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Inledning 

Föreningen Folkets hus i Färentuna har funnits i 101 år, en kulturskatt på Färingsö i 
Ekerö kommun – en del av kulturens ö-värld ! 

Föreningen äger det fina Folkets Hus på Ölsta med den unika tillhörande parken som är en klassisk 
folkpark i levande landsortsmiljö bara 45 min från Stockholm city! 

Föreningen har under året – förutom samlingslokaluthyrning – kontinuerligt bedrivit verksamhet 
för barn/unga och vuxna, drivit fritidsgård, arrangerat konserter samt bedrivit 
konferensverksamhet. 

En upplevelse man bär med sig! 
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Ledning och samordning 

Under verksamhetsåret har Föreningen Folkets Hus i Färentuna u.p.a utgjorts av följande grupper 

och personer; 

 
Styrelsen 
Ordf.  Katrin Friberg 
Kassör  Tiina Fredriksson 
Sekreterare   Daniel Sjöblom 

Ledamot  Fredrik Fredriksson 
Ledamot  Charlie Trygg 

Ledamot  Therese Kvist 
Suppleanter  Jimmy Sjöblom 
  Robert Claussnitzer 
Revisorer  Kari Mikkonen 
Suppleanter  Susanne Österberg 

  Jon Ehrlin 
   
Valberedning  
Sammankallande Per Danielsson 
Ledamöter  Ernie Eriksson 

 
Styrelsen har under året haft 10 fysiska möten. Under året har styrelsen följt upp de aktiviteter 

som beslutats om på årsmötet och granskat hur vi nått de mål vi satt. 

 

Förutom möten i föreningens lokal och hemma hos styrelsemedlemmar har styrelsen mellan 

styrelsemötena fattat beslut via e-mail och i en stängd grupp på Facebook. En mål- och visionsdag 

genomfördes den 13 oktober på Skytteholm, där styrelsen satte upp riktlinjer för de kommande tre 

åren. Vi kom fram till att våra prioriteringsområden är Relationsbygge, Varumärkesbyggande och 

Medlemsvärvning. 

 

Under 2012 tappade styrelsen tråkigt nog sin Kassör, Tiina Fredriksson och en Suppleant, Robert 

Claussnitzer. Styrelsen har dock kunnat arbeta enligt stadgarna med det minimiantal ledamöter 

som krävs. Ändringarna är anmälda hos Bolagsverket. 

 

Firmatecknare  

Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande var för sig, samt styrelsen i 

förening. 

 

KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER  

 

Hemsida och kommunikation 

Ernie Eriksson och Katrin Friberg ansvarade för uppdatering av föreningens hemsida. Ernie har 

under året arbetat med att skapa en lättanvänd teknisk plattform i form av en ny webbplats med 

kalender, digitalt kansli och styrelserum för lättare kunskapsöverföring. Ölsta har en sida på 

Facebook och en miniblogg på Twitter som administreras av Katrin Friberg. 

Föreningen har också ett eget pressrum hos Cision. Genom vårt medlemskap i Riksorganisationen 

Folkets Hus och Parker kan vi nu kostnadsfritt skicka pressmeddelanden och annan information till 

media. 

Under 2012 har det skrivits tre artiklar om föreningen, I Mälaröarnas Nyheter, i nättidningen Scen 

och Salong, i tidningen Galore samt att styrelsen skrev en insändare i Mälaröarnas Nyheter i 

samband med att våra affischer revs ner inför Valborgsfirandet. 
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Ungdomsverksamheten 

På uppdrag av Ekerö Kommun bedriver föreningen ungdomsverksamhet två vardagskvällar i 

veckan. För denna verksamhet ansvarade för vårterminen Camilla Claussnitzer och Johanna Heed. 

Och för höstterminen Zacharias Eriksson och Johanna Heed. Dessa träffar är väldigt populära hos 

barnen och ungdomarna. Pysselkvällar, baktävlingar, filmvisning, spelkvällar och annat har stått på 

deras agenda. 

 

 

Zumba i Parken 

Under sommaren 2012 hölls varje söndag gratis Zumbapass på dansbanan. Syftet var att dels få 

en trevlig stund, men också att locka nya besökare till parken. Detta var ett väldigt populärt 

arrangemang och mellan 10 – 30 personer deltog i passen under sommaren.  

 

 
 

Övriga arbetsområden 

 Biljettsystem – Föreningen har nu ett komplett biljettsystem för försäljning av biljetter via 

webb, telefon och ombud genom ett avtal med Tickster. 

 Live på Bio – Samtal inleddes sommaren 2012 med Ekerö Kommun gällande frågan om 

Live på Bio i kommunen. Då föreningen äger rättigheterna till att sända livesändningar för 

rock/popkonserter, musikaler, operor från bl.a. Metropolitan i New York, baletter och 

idrottsevenemang. Samtal pågår fortfarande i skrivande stund. 

 Plan för renovering – En ”Att göra lista” är framtagen för att sedan i rätt prioritetsordning 

utföra underhåll på våra lokaler. 

 

 

Prioriterat område under året 
Mycket fokus har lagts på ekonomifrågan i föreningen då likviditeten är ojämn. Vi har förhandlat 

ned räntesatsen på lånet, genom företaget Mera Minus kan vi inhandla förbrukningsmateriel 

billigare och skurit i onödiga löpande kostnader. 

 

 

Utbildning 

Två medlemmar har deltagit i en 2 dagars utbildning som kallas Nystart 2012. Utbildningen tog 
upp ämnen som ”Kreativt tänkande – så vidgar du ditt sätt att tänka”, ”Projekt – Så funkar det”, 
”Så hittar du nya samarbetspartners” och ”Så når du ut utan pengar”. Styrelsen har också fått 
extra hjälp av Jennie Dielemans som är verksamhetsutvecklare i Folkets Hus och Parkers Östra 

region. 
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Öppet Hus: Under hösten 2012 utlyste styrelsen för Östra regionen ut en tävling där de som blev 
utvalda får möjlighet till 100 % fokus på föreningen och de unga i ett och ett halvt år. Av de 65 
Folkets Hus och Parkföreningarna som finns i Östra regionen valdes tre ut. Vi är en av dom! 
 
 

Utmärkelse 
Den 6 juni blev föreningen förärad med ”Årets Svenska Fana” av Ekerö Kommun. 
Motivering: ”För deras föredömliga arbete att bevara och sprida kulturen i kommunen”. 

 

 

Verksamhet 

Städdag 

Under året genomfördes en städdag. Ett 10-tal personer såg till att parken blev fin inför 

sommarsäsongen. 

 

 Foto: Göran Forsberg 

 

Valborgsmässopub 

På Valborgsmässoafton hölls den traditionella majbrasan med tillhörande Valborgsmässopub, 

Jazzbandet Stockholms Kvartetten stod för underhållningen. 

 

 
Foto: Göran Forsberg 
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Ölsta Rhythm & Roots 

Den 21 juli arrangerade föreningen ett evenemang med lite bluesigare touch. För att säkra oss för 

regn användes dansbanan som arena. Närmare 300 besökare lockades till parken och solen 

värmde stora och små. Även artisterna berömde Ölsta som folkpark samt för ett proffsigt 

bemötande. 

 Foto: Göran Forsberg 

 

De akter som uppträdde var de lokala musikerna Adam och Anton Torkkeli från Ekerö, Ida Bang, 

Mikael Rickfors och Jonatan Stenson, Allen Finney Combo samt Kjell Gustavsson Rhythm n’ Blues 

Orchestra. 

 

 

Uthyrning 

Under året har 4 par valt att fira sin kärlek genom att ha sin bröllopsfest hos oss. Många har också 

haft födelsedagsfester och andra privata tillställningar. 

 

 

Den 9-11 oktober hyrdes hela anläggningen för filminspelning av Mando Diaos konsert ”Infruset” 

som sändes på biografer runt om i Sverige och Tyskland den 31 oktober 2012. 

 

 Foto: Klipp från filmen Infruset 
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Bidragsansökningar 

Ansökningar har skickats till: 

Ekerö Kommun; Särskilt Verksamhetsbidrag 2012  Beviljat 

Boverket; Utveckling av ungdomsverksamhet i samlingslokal Avslag 

Kulturbryggan; Tema 2012 – Finansiell Samverkan  Avslag 

Ekerö Kommun; Verksamhetsbidrag Kultur 2013  Beviljat 

 

Finansiering  

För mer information om föreningens ekonomiska resultat och balansräkning se separat 

redovisning. 

 

 

Medlemmar och lokal 

Medlemsantal och medlemsavgift 

Den sista december 2012 var antalet medlemmar 260 stycken. Årsavgiften har varit 200 kr per 

medlem. 

 

 

Fast egendom 

Föreningens egendom Folkets Hus och Park är försäkrad genom kollektivanslutning i Trygg Hansa 

genom vårt medlemskap i FHP. 

 

Dansbanan har fått en liten uppfräschning genom att de vita ytorna målades om. 

 

Två rutor är bytta i ett av fönstren i stora salongen då de gått sönder. 

 

 

Årsmöte 2012 

Föreningen Färentuna Folkets Hus u. p. a årsmöte anordnades den 31 mars 2012 i Folkets Hus. 

Nya styrelse- och kommittémedlemmar valdes och årsmötet valde att godkänna 

verksamhetsberättelsen för 2011 och årsredovisningen. Efter årsmötet hölls den årligen 

förekommande Årsmötesdansen där Tottes Trio spelade. 

 

 

Slutord 

Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet under året. Tack 

vare bidrag från Ekerö Kommun samt våra sponsorer och insatserna från våra medlemmar har vi 

kunnat genomföra flera trevliga arrangemang, vi har kunnat upprätthålla ungdomsverksamheten 

och arbeta framåt. Ett extra stort tack till alla som arbetar på Folkets Hus och Parkers kansli för all 

hjälp vi fått under året. 

 

Förhoppningen är att kunna fortsätta locka nya barn, ungdomar, vuxna och familjer till föreningen. 

Både till den lokala verksamheten och till våra kommande arrangemang. Som deltagare i Öppet 

Hus- projektet kommer vi att arbeta hårt för att nå de mål vi sätter upp. En spännande och rolig 

framtid går oss till mötes! 
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Vänligen, 

Styrelsen för Föreningen Folkets Hus i Färentuna u. p. a 

 

 

 

 

Katrin Friberg   Daniel Sjölund 

 

 

 

 

Fredrik Fredriksson  Charlie Trygg 

 

 

 

 

Therese Danielsson  Jimmy Sjöblom 


