och identitet i det nya landet och 

bidrog till att skapa en meningsfull fritid. Vi erbjöd också deltagarna möjlighet att lära känna 

etablerade svenskar, träna det svenska språket och skapa nya nätverk. 

Vi har, trots rådande pandemi, lyckats nå vår målgrupp. Personal och volontärer har lotsat 

deltagare in i våra olika verksamheter och aktivt arbetat för att alla ska känna sig välkomna och 

hemma i den aktivitet de deltar i. I blandade grupper, där en del var asylsökande och andra 

nyetablerade eller etablerade, har deltagarna utvecklat nya färdigheter, utbytt erfarenheter om 

konst och kultur och samtalat om frågor som rör både det privata livet och arbetslivet. 

Under året har många asylsökande deltagit i verksamheterna Rosa Stationen Telefonplan och 

StudioUng, vilket har gett målgruppen ett socialt sammanhang, nätverk och stärkt självkänslan. 

Dessa verksamheter har bland annat erbjudit språkträning och kreativa kurser/workshoppar 

och främjat deltagarnas välbefinnande och den psykiska hälsan. Flera asylsökande har deltagit i 

Rosa Stationen Telefonplan - Programmering, vilket har gett färdigheter som kan vara till nytta 

både i Sverige och i andra länder. Att lära sig programmering ökar chanserna att bli en del av 

arbetsmarknaden. 

Vi har också erbjudit målgruppen riktade aktiviteter vars innehåll bland annat har bidragit till 

färdigheter som svenska samhället ofta tar för givet. 

 

 

 Simkurs för kvinnor - 11 tillfällen 

 Cykelkurs i tre omgångar - totalt 15 

tillfällen 

 Te och Samtal för kvinnor - 5 

tillfällen 

 Gitarrkurs - 10 tillfällen 

Simkurs 

Under våren erbjöd vi en simkurs för 

nybörjare samt en fortsättningskurs med 

fokus på mängdträning. Kursen leddes av 

simläraren Emilia Sundberg tillsammans 

med volontärer. Åtta kvinnor fick 

möjligheten att bli trygga i vattnet, lära sig 

simteknik och alla de kunskaper som krävs 

för att kunna träna simning på egen hand. 

Kvinnorna skrattade, lärde sig varandra och 

övervann rädslan för vatten tillsammans. 

Det blev också en mötesplats där deltagarna 

fick möjlighet att öva svenska och skapa nya 

nätverk. Vår plan var att erbjuda ännu mer 

simundervisning, men tyvärr kunde vi inte 

göra detta på grund av pandemin. 

Cykelkurs 

Under året arrangerade vi tre cykelkurser. 

Deltagarna fick lära sig grundläggande teori, 

trafikregler, trafiksäkerhet, enklare 

reparation och de fick praktisk träning. 

Majoriteten av deltagarna lärde sig att cykla 

så pass bra att de sedan hade möjlighet att 

fortsätta träna själva. Många deltagare 

uttryckte att de gick kursen för att ha 

möjlighet att cykla tillsammans med sina 

barn. 
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Deltagare Cykelkurs: 
”Mina barn är rädda när de ska 

cykla för att jag är rädd. Jag 

hoppas att jag nu kan visa att 

jag inte är lika rädd så att de 

vågar” 

Volontärer Cykelkurs: 
”Jag fick cykla som barn, men 

när jag fyllde 18 år var det 

inte längre okej att cykla, då 

ansågs det vara ”töntigt”. Då 

skulle en köra bil. Det är bra 

med Sverige, att alla cyklar. 

För jag älskar att cykla!” 

"Det här gav mig massa ny 

energi" 

Te och Samtal 

Under fem tillfällen var vi en liten grupp 

kvinnor som träffades för att fika och prata, 

bland annat om hur det är att vara kvinna, 

om familjefrågor, utbildning och arbete. 

Gruppen leddes av Anna El Yafi och Linn 

Holm. Alla som deltog var med och bidrog 

till samtalen. Under två tillfällen hade vi 

besök av RFSU, vi pratade då bland annat 

om kroppen, normer och sexualitet. 

Deltagarna uttryckte efteråt att det var 

skönt att få prata med andra kvinnor i en 

liten sluten grupp. De sista tillfällena var vi 

tyvärr tvungna att ställa in på grund av 

pandemin. 

Gitarrkurs 

Under hösten erbjöd vi en grupp att lära sig 

spela gitarr med ensemble- och 

instrumentläraren Mikael Sundin. 

Deltagarna fick lära sig ackord och 

ackordföljder, samt spela musik från sin 

uppväxt och ta del av olika kulturers musik. 

Mikael lyckades få deltagarna att spela 

tillsammans, trots att de befann sig på olika 

kunskapsnivåer. Som alla andra kurser gav 

också denna ett sammanhang och en 

möjlighet att öva på det svenska språket. 

 

 

Under året har vi utvecklat och förfinat våra 

metoder för att nå fler asylsökande, samt 

hur vi skapar en trygg och 

förtroendeingivande relation till 

målgruppen. Då detta år varit speciellt har 

vi utökat kontakten med deltagarna över 

telefon och genom våra sms-grupper. Vi har 

också löpande informerat om Covid-19 och 

delat länsstyrelsens informationsmaterial 

på olika språk. 

Föreningens personal har under året 

deltagit i ett flertal seminarium, dialogforum 

och nätverksbyggande träffar för att 

etablera samarbeten och utöka vår kunskap. 

Vi har även i dialog med målgruppen tagit 

fram aktiviteter och utformat verksamheten 

utifrån deltagarnas önskemål och behov. 

TIA I SIFFROR 

Vi har detta annorlunda år lyckats 

möta 89 enskilda asylsökande 

individer. Flertalet av dessa personer 

har deltagit i flera av våra olika 

aktiviteter. 

Vi har glädjande nog beviljats nya medel för 

att fortsätta utveckla insatsen och jobba 

vidare med asylsökande under 2021. Detta 

gör att vi kan vidareutveckla det arbete vi 

gjort under året och förhoppningsvis nå 

ännu fler deltagare. 



27 
Verksamhetsberättelse 2020                                                                              Föreningen Midsommargården 

                                                                                                                                         Organisationsnummer: 802473-2219 

Ä

 

Föreningen Midsommargården verkar aktivt för att samverka och samarbeta med många 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, trots den pågående 

pandemin, genomfört mycket verksamhet, både regelbundna aktiviteter och enstaka event, i 

nära samarbeta med andra aktörer. 

 

 

C/O MG är en möjlighet för dem som vill 

genomföra ett publikt kulturarrangemang 

på Midsommargården. Vi tillhandahåller 

våra väggar, vår scen och/eller våra lokaler 

gratis. En ansöker om att få vara hos oss och 

Midsommargårdens programgrupp 

beslutar. På grund av pandemin har detta år 

endast tre arrangemang genomförts inom 

ramen för konceptet. 

Bokträff Stockholm skulle ägt rum redan i 

mars, men eventet flyttades fram till den 18 

oktober, då det kunde arrangeras 

smittsäkert. Det blev en dag i litteraturens 

tecken med författarsamtal och signeringar 

blandat med tävlingar med fina vinster i 

form av böcker. Författarna som stod i fokus 

denna gång var Lisa Christensen, Linda 

Andersson, Cecilia Alstermark och Ida 

Ömalm Ronvall. Det begränsade antalet 

platser blev fort fyllda av bokintresserade 

stockholmare. 

Mingelgarderoben inleder alltid föreningens 

SWOP. Initiativtagarna och arrangörerna 

Marit Eriksson och Anna Hellström 

förvandlade Midsommargårdens stora sal 

till ett stort klädbytarevent med fokus på 

vintagepärlor. 

Viljan Träningsklubb Stockholm vill vara 

Stockholms snällaste och trevligaste 

träningsklubb och ett kul och anspråkslöst 

träningssammanhang där alla helt vanliga 

(och ovanliga) människor ska känna sig 

välkomna och få variationsrik och effektfull 

träning tillsammans med andra. Den 

åttonde mars bjöd klubben in kvinnor, 

trans- och ickebinära personer att träna 

tillsammans i vår stora sal. Efter passet 

kunde deltagarna pusta ut i det kreativa 

språkkaféet som pågick samtidigt på Rosa 

Stationen Telefonplan - Kulturmöten. 

 

 

Rosa Stationen Telefonplan är en stor 

verksamhet som breder ut sig och tar plats. 

Föreningen Midsommargården tog kontakt 

med Refugees Welcome Stockholm hösten 

2016 och organisationerna inledde då ett 

samarbete. Och samarbetet bar frukt, idag 

har vi öppet tio gånger under en månad och 

verksamheten är känd, både bland nya och 

etablerade i Sverige. Rosa Stationen 

Telefonplan är en verksamhet som räknas! 

Rosa Stationen Telefonplan är en 

mötesplats för inkludering som drivs av 

Föreningen Midsommargård och Refugees 

Welcome Stockholm. Vår vision är att 

erbjuda en social och trygg plats där 

människor oavsett status, ålder eller 

födelseland, trivs, träffar nya vänner, vidgar 

sina kontaktnät och bildar sig. 

Verksamheten erbjuder också hjälp med 



28 
Verksamhetsberättelse 2020                                                                              Föreningen Midsommargården 

                                                                                                                                         Organisationsnummer: 802473-2219 

vardagliga problem och juridisk rådgivning. 

Alla som engagerar sig genom Refugees 

Welcome Stockholm gör detta volontärt. 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. 

Rosa Stationen Telefonplan - Språk och 

juridik på tisdagar är helt och hållet driven 

av Refugees Welcome Stockholm. Rosa 

Stationen Telefonplan - Programmering på 

onsdagar är ett lika samarbete och Rosa 

Stationen Telefonplan - Kultursöndagar 

planeras och genomförs av Föreningen 

Midsommargården, medan Refugees 

Welcome Stockholm bidrar med 

volontärerna. Allt från aktiviteter, 

upplevelser, undervisning, rådgivning och 

fika är kostnadsfritt. Föreningen 

Midsommargården bidrar alltid med 

lokaler. 

 

 

Rosa Stationen Telefonplan – Språk och juridik 

Människor i olika åldrar, från hela världen 

besökte verksamheten och tog del av 

svenskundervisning, juridisk rådgivning, 

samhällsvägledning, CV-hjälp, läxhjälp och 

språk- och brädspelskafé. För vuxna 

deltagare med barn erbjöds barnpassning 

där volontärer ordnande olika kreativa 

aktiviteter. Syftet med tisdagarnas 

verksamhet var att erbjuda hjälp med allt 

från vardagliga utmaningar till 

livsavgörande utmaningar, men även att 

erbjuda en plats för att träffa andra, utbyta 

erfarenheter och öva det svenska språket. 

Verksamheten under tisdagarna lyckas i 

samtliga avseenden med sin verksamhet. 

Människor kommer tillbaka och 

ensamstående föräldrar ges en chans att 

delta i svenskundervisningen, medan 

barnen finner en extra vuxen att ty sig till i 

barnhörnan. 

Tisdagens verksamhet gör nytta för de i 

uppenbara behov av stöttning, för 

majoritetssamhället som finner en 

meningsfull och givande plats, samt för de 

volontärer som får en chans att praktisera 

sin utbildning, samtidigt som de bidrar till 

samhällsnytta. Det är något deltagarna 

återkommer till. 

Den 17 mars stängde Språk och juridik på 

grund av pandemin. Den återupptogs inte 

under 2020, istället erbjöds juridisk 

rådgivning via e-post och telefonsamtal. 

Tack vare årets TIA-medel, där en liten del 

var reserverad för barnverksamheten på 

tisdagarna, kunde vi ordna en utflykt till 

Skansen med barnen som brukar vara på 

plats och deras nära vuxna. Det blev en 

heldags språkpromenad för de vuxna där de 

fick tillfälle att träna svenska med 

volontärer, samtidigt som barnhörnans 

volontärer såg till att barnen hade en rolig 

dag tillsammans. 
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Rosa Stationen Telefonplan – Programmering 

Med start den 29 januari fylldes 

Programmeringens klassrum till bredden 

och vi fick öppna två klassrum till för att få 

plats med alla studenter. I snitt var det 24 

deltagare som blev hjälpta av fem lärare, 

samt ytterligare en volontär som ordnade 

fika. Våra fem lärare är samtliga 

programmerare och de förberedde och 

genomförde lektioner på volontär basis. 

Genom att sänka ribban och erbjuda 

människor med olika kunskapsnivåer en 

kurs i programmering hoppades vi på att 

väcka intresset så till den grad att 

deltagarna fortsätter studera 

programmering och därmed öka chansen 

för att få arbete i framtiden. Programmering 

är internationellt gångbar kunskap och vi 

tror att den kunskapen kan vara viktig för 

människor med tillfälliga uppehållstillstånd, 

samt asylsökande, då de kan fortsätta sin 

utbildning världen över. 

Våra lärare arbetade/arbetar inom olika 

områden med programmering, både för 

stora internationella företag och mindre 

svenska företag. De förberedde lektioner 

som utmanade deltagarna att både fördjupa 

och repetera redan lärd kunskap. För nya 

deltagare fanns alltid individuell hjälp då 

lektionerna var lärartäta. En av lärarnas 

arbetsplatser skänkte ett 20-tal datorer, vi 

fick även datorer från företaget Northen 

Kingdom, samt finansierade hyran av 

ytterligare datorer med medel från 

Länsstyrelsen i Stockholm. 

Programmeringen flyttade online den 18 

mars, men många deltagare hade inte 

tillgång till dator, till internet eller till en 

plats att studera på hemifrån. Med flytten 

online krympte elevantalet till ca tre 

personer i snitt. En möjlig orsak är att 

programmering kräver mycket förklarande 

och onlineundervisning ställer högre krav 

på språkkunskaper, då lärarna inte längre 

ser elevernas skärmar och kan stötta 

individuellt. Försök gjordes att ha en och en-

undervisning, men även det blev 

bekymmersamt. Under hösten öppnade 

klassrumsundervisningen igen och kunde 

hålla öppet till och med höstlovet vecka 44. 

Därefter fortsatte undervisningen återigen 

digitalt. 

Vår förhoppning är att samarbetet med 

Northen Kingdom kan återupptas då 

samhället återigen öppnar. Vi har 

ambitionen att certifiera utbildningen och 

erbjuda studenter praktikplats på företag vi 

inlett samarbeten med. 
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Rosa Stationen Telefonplan – Kultursöndagar 

Kultursöndagarna erbjuder hela 

kulturprogram där vi både prövar olika 

konstformer och tar igen oss i det kreativa 

språkkaféet. Våra artister, konstnärer, 

pedagoger och ledare är verksamma inom 

det egna fältet. Målgruppen är asylsökande, 

nyetablerade och etablerade i staden. Sista 

fysiska mötesplatsen under våren skedde på 

internationella kvinnodagen, och den sista 

fysiska mötesplatsen för hösten skedde 

under höstlovet. 

När vi tvingades hålla stängt under våren 

valde vi att ställa om och istället erbjuda ett 

digitalt kreativa språkkafé. Det var 

uppskattat av dem som deltog, men det 

innebar ett stort tapp på deltagare. 

Eftersom aktiviteten var viktigt för personer 

som helt saknade kontaktnät och redan led 

av psykisk ohälsa, valde vi att fortsätta trots 

få deltagare. Det mest lyckade kaféet var i 

samarbete med StudioUng, då det var 

musikquiz och deltagare från Studio Musik 

bjöd på underhållning. 

Kreativt språkkafé online 

 29 mars - Lekar och lär känna zoom 

 5 april - Musikquiz med Linn Holm. 

Livekonsert online med StudioUng 

och hemlig gäst. Medverkande 

Draina och Babi. 

 18 april - Rim och poesi med Anna el 

Yafi 

 26 april - Kärlekstema med haiku, 

musikquiz och lekar med Anna El 

Yafi 

 3 maj - Jonglering, balans och lek 

med Linn Holm 

 10 maj - Makramé och lekar med 

Anna El Yafi och Linn Holm 

 

Vi erbjuder en plats där människor kan 

träffas, prova och uppleva olika 

konstformer, fika eller lära sig något nytt. 

Kultursöndag är en intim, trygg och nyfiken 

verksamhet som betyder mycket för dem 

som deltar. 

Genom gemensamma kulturupplevelser får 

vi uppslag till samtalsämnen i det kreativa 

språkkaféet. Där kan en både öva sin 

svenska, få chans att samtala med yngre och 

äldre, lära av varandra och utbyta 

erfarenheter. Kulturen och konsten ger 

förutsättningar för deltagarna att känna en 

mängd olika känslor, hämta energi och 

inspiration till livet, samt upptäcka sig själva 

och de egna förmågorna. Söndagarnas 

program uppmuntrar även till delaktighet 

och gav en chans att få ta aktiv del av 

kulturutbudet i staden samt att få tycka, 

tänka och formulera åsikter om upplevelsen 

i samtalen efteråt. För målgruppen 

asylsökande, nyetablerade och 

socioekonomisk utsatta sänker vi ribban 

genom att hela programmet är lättillgängligt 

och kostnadsfritt. 

Digitala språkkaféet: 
“Det här var så fint, jag är så 

glad nu, tack” hälsade en 

deltagare redan efter första 

programmet. 
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ROSA STATIONEN TELEFONPLAN – 

KULTURSÖNDAGAR I SIFFROR 

I början av våren samlade vi i snitt 75 

deltagare varje kultursöndag. 

Under hösten uppmanade vi endast 

de som var i stort behov av vår 

verksamhet att komma. Detta 

resulterade i cirka 25 deltagare vid 

varje tillfälle. 

Den 22 november hade vi 800 

visningar under kultursöndagens 

digitala program och 600 visningar 

under det kreativa språkkaféet 

online. 

Den 6 december hade vi 190 

visningar av vår livestreamade 

julkonsert. 

 

 

Föreningen Midsommargården delar lokaler 

med Nytida Kung Saga och har ett nära 

samarbete med både gymnasiesärskolan 

och verksamhetens LSS-fritids. 

Flertalet av eleverna från Kung Saga 

Gymnasiums nationella program har under 

året gjort arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

på Midsommargården. Eleverna har varit 

publikvärdar vid flera olika föreställningar 

och de har praktiserat som värdar när 

Ensemble Yria har haft sin 

musikpedagogiska verksamhet för barn i 

lokalerna. Praktikanterna har bland annat 

välkomnat publik och kursdeltagare och 

informerat dem om praktiska saker i 

lokalerna. Vid hemgång har praktikanterna 

tackat publiken och visat vägen ut. 

Praktikanterna har också förberett kaffe, 

vatten och gjort fint inför och efter de 

publika eventen, samt gjort och satt upp 

skyltar där det har behövts för att 

besökarna lättare skulle hitta i lokalerna. 

De möten som skedde mellan 

uppdragsgivare, publik och kursdeltagare 

och praktikanter har varit det mest 

uppskattade. Praktikanterna har alltid gått 

in för sin APL helhjärtat och fått fin 

feedback. 

Under hela 2020 har också en av eleverna 

på Kung Saga gjort praktik med 

Midsommargårdens vaktmästare Jörgen 

Büstrich. Eleven behövde lite andra 

utmaningar än de han får i klassrummet. 

Han tycker om att ”jobba” och tar gärna på 

sig uppdrag där han får ta i ordentligt. Han 

hjälper bland annat till med att bära tunga 

saker och ställa iordning och laga möbler. 

Han är väldigt stolt över sitt uppdrag och är 

uppskattad som husets extra vaktmästare. 

I slutet av året bildade föreningen i 

samarbete med Kung Saga en Husgrupp 

med syfte att utöka och förbättra 

samarbetet organisationerna mellan. 

Husgruppen ska fokusera på det som 

förenar oss och på det som vi tycker känns 

roligt. Samarbetet ska tillföra ett mervärde 

för alla som vistas i huset dagligen och för 

Midsommargårdens besökare. Vi är en 

härlig blandning individer och det ger oss 

fantastiska möjligheter att skapa en plats 

där människor med olika bakgrund och 

förutsättningar möts, utvecklas och trivs. 

Gruppens uppdrag är att arbeta fram ett 

eller flera konkreta förslag på vad vi 

tillsammans kan göra för att bidra till ett 

hus där vi verkligen möts på lika villkor och 

lär av varandra. Det kan vara både i det lilla 

och i det stora. Tillsammans kan vi skapa 

magi! 
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Den andra september fick Kung Sagas elever 

och personal uppleva dansföreställningen 

Under konstruktion i vår gemensamma 

stora sal genom föreningens samarbete med 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN. 

Den 26 oktober bjöd föreningen skolans 

lärare på en guidad vandring i 

Midsommargårdens närområde. 

Vandringen Bland lurar och torn gjordes av 

museipedagogen Anna El Yafi i samarbete 

med Stadsmuseet i Stockholm. Tillsammans 

vandrade gruppen i 40-talets LM-stad, bland 

filmklubbar, inredning, föreningsliv och 

social utsatthet. Genom vandringen ville 

föreningen dela med sig av hemgårdens och 

områdets historia och öka kunskapen och 

förståelsen för hemgården 

Midsommargårdens utveckling och 

verksamhet idag. 

 

 

Under året har föreningen samarbetat med 

stadsdelsförvaltningen på många olika plan. 

Vi har fört dialog med olika representanter 

från förvaltningen och vi har varit med på 

dialogmöten, allt med syfte att utveckla 

samarbetet och verksamhet i närområdet. 

En av årets första gemensamma aktiviteter 

var en kurs i musikproduktion för 

nyetablerade vuxna i stadsdelen. Vid fyra 

tillfällen i januari och februari skapade en 

liten grupp deltagare en helt egen låt, 

spelade in en cover och lärde sig det som 

behövdes för att komma igång med eget 

musikskapande. Lärare för kursen var 

musikern Hanna Lindgren. 

I februari-april genomförde vi en simkurs 

för nyetablerade kvinnor i stadsdelen i 

samarbete med stadsdelsförvaltningen. 

Under 10 onsdagskvällar träffades 

deltagarna och simläraren Anna Hagnefur i 

en simhall i Bredäng. Alla var nybörjare och 

många lärde sig simma så pass bra att de 

sedan kunde fortsätta träna på egen hand. 

Under en vecka på sommarlovet anordnade 

stadsdelsförvaltningen ett HBTQ-kollo för 

åldersgruppen 12-16 år i samarbete med 

oss. Det var ett dagkollo i vår källare för 

unga som är eller funderar på om de är 

HBTQ+. På kollot var det samtal om frågor 

som var viktiga för deltagarna. Kollot bjöd 

också på roliga aktiviteter, såsom 

screentryck, pyssel, spel och häng med 

andra. 
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Eftersom Telefonplans bibliotek och 

Midsommargården ligger i samma hus och 

har samma ingång samarbetar vi så ofta vi 

kan kring olika aktiviteter och event. Detta 

år, när biblioteket inte har varit öppet som 

vanligt, har samarbetet inte varit så aktivt, 

men vi har genomfört ett gemensamt 

digitalt författarsamtal. Den sjunde 

december kom Risto Pakarinen till 

Midsommargården och tillsammans med 

biblioteket sände vi live från vår källarscen. 

Risto jobbar som frilansande journalist och 

har skrivit flera faktaböcker om ishockey. 

Med En dag, Jennifer debuterar han som 

romanförfattare. Under kvällen berättade 

han bland annat om resan från 

arbetsrummet i ett radhus i Sollentuna till 

debuten som romanförfattare. 

 

 

MAT, MYS OCH MUSIK I TIDEN MELLAN 

HÄMTNING OCH LÄGGNING 

Under året har vi i samarbete med 

Musikcentrum Öst kunnat erbjuda 

professionell musik för de allra minsta vid 

sex tillfällen. 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 

klockan 16.30 på vardagar och i anslutning 

till dem kan en köpa mellis för en billig 

penning och hänga och ta det lugnt i vår 

foaje en stund innan konserterna börjar. 

Under pandemin tog vi bort möjligheten att 

hänga och köpa mellis. Vi minskade också 

publikens storlek till max 40 personer och 

det var endast förköp av biljetter. Inga 

syskon under två år fick följa med och max 

en vuxen per barn, allt för att detta skulle bli 

barnens konsert. 

Årets program 

 Onsdag 12 februari – Renässans för 

de yngsta 

Virvlande kjolar och lekfull musik från 
svunna tider med en trio ur Romeo & Julia 
Kören. 

 Onsdag 11 mars – Micaela & The Piff 

Paff Puffers 

Stepp, jazz och kluriga texter med Micaela 
Gustafsson och fullt band. 

 Onsdag 15 april – I vår sånglåda 

(detta program flyttades fram till 

den 26 augusti på grund av 

pandemin) 

Musikglädje runt en låda full med vänner. 
Med Lina Forsberg och Maria Friman. 

 Onsdag 9 september – Lilla 

Vattenmannen & Speed 

Klimatkunskap, knas och riktigt bra låtar. 
Med Vattenmannen och Speed. 

 Onsdag 7 oktober – Pling, Tuut, Ta-

ria Takata 

Smattrande rytmer och rymliga känslor. Med 
flamencodrottningen Pia del Norte. 

 Onsdag 11 november – Brahms på 

cykel 

Beatbox och musik på cyklar, skidor och 
vinglas. Med Varieté Velociped. Brahms på 
cykel. 
Eftersom vi till denna konsert endast 

välkomnade 20 personer valde vi att också 

livestreama konserten. 
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SHOWCASE 

Tillsammans med Musikcentrum Öst och 

oss bjöd musikduon Ola Sandström och 

Maja Heurling in arrangörer i 

Stockholmsregionen för att visa en glimt av 

föreställningen Signe Aurell: Irrbloss. Det 

blev en intim konsert på vår källarscen med 

tid för mingel och samtal både innan och 

efter konserten. 

 

 

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 de pedagoger som under våren 

ansvarade för Studio Musikproduktion inom 

StudioUng. Bilda administrerar 

löneutbetalningarna till föreningens externa 

pedagoger. 

Under året har föreningen och Bilda arbetat 

intensivt med en gemensam ansökan till 

Allmänna Arvsfonden kring bemötande med 

ett interkulturellt förhållningssätt. Arbetet 

med ansökan har lett till många intressanta 

och givande samtal. Ansökan är nästan klar 

och kommer att skickas in i början av 2021. 

 

 

Under hösten inledde föreningen ett 

uppskattat samarbete med Clowner utan 

gränser. Organisationen genomförde sju 

workshops för barn och familjer i 

anslutning till Rosa Stationen Telefonplan - 

Kultursöndagar och 16 workshops för 

ungdomar på StudioUng. Majoriteten av 

deltagarna var barn och ungdomar som 

kommit till Sverige på flykt. 

Syftet med aktiviteterna var att stärka den 

psykosociala hälsan hos barn och unga som 

kommit till Sverige på̊ flykt, samt sprida 

skratt och glädje genom lek och rörelse. 

Aktiviteterna gav bland annat mycket skratt 

och glädje. Ledarna arbetar aktivt med 

utmaningar och samarbetsövningar, vilket 

har visat på ökad självkänsla hos deltagarna. 

Under hela tiden uppmuntrade de 

deltagarna att gå utanför den egna 

komfortzonen, vilket gjorde att de vågade 

mer och mer från gång till gång. 

En av deltagarna uttryckte spontant: 
“I min kropp vaknade det lilla 

barnet”. 

 

 

 

Under året har vi kontinuerligt haft kontakt 

med de andra nio hemgårdarna i Sverige. Vi 

har inspirerat varandra och stöttat varandra 

i vått och torrt. Eftersom våra 
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organisationer och verksamheter har 

mycket gemensamt har vi bland annat haft 

många samtal kring pandemin och hur vi 

har anpassat våra verksamheter i olika 

skeden i pandemin. Vi har också fört samtal 

kring hemgårdarnas roll idag och hur vi 

tillsammans kan sprida hemgårdstanken 

och våra verksamheter till fler och till nya 

målgrupper. I oktober anordnade 

föreningen en lyckad och uppskattad 

seniorsegling med den 100 gamla skutan 

Shamrock tillsammans med några av 

hemgårdarna i Stockholm. 

 

 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN är ett 

arrangörsnätverk av scener i Stockholms 

stad och län samt i Uppsala, som visar dans 

och cirkus för den unga publiken. 

Midsommargården är en av scenerna i 

nätverket. 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN ger barn och 

unga möjlighet att möta dans och cirkus 

som konstform, från förskola till 

gymnasium. DANSISTAN/CIRKUSISTANs 

nätverk av 28 scener visar årligen cirka 150 

dans - och cirkusföreställningar. 

Midsommargården var, genom 

DANSISTAN/CIRKUSISTAN, en del av 

cirkusfestivalen CirkusMania. Den 10 

februari visades föreställningen Två med 

Henrik & Louise vid två tillfällen. 

Den 26 mars skulle vi ha visat 

dansföreställningen Under konstruktion av 

koreografen Christina Tingskog, men 

föreställningen flyttades fram på grund av 

pandemin. Den andra september fick elever 

och personal från Kung Saga uppleva 

föreställningen. Tillsammans med dansarna 

Sosso och Frank fick publiken prova nytt 

och utforska det som kan kännas 

annorlunda. 

Den 12 oktober fick två grupper med 

nyetablerade elever från Liljeholmens 

gymnasium skapa dansföreställningen 

Koreografin tillsammans med det 

feministiska danskollektivet Johansson 

Pelargoner Och Dans. 

Koreografin är en interaktiv föreställning 

som bygger på publikens medverkan. Varje 

deltagare blev guidad av en röst i hörlurar. 

Det var inga dansare på scenen utan det var 

publiken som skapade KOREOGRAFIN 

tillsammans. Deltagarna kunde välja vilket 

språk rösten i lurarna skulle prata, vilket 

gjorde att personer som ännu inte hade lärt 

sig svenska kunde uppleva föreställningen 

på samma villkor som andra. 

 

 

 

Dans på röda linjen är ett nätverk 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 samarbeten. 

Föreningen Midsommargården är en av 

många organisationer i nätverket. 

Den 29 april skulle nätverkets olika parter 

ha firat Dansens dag. Nätverket planerade 

en flashmob på Sergels torg med 175 
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dansare från 12 olika organisationer, men 

med anledning av den rådande situationen 

fick arrangemanget ställas in. 

Flashmoben skulle ha koreograferats av 

JELNEK som tidigare var 

kommunkoreografer/KOKO i Huddinge 

kommun. Eftersom det var omöjligt att 

samla alla dansare på Plattan spelade de 

istället in en dansfilm på ett väldigt öde 

Sergels torg som en slags hyllning till alla 

frånvarande dansare. 

 

 

Söndagen den 11 oktober kom Stockholm 

Skate Nation till Telefonplans torg. I 

samarbete med oss anordnade de 

Familjeskate - skateboard för alla åldrar. De 

lärde ut grunderna i att åka skateboard, som 

att öva balans och testa ett och annat trix. 

Det fanns skatecoacher på plats, samt 

möjlighet att låna skateboard och hjälm. Det 

var full fart, full koncentration och både 

proffs och nybörjare utmanade sina egna 

gränser. 

Skate Nation erbjöd också under några 

veckor skatekurs för och med deltagare på 

StudioUng. Genom detta samarbete fick 

flera unga möjligheten att pröva skate för 

första gången. 

 

 

Under året har vi fortsatt samarbetet med 

föreningen Sverige Berättar genom det 

Arvsfondsfinansierade projektet Sjung mitt 

liv. Syfte med detta projekt är att möjliggöra 

berättande, eget skapande och 

generationsmöten för äldre med 

funktionsnedsättningar, i första hand på 

äldreboenden. De äldre har uppmuntrats till 

berättande utifrån temat Mötet med staden 

under stunder med sång respektive textilt 

hantverk. I början av året genomfördes 

regelbundna träffar med äldre på ett boende 

i Sätra. I projektet ingår också en kör, Sjung 

mitt liv kören, och många av körens 

medlemmar kommer från 

Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör.  

Kören har repat på Midsommargården vid 

ett flertal tillfällen. Föreningen sjöng i 

början av pandemin utanför ett äldreboende 

i Sätra tillsamman med Sverige Berättar. De 

boende satt på de inglasade terrasserna och 

drack fredagsvin, njöt av underhållningen 

och sjöng med i några av sångerna. Från 

detta tillfälle producerade Sverige Berättar 

en kort film. 

 

 

Det var omtumlande upplevelser under 

sportlovsveckan, när Riksteatern bjöd in till 

öppen repetition av Tove Sahlins 

dansföreställning Närheten. Tisdag den 25 

och onsdag den 26 februari kunde nyfikna 

ta del av verket som provpublik. Efter 

föreställningarna samlades publik och 

medverkande i en ring på golvet och delade 

med sig av tankar och känslor. Närhet, 

omsorg, beröring, poesi och pirr. Vilka 

varma stunder! 

Om Närheten: 

På en omsorgsfullt utvald plats utspelar sig 

en innerlig och bombastisk upplevelse. 
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Publiken får vara med om en föreställning 

alldeles nära intill, då dansarna och 

musikern rör sig för, med, mellan och runt 

om. Med gemensamma krafter byggs ett 

socialt sammanhang vi inte visste fanns. Vi 

möts bortom orden med vibrerande 

livemusik och en smittsam koreografi som 

utformas genom platsen och dem som är 

där. 

Riksteatern skulle ha haft genrep av 

föreställningen hos oss på 

Midsommargården, men detta blev tyvärr 

inställt på grund av pandemin. 

 

 

Under hösten 2020 besökte RFSU 

Stockholm vår gruppaktivitet Te och samtal 

för att prata om sexuell hälsa och 

rättigheter. Träffarna var mycket lyckade 

och lyfte frågor som hur en kan prata 

pubertet och sexualitet med sin tonåring, 

lust och njutning, och var en kan söka vård 

eller stöd om en behöver hjälp. Av de 

kvinnor som deltog uttryckte samtliga att 

informationen och samtalen varit 

hjälpsamma. 

 

I utvärderingen sa en deltagare så här: 
“All information var viktig. 

Det hjälper mig acceptera hur 

jag är, nya ord och kulturella 

skillnader. Tack så mycket!” 

En annan deltagare uttryckte det såhär: 
“Att det finns hjälp att få och 

organisation för att support 

kvinnor.” 

 

Föreningen kommer fortsätta samarbeta 

med RFSU även under 2021, vilket vi är 

glada över. 

 

 

 

Kursutbudet på Midsommargården är 

varierat och förändras löpande. Vi har 

kursarrangörer som har verkat i huset i 

flera årtionden och en del är helt nya. Under 

året har många kurser behövt pausa i 

perioder och/eller anpassa kurserna på 

olika sätt. 
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Vi har under året anordnat tre kurser i egen 

regi: 

 Alla-kan-sjunga-kör 

 Musikproduktionskurs för barn 

 Viskurs med scentärning 

Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör 

leddes under året av sångerskan Marit 

Eriksson och musikern Andreas Norén. 

Kören samlade drygt 50 sångglada kvinnor 

och män varannan onsdag i början av året. 

När pandemin bröt ut var det många i kören 

som valde att inte delta mer. Cirka 20 

personer fortsatte komma. Kören började 

redan i slutat av mars repa utomhus och 

körrepetitionerna blev uppskattad spontan 

underhållning för förbipasserande på 

Telefonplans torg. Under våren och 

sommaren var en del personer från kören 

med och sjöng för seniorer utanför olika 

äldreboenden i stadsdelen. 

En kvinna från kören summerade 

upplevelsen med orden: 
“Fint, roligt, soligt, blåsigt 

och väldigt uppskattat!“ 

Inför höstterminen var det en grupp om 

drygt 20 personer som anmälde sig till Alla-

kan-sjunga-kören. Kören fortsatte att repa 

ute så länge vädret tillät. I september blev 

det dock för kallt och kören flyttade in och i 

början av november blev vi tyvärr tvungna 

att helt pausa kören på grund av ökad 

smittspridning. 

Två söndagar under hösten hade vi en 

musikproduktionskurs för en liten grupp 

barn i åldrarna 9-12 år. Producenten 

Brenda el Rayess var kursens ledare och 

tillsammans med Brenda fick deltagarna en 

rolig introduktion i vad musik- och 

musikproduktion är. Kursen gav pepp och 

kunskap, både för barn som bara ville testa 

och för barn som vill fortsätta hålla på med 

musik i framtiden. 

Under tre dagar i juli anordnade vi en 

sommarkurs i samarbete med visartisten 

och dramapedagogen Maja Heurling. Fem 

deltagare samlades för att träna på att stå på 

scen och sjunga. Med medveten närvaro, 

skratt och mycket egen reflektion fick 

deltagarna ny input på sitt artisteri. Allt 

under ledning av Maja Heurling. 

Under året har vi tillsammans med våra externa 

kursarrangörer erbjudit ett varierat utbud av 

kurser och workshops: 

Ensemble Yria 

 Babyrytmik 

 Barnrytmik 

 Barnkör 

Josefine Lindstrand 

 Barnkör Telefonerna 

 Barnkör Mikrofonerna 

Marias dansskola 

 Barndans 

 Balett barn 

 Balett vuxna 

 Showdans 

Svennes dansklubb 

 Buggkurs 

Folkdanslaget Örjansringen 

 Folkdans 

Angelie Jensen 

 Zumba och dynamisk yoga 

Botkyrka Zumba crew 

 Zumba 

Diasmanin Silva 

 Rumba 

Tango 08 

 Milonga 

Casa Pueblo 

 Milonga 

Heini Keipinen 

 Afrodans 

Viljan Träningsklubb Stockholm 

 Träning 

Weini Smon 

 Barnyoga 

Sthlm Pipe band 

 Säckpipa 
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Vi hyr ett vanligt år 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. Detta år har vi, av 

förklarliga skäl, inte alls hyrt ut våra lokaler 

så mycket som vi brukar. Nästan alla 

bokningar för fest har blivit avbokade och 

många kursarrangörer har tvingats ställa in 

sina kurser. Vi har haft generösa 

avbokningsregler och löpande haft en dialog 

med våra hyresgäster kring restriktioner 

och smittläget. 

Vi har under året försökt tänka nytt kring 

lokalernas möjliga användningsområden. Vi 

har bland annat hyrt ut vår stora sal för 

rollerblade-åkning, våra klassrum till 

övningsrum för musiker och vår lilla danssal 

för privat yoga. 

Föreningen har, trots pandemin, haft Öppet 

Hus varje onsdagskväll för besökare som vill 

se lokalerna, skriva kontrakt och få 

information om verksamheten. 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. 

I anslutning till Öppet Hus har vi i november 

och december, i samarbete med juristen 

Peder Gadd, erbjudit kostnadsfri allmän 

juridisk rådgivning för privatpersoner. Det 

har också funnits möjlighet att få juridisk 

rådgivning mailledes. Peder har erbjudit 

denna tjänst på volontär basis. 

Band/musiker som har hyrt replokalen: 

 Almost Motown 

 Brännkyrka Brunnsorkester 

 Jazz n’ stuff 

 Latinamerikanskt rockband 

 Masangue Maracatu 

 Sthlm pipe band 

 Bedroom eyes 

 Sjung mitt liv-kören 

 En trio 

 Ett fyramannaband 

Övriga verksamheter som har ägt rum genom 

vår uthyrningsverksamhet: 

 Enstaka kurser 

 Bostadsrättsföreninge-möten 

 Partipolitiska möten 

 Religiösa möten 

 Socialdans 

 Fester 

 Barnkalas 

 Övning för enskilda musiker 

 Rollerblade-träning 

 Bokrelease av boken “ Drömmar och 

verklighet” en biografi om Tom 

Alandh 

 Guitar Geeks - workshops och 

livepod 

 Inspelningar i musikstudion 

 Live-streamade konserter 

 Möhippa 

BESÖKARE I SIFFROR 

Under året har 18766 personer 

besökt oss på plats i huset. 

1369 personer har deltagit i våra 

aktiviteter utanför huset. 

Under året engagerade sig 12981 

deltagare i våra aktiviteter online. 
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Midsommargårdens digitala kulturhus våren 2020 

Under våren genomfördes anpassningar i 

organisationen och omställningar i 

verksamheten för att möjliggöra fortsatt 

programutbud för deltagare och besökare 

när stora delar av samhället stängdes ner. 

Många av de planerade aktiviteterna 

ställdes om till digitala, när pandemin 

förhindrade fysiska möten i större grupper. 

De personella resurserna riktades mot det 

digitala området för att utveckla, genomföra 

och etablera nya arbetssätt. 

En stor insats gjordes för att nå ut med 

verksamheten digitalt. Det digitala 

materialet samlades på en egen webbsida 

under namnet Midsommargårdens digitala 

kulturhus. Utöver föreningens webbplats 

publicerades materialet även i följande 

kanaler: 

 Midsommargårdens Youtubekanal 
 Midsommargårdens Instagramkonto 
 Midsommargårdens Facebooksida 
 StudioUngs Youtubekanal 
 StudioUngs Instagramkonto 
 StudioUngs Facebooksida 

Vissa aktiviteter skedde i realtid i 

videokonferenser och kunde bara tas del av 

där och då. Andra aktiviter gick att ta del av 

i efterhand genom videos och inlägg på 

webben med material och instruktioner. 

När vi höll i onlineaktiviteter och 

evenemang genom videokonferenser 

använde vi oss av verktyget Zoom. Vi 

publicerade länken till videoklassrummet i 

sociala medier strax innan aktiviteten 

började. 
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Digital utveckling 

Under hösten 2020 fortsatte arbetet med 

den digitala omställningen på en strategiskt 

viktig nivå då de nya arbetssätt och redskap 

som tagits fram under våren etablerades i 

det dagliga arbetet. Ett arbete som i högsta 

grad fortsätter in i 2021 för att möta 

människors förändrade beteende när mer 

kultur upplevs digitalt. Föreningen 

Midsommargården strävar efter att öka den 

digitala tillgängligheten och närvaron 

genom fortsatt produktion och distribution 

av program. 

Mycket gjordes specifikt för att nå ut och 

informera om hur verksamheten i stort 

behövde anpassas vid olika tidpunkter 

under året när Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer förändrades. Detta 

skedde genom information i form av videor 

och i skriven form. 

 

I sociala medier har vi synts mycket utanför 

huset. Våra lokala kaféer A.B.Café. och 

Söderbergs Bageri var delaktiga när våra 

husdjur gav sig ut för att sprida goda 

gärningar på påsklovet och under Kristi 

himmelsfärdshelgen. Vi har även bidragit 

med hjälp kring hur en beter sig i 

coronatider, hur en tvättar händerna eller 

vad en ska tänka på när en åker tunnelbana. 

 

Mot slutet av året var målet med vår digitala 

närvaro att pigga upp vår omgivning. Vi var 

personliga och bjöd på oss själva i sociala 

medier. Midsommargårdens medarbetare 

ordnade luciafirande online och kampanjen 

Sprid leenden inte virus skapades. Vi 

uppmanade våra följare att sprida 

kampanjen och att dela leenden under 

hashtaggen #spridleendenintevirus. 
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Redan under första halvåret påbörjades en 

genomlysning och förbättring av 

Midsommargårdens webb. Sedan dess har 

arbetet kring webben fortsatt och insikten 

att det är ett ständigt pågående arbete blivit 

självklar. 

Det finns en grafisk profil och ett formspråk 

som genomsyrar Midsommargårdens 

marknadsföringsmaterial. 

Midsommargårdens 

marknadsföringskanaler har fortsatt varit 

webb, nyhetsbrev, kundservice, social 

media för att bygga relationer med 

nuvarande och framtida besökare, 

lokalpress och affischering. 

Föreningen skickar ut nyhetsbrev till alla 

medlemmar och andra som har anmält 

intresse för detta. 

Alla föreningens aktiviteter läggs in i 

lokaltidningarnas kalendarier och vid ett 

flertal tillfällen har aktiviteterna även synts 

när stadsdelsförvaltningen har annonserat i 

lokalpressen. 

Riktade flyers har tagits fram för att 

säkerställa att marknadsföringen når 

tilltänkta målgrupper. I information 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. 

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. 

Föreningen har under en vårvecka 

gästpostat på Dans på röda linjens konton 

på Instagram och Facebook och genom detta 

kunnat sprida den dans som pågick i huset 

innan pandemin bröt ut. 

KOMMUNIKATION I SIFFROR 

500 personer/organisationer får e-

postutskick från Föreningen 

Midsommargården. 

Midsommargården har närmare 

2500 följare på Facebook och över 

1150 på Instagram. 

StudioUng har cirka 290 följare på 

Facebook och över 600 på 

Instagram. 

 

 

Under året har Midsommargårdens 

verksamhet uppmärksammats i media, både 

i tidningar, radio och på nätet vid totalt 16 

tillfällen. 

 6 februari - Tidningen Mitt i 
Populär after work för barn tillbaka på 
Mdsommargården 

 6 mars - Kalendariet DN På stan 
Generationsbio: En komikers uppväxt 

 6 mars - Kalendariet DN På stan 
Efterhäng: Micaela & The Piff Paff 
Puffers 

 14 mars - Tidningen Mitt i 
Evenemang ställs in för att hindra 
coronaspridning 

 31 mars - SöderortDirekt 
Äldre i karantän fick balkongserenad 

 1 april - Tidningen Mitt i 
Kör muntrade upp med konsert 
utanför äldreboende i Sätra 

 3 april - Bättre Stadsdel 
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Video: Se när seniorer vid Trekanten 
fick höra skönsång 

 8 maj - Kalendariet DN På stan 
Kreativt kafé online! 

 21 maj - Tidningen Mitt i 
Leta gosedjur i Midsommarkransen 
under långhelgen 

 20 juli - Tidningen Mitt i 
Kransen får egen podcast 

 14 september - SöderortDirekt 
Dags att byta kläder vid Telefonplan 

 14 september - Kalendariet DN På 
stan 
Höstswop – kläder och böcker 

 13 september - Kalendariet DN På 
stan 
Familjecirkus 

 17 oktober - Tidningen Mitt i 
Juridisk rådgivning på 
Midsommargården 

 16 december - Tidningen Mitt i 
Digitala julottor och jakt på tomtar 

 23 december - Morgon i P4 Stockholm 
Långt, kul och informativt reportage 

från Tomtegläntan 

 

 

 

Å

 

Stockholms stad delar sedan 1998 ut Nelson Mandela-priset varje år för att belöna och 

uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen stad. Priset går till en person, förening 

eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer integrerat Stockholm. I Stockholm gör många 

verksamheter fantastiska insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade 

stockholmare. Priset syftar till att skapa förutsättningar för fler nya möten. 

 

Detta år var Föreningen Midsommargården stolta och lyckliga vinnare. 

 

 

“Genom kultur och gemensamma aktiviteter 

skapar Föreningen Midsommargården 

möten mellan nya och etablerade 

stockholmare i alla åldrar, från hela staden. 

Föreningen välkomnar 40 000 

stockholmare varje år till sina 

verksamheter, som erbjuder teater, dans, 

sång samt språkkafé. Genom sitt 

engagemang för ett öppet och välkomnande 

Stockholm ger föreningen människor med 

olika bakgrund möjlighet att träffas, lära 

känna – och lära av varandra. 

Föreningen bidrar till nyanlända personers 

inträde på arbetsmarknaden genom 

samarbete med stadsdelens mobila 

medborgarkontor, vilket ger möjlighet till 
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rådgivning och stöd med CV-skrivning på 

plats. 

För ungdomar, etablerade som nyanlända, 

finns StudioUng, en öppen kreativ 

verksamhet som ger möjlighet till att 

utforska sin talang inom musik, foto eller 

dans, flera gånger i veckan. Föreningen 

Midsommargården samarbetar även med 

andra organisationer som arbetar för 

mångfald och inkludering; bland annat 

bedrivs ett inkluderingsprojekt tillsammans 

med Refugees Welcome som bland annat 

arrangerar veckovisa kulturmöten. 

Genom Midsommargårdens breda utbud av 

verksamhet erbjuder föreningen nya 

svenskar ett nytt sammanhang samt hjälper 

personer att vidga sina nätverk, både 

personligt och för att bli en del av samhället 

och arbetsmarknaden. Föreningen 

Midsommargårdens kärnvärden är 

mångfald, möten och möjligheter – vilket 

återspeglas i det dagliga arbetet.” 

 
Prisutdelningen tog plats under 

coronasäkra, men högtidliga former den 16 

juni i Stadshusträdgården tillsammans med 

Stockholms stads kulturpristagare. 

Prissumman på 50 000 kronor delades ut av 

arbetsmarknads, integrations- och 

idrottsborgarrådet Karin Ernlund. 

 

 

”Stort TACK! Tack från mig och tack från 

mina fantastiska medarbetare på 

Midsommargården! 

Det är en ära att ta emot Nelson Mandela-

priset. Det är det finaste vi kan få. Att få pris 

för att vi bidrar till att skapa ett Stockholm 

där alla känner sig välkomna, oavsett 

bakgrund, det är stort. Vi är både stolta och 

glada. 

Vi jobbar med inkluderingsfrågor varje dag. 

Vi skapar förutsättningar för möten på lika 

villkor. Nelson Mandela-priset är en 

bekräftelse och ett erkännande att det vi gör 

är viktigt och att vi gör det bra. Priset ger 

oss också ny kraft och energi att kämpa 

vidare med det dagliga arbetet. 

Jag vill tacka alla som vi samarbetar med 

och som vi har samarbetat med under de 

senaste åren. Och ett extra stort tack vill jag 

rikta till alla som arbetar volontärt 

tillsammans med oss. Vi är många som 

tillsammans utvecklar och driver 

verksamheten på Midsommargården 

framåt. Vi är många som är med och skapar 

ett Stockholm där alla känner sig välkomna, 

oavsett bakgrund. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

Jag vill avsluta med att bjuda in er alla till 

oss på Midsommargården. Välkomna till 

vårt gemensamma fina kulturhus på 

Telefonplan. Kom till oss och var med och 

skapa ett ännu bättre Stockholm.” 

Föreningens Midsommargårdens 

verksamhetschef 
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Under prisutdelningen i juni pratade 

föreningens verksamhetschef Ebba och 

borgarrådet Karin Ernlund om att ses på 

Midsommargården efter sommaren och den 

nionde september kom Karin tillsammans 

med två medarbetare till oss. Vi hade ett 

intressant och givande samtal om bland 

annat civilsamhällets förutsättningar, 

möjliga samarbeten och 

Midsommargårdens verksamhet. Vi hann 

också med ett besök i StudioUngs 

verksamhet, där det just då pågick kurser i 

konst, cirkus och musikproduktion. 

Karin Ernlund: 
“Tack för trevligt och mycket 

givande besök! Imponerad och 

inspirerad av er fina 

verksamhet.” 

 

Genom samtalen med Karin och hennes 

kollegor har föreningen vidgat sitt nätverk 

och under hösten deltagit i fler 

sammanhang där stadens politiker och 

tjänstemän har fört dialog med olika aktörer 

från civilsamhället. 

 

Ö

Ä

 

Att vara volontär på Midsommargården är 

ett frivilligt uppdrag som utgår från 

volontärens förmåga, önskemål och vilja till 

engagemang. Vi matchar volontärens 

intresse och vilja med passande verksamhet 

eller program. 

Under 2020 har vi prövat vår relativt nya 

volontärverksamhet. 

Dessvärre stannade arbetet av då vi var 

tvungna att begränsa och ställa in 

verksamhet på grund av pandemin. Nedan 

är en beskrivning av årets volontära 

insatser. 

En volontär bidrog genom att stötta och 

hjälpa till under vår simkurs för 

asylsökande kvinnor. Volontären översatte 

för deltagarna, samt övervakade när 

simläraren var upptagen med enskilda 

elever. Volontären bidrog också till trivsel 

och fina samtal. 

Tre volontärer hjälpte till under våra 

cykelkurser. Vid dessa kurser är det extra 

bra att vara många som hjälps åt eftersom 

deltagarna ofta har behov av individuell 

hjälp. 

En person har under året engagerat sig i 

verksamheten på StudioUng. Volontären är i 

samma ålder som verksamhetens målgrupp 

och har under året bidragit till den sociala 

samvaron och trivseln, samt hjälpt till med 

att servera fika och registrera deltagare. 

Under vårens Bok- och sticklingsbyte var 

två volontärer på plats och bidrog med 

sticklingar till bytesbordet, kunskap och 

många värdefulla planterings- och 

skötseltips. 

I slutet av året startade en volontär 

kostnadsfri juridisk rådgivning i samarbete 
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med oss. Volontären är till vardags jurist 

och har mångårig erfarenhet av att arbeta 

med bland annat asylfrågor, 

familjeåterförening och familjerätt. 

Verksamheten Rosa Stationen Telefonplan 

engagerar många volontärer, men 

majoriteten av dessa är engagerade genom 

Refugees Welcome Stockholm. Volontärerna 

som leder programmeringskursen ansvarar 

vi dock gemensamt för. Under året har sex 

personer engagerat sig volontärt med 

programmeringskursen. 

Årets arbete med volontärer har varit 

mycket positivt och vi ser fram emot att 

fortsätta med- och utveckla detta arbete 

under 2021. 

 

 

Vi är övertygade om att ett volontärt 

engagemang kan ge en mängd mervärden, 

både för den som engagerar sig och för 

verksamheten. 

 Volontärer ges en chans att 

engagera sig i sitt närområde, 

och/eller i en verksamhet som 

engagerar 

 Volontärer blir en del i ett 

sammanhang, vilket ofta upplevs 

givande och ger ett mervärde i 

vardagen 

 Volontären får nya erfarenheter och 

ny kunskap 

 Volontärens engagemang bidrar till 

att tillgängliggöra kultur för fler 

 Volontärens engagemang bidrar till 

att främja demokratin 

 Volontärens individuella insats är 

värdefull både för deltagare och 

publik 

 Volontären är med och skapar 

förutsättningar för möten mellan 

personer med olika livshistorier och 

bakgrunder 

 Volontärens insats bidrar till att 

Föreningen Midsommargården, som 

är en ideell förening, kan erbjuda 

fler aktiviteter och program 

 

 

 

Vi behöver våra medlemmars stöd och 

engagemang för att kunna driva 

verksamheten vidare. Under 

verksamhetsperioden hade föreningens 

medlemsantal minskat avsevärt. Detta är en 

direkt följd av pandemin. Alla som hyr 

föreningens lokaler blir också medlemmar i 

föreningen. Eftersom uthyrningarna har 

minskat drastiskt har medlemsantalet 

påverkats negativt. Under kommande år ska 

föreningen arbeta aktivt med att göra det 

mer attraktivt att vara medlem i Föreningen 

Midsommargården. Vi ska också försöka 

förmedla tydligare att våra medlemmar är 

betydelsefulla och bidrar till verksamhetens 

utveckling och ekonomi. 

 

Ä

Ö

 

Ett av föreningens strategiska mål är att ha 

ett efterfrågat utbud av kulturella och 

sociala verksamheter och för att nå detta 

mål styr vi verksamhetens utbud utifrån 

efterfrågan och behov. För att systematiskt 

ta reda på våra olika målgruppers önskemål 

och behov har vi under året, i samband med 

det systematiska kvalitetsarbetet, arbetat 
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aktivt med utvärderingar. Nytt för året är att 

hela arbetsgruppen har arbetat med- och 

analyserat utvärderingarnas resultat 

tillsammans. Utvärderingarna fungerar som 

ett avstamp, en språngbräda för arbetet 

med att planera nästkommande års 

verksamhet. 

Under 2020 har vi specifikt utvärderat fem 

olika verksamheter. Vi har också haft många 

informella samtal med våra medlemmar, 

kursarrangörer, hyresgäster, 

samarbetspartner och besökare kring 

Midsommargårdens utveckling och utbud 

generellt. 

På det stora hela är svaren i 

utvärderingarna mycket positiva, men då 

vår ambition är att ständigt utveckla och 

förbättra all vår verksamhet tar vi till oss 

både ris och ros. Vi gör allt vi kan för att nå 

visionen Midsommargården - ett angeläget 

kulturhus för dig! 

Nedan beskriver och analyserar vi några av 

resultaten i utvärderingarna. 

 

StudioUng 

Under året genomförde vi två enkäter 

gällande StudioUng, en med deltagarna och 

en riktad till pedagogerna på StudioUng. 

Temat för deltagarnas enkät var bemötande 

och delaktighet och för pedagogerna var det 

information och utvecklingspotential. 

Vi fick åtta svar på enkäten för StudioUngs 

deltagare. Samtliga svarade att det trivs i 

verksamheten, sju bra och en ok. 

Majoriteten deltagarna hittade till oss via 

kompisar, vilket är intressant, då detta visar 

att StudioUng nu har etablerats och lockar 

till sig deltagare även utan marknadsföring. 

De flesta kände sig oftast glada eller 

förväntansfulla inför besöket hos oss. 

Pedagogerna på StudioUng har upplevts 

som välkomnade, ibland stressade, men 

inkluderande och respektfulla. Pedagogerna 

har vidare i hög grad lyssnat på- och sett 

deltagarna. Deltagarna anser att 

pedagogerna håller hög professionell nivå. 

Slutligen svarade sju deltagare att 

Midsommargården är en trygg plats, medan 

en deltagare svarade att hen känner sig 

otrygg. Glädjande är att majoriteten finner 

lokalerna välkomnade, varma och mysiga. 

Samtliga av StudioUngs sju pedagoger 

svarade på enkäten, vilket är mycket 

givande för att kunna utveckla 

verksamheten. 

Utifrån trygghetsaspekten under pandemin 

var tre pedagoger väldigt nöjda, tre var 

nöjda och en svarade att det var ok. Sex av 

sju pedagoger var väldigt nöjda med 

informationen angående anpassningarna för 

att minska smittspridningen. Två pedagoger 

framförde åsikter kring vad vi skulle ha 

kunnat göra bättre, en efterfrågade 

munskydd och en mindre grupper. 

Fem pedagoger ansåg att vi haft en mycket 

bra avvägning mellan att ta 

samhällsansvaret för att minska 

smittspridningen och att minska den 

psykiska ohälsan hos våra deltagare, som 

isolering och brist på ett socialt 

sammanhang kan bidra till. Som kommentar 

på den frågan, diskuterade en av 

pedagogerna att anpassningarna på plats 

var väl avvägda, men faktum kvarstod att 

deltagarna behövde ta sig till oss, oftast med 

kollektivtrafik i rusning. 

Flera av pedagogerna svarade att vi bör 

arbeta än mer aktivt med 

sammansättningen av deltagare för att få till 

en mer blandad grupp. Pedagogerna 

efterfrågade också två nivåer på grupperna, 

bättre tider för kurserna och mer social 
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interaktion för att försöka förmå deltagarna 

att umgås över kompisgängen. 

 

Rosa Stationen Telefonplan - Programmering 

Mot slutet av hösten utvärderade lärarna 

och projektledarna årets programmering i 

en öppen gruppintervju. Pandemin och det 

sviktande deltagarantalet under de digitala 

lektionerna har resulterat i att lärarnas 

engagemang och glädje att bidra har 

minskat. Samtidigt var lärarna mycket nöjda 

med Föreningen Midsommargårdens 

stöttning och projektledning. I ett försök att 

spara på energi och kraft, beslutade vi i 

slutet av året att pausa de digitala 

lektionerna och starta igen först när det är 

möjligt att undervisa på plats på 

Midsommargården. 

 

Simkurs för asylsökande kvinnor 

I en gruppintervju efter årets första simkurs 

framfördes önskemål om att förlänga 

kursen för att kunna bli mer säker på djupt 

vatten. Som en direkt effekt av detta gav vi 

möjlighet att mängdträna, d.v.s. simma på 

egen hand samtidigt som kursen för 

nybörjare hölls. 

Under hösten framförde nybörjargruppen 

samma önskemål, men även att få lära sig 

bättre simteknik. Vi startade efter dessa 

önskemål en fortsättningskurs i simning. Vi 

kommer framöver att fortsätta 

kursupplägget med en kurs för helt 

nybörjare och en påbyggnadskurs för de 

som lärt sig grundmoment som att flyta, 

doppa huvudet, hoppa i vattnet från 

bassängkant, samt kan koordinera arm och 

bentag. 

Deltagarna var odelat nöjda med 

simkursens upplägg, introduktionen av 

lärarna och volontärer, samt att de fick hjälp 

att införskaffa baddräkter. 

 

Midsommargårdens Alla kan sjunga-kör 

I fyra enkätsvar, samt två fristående svar, 

meddela samtliga deltagare att de var nöjda 

med den information föreningen gett 

angående restriktioner till följd av 

pandemin och körens verksamhet. Samtliga 

deltagare var nöjda med de åtgärder vi gjort 

för att undvika smittspridning. Slutligen var 

deltagarna nöjda med att kören ställdes in i 

slutet av året, då restriktionerna hårdnande 

och forskning visar att just körsång är en 

aktivitet med mycket hög 

smittspridningsrisk. 

Musikproduktion för barn 

Tre av sex deltagares målsmän svarade på 

denna enkät. Det upplevdes positivt att det 

var en kvinnlig pedagog som var en bra 

förebild. Flera barn tyckte det var roligt att 

få prova musikproduktion, då det inte är 

vanligt inom traditionell musikundervisning 

för barn. Deltagarna har i olika grad fortsatt 

producera musik på egen hand, efter 

avslutad kurs. Samtliga vårdnadshavare 

skrev att deras barn var nöjda med- och 

inspirerade av kursen. Ett barn hade 

upplevt en extra fin stund då hen fick hjälp 

med att spela in en egen låt. Ett barn hade 

behövt en längre kurs, med ett förutbestämt 

projekt, då det fria skapandet upplevdes 

svårt. 
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Ä

 

Under 2020 har föreningen tagit fram en ny 

struktur för verksamhetsutveckling och det 

systematiska kvalitetsarbetet. Med den nya 

arbetsgången, ingår kompetensutveckling 

och omvärldsbevakning som en del av att 

utveckla Midsommargårdens verksamhet. 

För att nå det strategiska målet att ha ett 

efterfrågat och aktuellt utbud av kulturella 

och sociala verksamheter behöver vi hålla 

oss ajour och ha ett kosmopolitiskt 

förhållningssätt. 

Genom att samla in allt kring alla 

medarbetares kompetensutveckling har vi 

en samlad bild av den variation och 

mångfald av intryck och utveckling som sker 

under ett år i arbetslaget. 

Ett axplock: 

 Digital utställning av 

Historieberättarnas projekt “Jag hör 

skogen” 

 Länsstyrelsens i Stockholms 

samtalsseminarier för aktörer som 

beviljats medel för Tidiga Insatser 

för Asylsökande 

 Volontärbyrån webinarium - 

Erfarenheter att engagera frivilliga 

under coronaepidemin 

 KFO och Idea – Webinarium, 

Civilsamhällets utmaningar och 

framtid 

 Haninge Kulturhus - Inspirationsdag 

cirkus 

 Föreningen Storasyster - prata med 

ditt barn om sexuellt våld 

 Dans och Cirkus i stan - 

Frukostseminarium angående 

boken: Antologi för en flerspråkig 

scenkonst av Johanssons Pelargoner 

 Brandskyddsutbildning 

Som en konsekvens av pandemin har vi 

dessutom tvingats till omfattande digital 

kompetensutveckling. Det har varit en stor 

omställning, men vi har snabbt lärt oss att 

ställa om till digital verksamhet. Det gäller 

både intern kommunikation med många 

digitala möten och digital kulturverksamhet, 

såsom digitala kurser på StudioUng, digitala 

kreativa språkkaféen och digitala 

livesändningar. 

 

 

 

Under året har föreningen haft en 

omsättning på 4 420 632 kronor. Cirka 75 % 

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, Länsstyrelsen i 
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Stockholm och Socialstyrelsen 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. 

Föreningen har under året fått ökat bidrag 

från Stockholms kulturförvaltning. 

Föreningen har bland annat fått en höjning 

av stödet till lokalförvaltande 

organisationer, extra stöd för att driva 

verksamhet för och med unga, samt stöd för 

verksamhet för seniorer. 2020 fick 

föreningen också extra stöd från Hägersten 

Liljeholmens stadsdelsförvaltning för att 

arbeta med nyetablerade personer boende i 

stadsdelen. Detta bidrag användes bland 

annat till att anordna en simkurs för vuxna 

kvinnor. 

Till följd av den rådande pandemin har 

föreningens hyresintäkter minskat med     

39 % jämfört med 2019. För att täcka upp 

för uteblivna hyresintäkter har föreningen 

under året fått ytterligare extra stöd om  

195 000 kr från Stockholms 

kulturförvaltning. 

Stort tack till alla våra bidragsgivare 

och våra sponsorer. Det är tack vare 

era bidrag vi har möjlighet att driva 

och utveckla verksamheten på 

Midsommargården. Ert stöd betyder 

allt för oss!  

Föreningens främsta kostnader var under 

året personalkostnader samt lokalhyra. 

Eftersom verksamheten på 

Midsommargården har vuxit har föreningen 

haft fler anställda jämfört med tidigare år. 

Personalkostnaderna har ökat från                 

2 379 055 år 2019 till 2 508 421 kronor år 

2020. Kommunikatörens tjänstgöringsgrad 

höjdes i november från 50 % till 100 %. 

Detta har inte påverkat årets resultat 

nämnvärt, men kommer öka 

personalkostnaderna ytterligare kommande 

år. Styrelsen har bedömt att denna 

förändring var nödvändig då verksamheten 

hela tiden växer och utvecklas, samt att 

pandemin och all digital verksamhet har 

ökat kommunikatörens arbetsbelastning 

avsevärt. 

Från och med 2020-06-01 har föreningen 

Midsommargården ett nytt hyreskontrakt 

med Nytida Kung Saga AB. Kontraktet gäller 

till och med 2025-07-31. I och med detta 

har föreningens hyreskostnader sänkts och 

är nu 718 803 kronor per år. 

Föreningen har under året överklagat 

Skatteverkets beslut om att föreningen ska 

betala skatt på resultat från uthyrning av 

lokaler samt skattetillägg avseende 2017, 

2018 och 2019. Vid årets slut hade 

föreningen ännu inte får svar på insända 

överklaganden. 

 

 

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 de båda organisationernas chefer en 

genomlysning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. I samband med att vi 

har haft skyddsrond har vi gått igenom 

brandvarnare, brandsläckare och 

nödutgångsskyltar. Vi har också kontrollerat 

och säkerställt alla nödutgångar. Åtgärder 

för att förbättra arbetsmiljön pågår 

kontinuerligt. Under året har Nytida Kung 

Saga bytt ut flera av dörrarna till 

klassrummen för att förbättra ljudmiljön. 

Tillsammans arbetar vi med att hålla efter 
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lokalerna och skapa en fin och hemtrevlig 

känsla. Eftersom vi har en vaktmästare 

anställd har vi löpande förbättrat 

underhållet generellt i huset och genomfört 

mindre förbättringar, förändringar och 

renoveringsarbeten. 

Föreningens teknikkoordinator Gabriella 

“Gabbe” Hansson har under året arbetet 

några timmar per vecka med den teknik 

som skolan och föreningen äger och 

förvaltar gemensamt. 

Under 2020 har vi installerat en projektor 

med duk och smidig koppling till 

ljudsystemet i vår stora sal i källaren. Vi har 

också bytt ut equalisern till ljudsystemet i 

danssalen och i början av hösten köpte 

föreningen ett DJ-bord. Bordet används 

flitigt varje fredag under Studio DJ på 

StudioUng. 

I övrigt har Gabbe strukturerat upp bland 

utrustning i vår replokal och studio. Hon har 

också tillsammans med husets vaktmästare 

styrt upp säker förvaring för teknisk 

utrustning. 

 

 

Det har varit ett tufft år, men det har också 

blivit tydligt vilken kraft det finns i den 

ideella sektorn. Vi har inte tappat modet på 

grund av pandemin, vi deppade en dag eller 

två, men sedan samlade vi ihop oss och 

tänkte nytt – hur kan vi göra nu då? Det 

finns en kreativitet på Midsommargården 

och i krisen har kreativiteten flödat ännu 

mer än vanligt. En hel del ny verksamhet 

har tillkommit och mycket av det nya 

kommer vi fortsätta med även efter 

pandemin. Vi har blivit mer synliga i vårt 

närområde tack vare mer verksamhet 

utomhus och när vi anordnade kreativt 

språkkafé online var en av våra gamla 

“stammisar” som nu bor i Syrien med. 

Midsommargårdens verksamhet har brett 

ut sig och gjort skillnad långt utanför husets 

väggar. 

En av insikterna detta annorlunda år är att 

Midsommargården och liknande 

verksamheter är viktigare än någonsin. 

Pandemin har stärkt oss i vår tro på vad vi 

gör och vikten av att det finns öppna, 

inkluderande mötesplatser där alla känner 

sig välkomna och sedda. 

Håll ut, snart får vi kramas igen! 

 


