Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsområde
Årsta Folkets Hus bildades för 42 år sedan för att det fanns behov av gemensamma lokaler för
föreningar, studieförbund och medborgare att samlas och genomföra sina verksamheter/uppleva
kultur. Trots att världen och Årsta på många sätt ser annorlunda ut idag, så är behovet av verkliga,
öppna, icke-kommersiella, demokratiska mötesplatser som ger alla möjlighet att delta, viktigare än
någonsin. Där relationer skapas, där olika åsikter bryts ansikte mot ansikte, där upplevelsen av kultur
delas.
För att fortsatt vara en central mötesplats och bemöta nya tiders krav från lokalsamhället och
stockholmarna har vi de senaste tre åren gått ifrån att vara endast en lokalhållande organisation till
att bli ett kulturhus. Under 2019 och halva 2020 har Kulturhuset Stadsteatern drivit sin huvudsakliga
kulturverksamhet på vår teaterscen under tiden som de renoverade sina lokaler vid Sergels torg.
Efter Stadsteaterns hyresperiod beslöt vi att bibehålla kulturverksamheten i Årsta, som har ett
upptagningsområde på över 100 000 människor. Att vi bedriver kulturverksamhet är dessutom ett
krav från vår huvudsakliga bidragsgivare Stockholm Stad för att behålla det årliga stödet för
samlingslokaler.
För att fortsatt erbjuda tillgång till samlingslokaler och erbjuda kulturverksamhet av hög kvalitet tog
styrelsen under hösten 2020 ett beslut att
-30 % av vår verksamhet ska utgöras av regelbundna gäster (föreningar, privata aktörer m m), som
erbjuder en återkommande verksamhet gentemot allmänheten eller sina medlemmar, under titeln
samlingslokaler
-30 % ska utgöras av enstaka gäster (organisationer, föreningar, privata aktörer mm) som erbjuder
enstaka möten, utställningar, fester mm gentemot sina medlemmar, gäster eller allmänheten, även
denna under titeln samlingslokaler.
-40 % egen kulturverksamhet. T ex scenkonst och filmvisningar.
På lång sikt vill vi starta ett tredje verksamhetsområde-folkbildning-för att bidra till en utökad
bildning i samhället.
Samlingslokaler:
Regelbundna gäster:
Vi har ett 30 tal regelbundna gäster som använder våra lokaler både dagtid och kvällstid. Våra
regelbundna gäster består av bland annat privat personer som driver dans, yoga och lättare
motionsverksamhet (både för unga och äldre); föreningar med inriktning på film, kör, musik, dans,
teater, foto, idrott, politik, gudstjänster, verksamhet för pensionär och organisationer som driver
både offentlig och privat kulturverksamhet för barn och ungdomar.
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Under pandemin har vi upplåtit våra lokaler till flera nya verksamheter för barn och unga-vuxna.
Verksamheter som är här för att stanna. Vi följer även utvecklingen för att öppna upp lokalerna för
de pausade aktiviteterna.
Nolltaxaverksamheter: Vi fortsätter att upplåta våra lokaler till föreningar som är godkända av
Stockholms Stad för nolltaxaverksamhet som också följer aktuella restriktioner.
Enstaka gäster:
Både aktörer från den offentliga sektorn och privata aktörer hyr våra lokaler för enstaka konferenser,
utställningar, föreställningar, konserter, fester, skolavslutningar. Pga. rådande pandemi bokas lokaler
om- och av hela tiden och vi är förberedda för en öppning när den tillåts.
Egen kulturverksamhet:
Publika kulturverksamheter bidrar i hög grad till att Årsta centrum upplevs som ett levande centrum,
och att boende i Årsta känner att de inte alltid måste åka in till citykärnan för att ta del av aktuella,
kulturella aktiviteter. Verksamheten upplevs som personlig och lokalförankrande.
-Scenkonst:
Vår verksamhet har en kompletterande roll till institutionernas utbud då flera uttryck kommer till tals
i ett enklare format, d.v.s. i en stark arrangörsförening där medborgarna kan vara med och påverka
innehållet, driva den ideellt och billigare för fler. Och detta gör vi inte bara i Årsta utan till att börja
med i hela Södra Stockholm.
Genom den nybildade Riksteaterföreningen söder om Söder-Årsta erbjuder vi högkvalitativ scenkonst
för stockholmarna. Trots pandemin har vi under 2020 utvecklat vår kulturverksamhet avsevärt vilket
vi både vill och måste fortsätta med.
Vi samarbetar med fria grupper och flera skolor runtomkring oss för att barnen ska kunna ta del av
scenkonst under sin skoltid. Under pandemin görs detta digitalt men vi planerar för publika
evenemang.
Genom Riksteaterföreningen får vi också möjlighet att inbjuda eleverna till genrep av flera
föreställningar i sitt närområde och helt gratis.
- Film:
Biokontrast och Årsta Filmstudios verksamheter drivs av ideella krafter i starkt samarbete med
personal på Årsta Folkets Hus och fyller en stor funktion i Årstas kulturliv. Årsta Folkets Hus är en av
de 10 biografer som skapar möjlighet för skolorna i hela Stockholm att ha tillgång till film och ljud för
undervisningsändamål. Vi gör vanligtvis ca 12-15 filmvisningar/år som närområdets skolor tar del av.
Det finns ett starkt ideellt engagemang kring biografverksamheten i Årsta Folkets Hus som vi gärna
bevarar och utvecklar. Den lokala och ideella förankringen skapar i sin tur en möjlighet för
upptagningsområdets ekonomiskt svaga grupper att kunna få ta del av kvalitetsfilmer.
-Utställningar och litteratursamtal:
Vi vill att våra lokaler ska vara Årstas gemensamma vardagsrum för litteratur-, konst-, musik- och
barnaktiviteter. Detta för att skapa ännu mer liv runt torget vilket i sin tur skapar mer trygghet för
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alla. Därför vill vi fortsätta att samarbeta med våra nya medlemsorganisationer kring utställningar,
filmfestivaler, konserter och föreställningar.

Övergripande mål för samtliga verksamheter
Vi lever fortfarande i Coronas grepp och konsekvenserna har vi ännu inte sett till fullo, men vi vet nu att
de kommer att prägla vårt samhälle under lång tid.
Vi reviderar kontinuerligt vår budget för att få en överblick över den ekonomiska situationen som ändras
hela tiden. Vi kalkylerar med kraftigt minskade intäkter och kan se att vi klarar oss åtminstone till
sommaren 2021. Risken är stor att vi inte får några intäkter alls innan slutet på augusti. Vi vet dock att
många av våra trogna stamgäster bara väntar på att pandemin ska släppa sitt grepp så att de kan
återuppta sina aktiviteter i våra hus. Vi söker krisstöd så fort de öppnas.
Vi har en ny uthyrningspolicy som ska säkra att huset bara används av människor som delar vår
värdegrund om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.
För att kunna främja våra medlemmars och bidragsgivarnas intresse genom
-att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler inom Årsta
-att erbjuda allmänheten kulturaktiviteter av god kvalitet
-att verka för hög standard inom fritid- och nöjeslivet
-att vara en resurs för det lokala föreningslivet
-att verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen ”Folkets Hus och Parker”
-att bedriva annan förenligt verksamhet
enligt vår stadgar sätter vi nedanstående mål för år 2021:
-Mål för samlingslokaler:

Regelbundna gäster. Vi samarbetar med ca 30 organisationer som i egen regi driver meningsfulla
aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna för lokalbefolkningen och stockholmarna.
Årsta Folkets Hus upplåter lokaler till en lägre taxa gentemot ett 30 tal organisationer som bedriver
återkommande aktiviteter måndag-onsdag i alla våra lokaler. Torsdag-söndag upplåtes lokaler i mån
av plats då vi under helgerna behöver prioritera kulturella aktiviteter gentemot allmänheten.
Regelbundna gäster ansvarar för innehållet och marknadsföringen av sina aktiviteter och Årsta
Folkets Hus synliggör dem genom att upplåta plats på sin websidan och i FB gruppen. Vi skriver avtal
med alla regelbundna gäster för att klargöra ömsesidiga åtaganden.
Vi tycker att dessa organisationer bidrar till att Årstaborna får ett större utbud av aktiviteter men av
ekonomiska skäl behöver vi begränsa antalet till högst 30 organisationer/år. Vi behåller också rätten
att välja aktiviteterna för ett balanserad utbud.
Målet är:
-Att erbjuda lokaler med lägre taxa för återkommande aktiviteter till högst 30 organisationer/år.
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-Att aktiviteterna är av olika karaktär och riktar sig till olika målgrupper.
-Att erbjuda lokaler med nolltaxa för organisationer som är godkända av Stockholms Stad (vilket
dessutom är ett krav för att bibehålla bidrag)
Enstaka gäster. Vi upplåter våra lokaler till offentliga och privata aktörer för konferenser, fester,
filminspelningar.
Denna del av uthyrningsverksamhet ger oss mest intäkter och är viktig för vår överlevnad. Därför
prioriterar vi den sortens verksamhet dagtid under vardagarna samt under helgerna när vi inte har
egen kulturverksamhet.
Målet är:
-Erbjuda samlingslokaler till rimliga priser till organisationer och privata personer som inte behöver
hyra lokal regelbundet.

Mål för egen kulturverksamhet
Scenkonst. Vi samarbetar med Riksteaterföreningen söder om Söder-Årsta utifrån en
avsiktsförklaring för
Vi prioriterar publika verksamheter tors-sön i alla våra lokaler för att kunna erbjuda kvalitativa
kulturupplevelser till Årstaborna och stockholmarna.
Målet är:
- Att arrangera Riksteaterföreställningar.
- Att skapa möjligheter att erbjuda gratis föreställningar gentemot skolbarn och medlemmar.
- Att nätverka gentemot förskolor, grundskolor och gymnasier för framtida samarbeten.
- Att bilda en programgrupp som kommer att inkludera representanter från flera Folkets Hus som i
sin tur väljer ut de föreställningar som passar bäst för lokala samhällen.
- Att samarbeta med Riksteatern Stockholms län och Folkets Hus och Parker för att bilda en
turnéslinga i länet för att möjliggöra flera smittsäkra evenemang i medborgarnas närområde.
- Att ordna kulturprogram utomhus under vår- och sommarmånaderna.
Pga. restriktioner har vi inte möjlighet att arrangera föreställningar men vi använder tiden för att
skapa ett starkt arrangörsnätverk och värvar nya medlemmar för framtida aktiviteter.
Film. Vi samarbetar med Biokontrast och Årsta Filmstudio samt fortsätter att visa skolbio.
Vi välkomnar även Sameföreningen i Stockholm som ny regelbunden gäst och planerar att ha en
Same filmfestival så snart som restriktioner upphävs.
Under pandemin arbetar vi med att förbättra våra lokaler så att vi kan erbjuda en bättre
filmupplevelse. Under 2020 har vi skaffat en ny projektor och gått över till webförsäljning av
biobiljetter och vi vill fortsätta med att förbättra akustiken och skaffa ett nytt ljudsystem under 2021.
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Vårt mål är:
-Att förbättra akustiken på biografen genom att hänga draperier.
-Att söka pengar på Svenska Filminstitutet för ett nytt ljudsystem.
-Att utöka filmvisningarna från varannan vecka till varje vecka för att bemöta Årstas växande
befolknings behov så snart restriktioner upphävs.
-Att komma i kontakt och samarbeta med flera filmfestivaler.
-Att genom gamla och nya verksamheter bibehålla kontakten med vår biopublik och våra volontärer
under pandemiåret.
Utställningar och litteratursamtal (när de tillåts igen)
Vi fortsätter att samarbeta med Enskede Fotoklubb kring utställningar och kurser.
Vi kommer i kontakt med flera aktörer för framtida litteratursamtal.
Målet är:
-Att nätverka för att hitta flera intressenter och samarbetspartners.
Långsiktiga mål:
- Att alla barn och politiker i länet tar del av två scenkonstupplevelser (under skol/arbetstid) per
termin - gärna tillsammans.
- Att bli en samlande kraft för kompetenshöjning, samarbete och nätverkande.
- Att bygga en stark plattform och ett engagerande och lustfyllt sammanhang med aktiva medlemmar
som har ett stort medbestämmande över vad som arrangeras på scenerna i deras närområde.
- Att förbättra tillgängligheten i våra lokaler.

AKTIVITETSPLAN 2021

För att ordentligt kunna sparka igång verksamheterna efter pandemin behöver vi inte bara överleva
och behålla personal utan göra anpassningar och reparationer, utveckla vår organisation, införskaffa
teknik och bygga starka relationer till arrangörer, producenter, institutioner och lokalsamhället. Det
innebär att vi
- följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna göra verksamhetsanpassningar.
- upplåter våra lokaler till de grupper som tillåts att ha verksamhet i ordnade former.
- söker krisstöd både regionalt och nationellt.
- fortsätter att renovera våra lokaler och uppdatera tekniken med befintliga resurser och de medel vi
får beviljade under året.
- vi startar upp publika verksamheterna så snart som den tillåts.
- fortsätter att skapa relationer för framtida samarbeten.
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- lanserar vår nya grafiska profil och startar en medlemskampanj i fall styrelsens förslag om ny
medlemskapsform godkänns av årsmötet.
- skaffar en ny och användarvänlig websida.
- anordnar en arrangörsutbildning tillsammans med Riksteatern Stockholms län
- stärker och kompetens säkrar vår organisation och fortsätter att jobba med arbetsmiljön. Under våren
2021 kommer vi även att arbeta med arbetsroller och rutiner för våra anställda.

- vi samarbetar med Riksteatern Stockholms län och arrangerar ett utbud för att komma i kontakt
med flera scenkonstproducenter och andra Folkets Hus scener.
- vi samarbetar med flera teatergrupper för att skapa en turnéslinga i vårt län.
- vi lägger ett program för hösten 2021 och våren 2022 tillsammans med flera andra Folkets Hus.

Avslutning
Som ni ser har vi både ambitioner och idéer för vad vi vill åstadkomma med vårt kära Folkets Hus i
samklang med lokalsamhället. Vi kan inte lova att vi kan genomföra allt under 2021, men vi kommer
absolut att genomföra det vi tillåts åta oss.
Tillsammans med er kommer vi att lyckas!
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