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Verksamhetsberättelse.                             2019-01-01 till 2019-09-23 

 

Det tar tid att bygga upp ett nätverk och det krävs engagemang att skapa en 

levande mötesplats. Tillsammans med privatpersoner, föreningar och 

organisationer så är detta något som succesivt börjat ta form under 2019 och 

diagnosen för att folketshus ska fortsätta blomstra ser god ut. 

 

I januari 2019 började jag arbeta på Folkets Hus i Åkers Styckebruk. 

Genom pengar som föreningen Porten fått utav Kommunen har jag avlönats och arbetat 

halvtid som verksamhetssamordnare. 

Syftet med min tjänst har varit att delvis samverka med andra föreningar i byggnaden samt 

runt om på orten och att göra människor medvetna om att de har en Mötesplats på 

hemmaplan.  

Genom samarbete med andra föreningar och organisationer på orten påbörjades utbyten 

utav idéer och tankar tidigt och många ville vara delaktiga. 

Mitt arbete har även gått ut på att sköta bokningar för människor som velat hyra lokaler, 

både för föreningsmöten och privata ändamål. Det har inneburit att jag öppnat huset både 

dagtid/kvällstid/helger samt att jag besiktat städning.  

Det har även bestått i att lämna ut nycklar och visa på hur saker och ting fungerar i Folkets 

hus. Allt ifrån att starta en projektor, till att tända lampor.  

Samarbetet med övriga föreningar på folketshus har fungerat oerhört bra och vi har både 

samarbetat och hjälpt varandra. 
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BRÅ möten har varit en viktig vägvisare. 

Har det varit oroligheter på orten har vi försökt möta upp det med aktiviteter ifrån 

mötesplatsens sida. Genom möten med trygghetsrådet, polisen, socialtjänsten och 

fritidsgården har vi fått en inblick i hur det ser ut i samhället och försökt att stötta upp ifrån 

vår sida.  

Under en period då det var väldigt oroligt i Åkersstyckebruk la vi genom samarbete mycket 

fokus på barn och unga. 

 

Tex: 

PROVA PÅ KVÄLL-Barn och unga får testa instrument, samarbete fritidsgård, 

studiefrämjande och frivilliga vuxna. Detta lockade ca 60 personer. 

Vi valde också medvetet under denna period att lägga aktiviteter på FOLKETS HUS som tex 

LIVEKARUSELLEN där 12 liveband kom och tävlade, just för att det skulle locka unga. Ett 

hundratal människor kom. 

FRITIDSGÅRDEN flyttade under en kväll till FH och vi jobbade tillsammans.  

UPPSÖKANDE VERKSAMHET: Studiefrämjandet och Porten uppsökte fritidsgården för att 

prata med ungdomarna om vad de vill ska hända i Åkersstyckebruk. Det blev ett fint möte 

med ungdomar där de berättade om sina drömmar och önskemål.   

 

Polis och trygghetsrådet har beskrivit i efterhand att detta, sammantaget med att man ifrån 

polisens sida ökade sina egna insatser, ledde till att man såg en minskning utav oroligheter 

på byn.  

Människor började prata om nattvandring och en grupp kallad ”Lugna byn” kom till efter att 

en förälder tog initiativet.  

De håller gympahallen öppen när man kan och försöker öka sin närvaro på byn.  

Det var egentligen inga stora kliv som behövdes för att få detta att hända. 

Det handlade om att vi alla ville dra åt samma håll.  
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Fritidsgården- En viktig samarbetspartner.  

Tillsammans har vi skapat ett viktigt och positivt samarbete som fungerat väldigt bra.  

Vi har i möten diskuterat miljöombyten och man har ifrån Fritidsgårdens sida tyckt att det 

vore bra att lägga fritidsgårdsverksamheten nån annanstans ibland. Dels för att barnen ska 

byta miljö men även för att det har funnits andra möjligheter i folketshus lokaler. 

Man har ibland lagt sina personalmöten på Folkets hus och jag har varit med i planeringen. 

Gemensamt har vi haft: 

Skolavslutningsfest, där vi hyrde in sumobrottnings-dräkter, mekanisk tjur samt att det 

bjöds på korv och hamburgare. 70 ungdomar deltog. Man kunde stå på scen och sjunga samt 

att det blev disco senare på kvällen. 

Sommardisco med uppträdande utav hiphop band på scen och lekar.  

Ca 60 ungdomar och barn deltog. 

En dag i vattnets tecken Vattenkrig, vattenbrännboll och disco. Här la vi aktiviteterna på 

olika ställen och på olika tider under dagen vilket gjorde att fritids-barnen som hade 

sommarlovs fritids också kunde delta. Ca 70 barn deltog. 

 

Det har varit viktigt att visa upp Folkets hus för den generation som kanske inte har samma 

anknytning till byggnaden som de äldre på orten. De stora ytorna och möjligheterna till scen 

och musik har gynnat många yngre personer vilket är positivt.  

Vi har vid dessa tillfällen även vänt oss till studiefrämjandet som aktivt varit delaktiga med 

att möjliggöra både personalmässigt men även visat på vad man kan göra.  

Detta genom att berätta om studiecirklar och kulturarrangemang men dem har även 

deltagit i arrangemangen och funnits närvarande.  

Vid vissa tillfällen har även föräldrar tittat förbi och tillsammans har barn, vuxna och 

ungdomar uppträtt och spelat instrument på scen. Skolan har även de kommit och använt 

lokaler för tex personalmöten, skolbio eller nationella prov.  

Tack vare att vi talade om för lärarna på Åkersskolan att vi finns har de hört av sig och det 

har blivit fina samarbeten. 

Lärarna har kontaktat mötesplatsen och velat samarbeta. 

Ett exempel på sådant samarbete är ”Vi är Bra” discon som blivit till genom samarbetet: 

porten-skola-studiefrämjandet. 

Syftet var att stärka ”Vi” känslan i klassen och det lyckades. 
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Viktigt med barn och unga. 

Föreningen Porten uttryckte redan ifrån start att det var viktigt att engagera så mycket 

ungdomar och barn som möjligt.  Det har varit viktigt att ha med dem så mycket som möjligt 

i planeringen. Vissa projekt och kulturarrangemang har gått bättre än andra och vissa har 

inte gått så bra alls.  

 

Öppen scen- ett lyckat projekt. 

I februari drog jag igång ett projekt tillsammans med några ungdomar som bor i Åkers 

styckebruk. Vi ville att barn skulle få chansen att stå på scen, få synas, höras eller sköta saker 

runtomkring. 

Åkersbor har skänkt scenkläder och rekvisita. Tillsammans ordnade vi i logerna med 

scenkläder, peruker och teatersmink. 

”Att våga ta plats och att äga sin stund” blev banderollen och projektets ledstjärna. 

Jag samt tre killar i åldrarna 16-22 år har varit ansvariga och tillsammans jobbat fram det 

som sedan blev ”öppen scen”. De har varit delaktiga i att göra reklam, tagit på sig ledarroller 

och gjort ett kanonjobb i att få med sig barn och unga på scen. 

Ibland har vi haft sångpedagoger som helt ideellt ställt upp för barnen och detta har varit 

mycket populärt. Föräldrar har varit publik och även delaktiga.   

Reklamen för detta har nått ut till kringliggande kommundelar vilket har gjort att hela klasser 

har kommit till folketshus i Åker för att låta barnen uppträda och stå på scen.  

Tidningarna har även uppmärksammat detta vilket hjälpte till att locka människor. 

Jag uppskattar att cirka 400 barn har varit delaktiga i detta samt att det gett ringar på 

vattnet. 

Vi har även med hjälp utav studiefrämjandet och snälla föräldrar kunnat ta oss utanför 

folketshus och haft ”öppen scen” tex när Åkers IF haft fotbolls-kul för barn nere vid 

fotbollsplanerna.  
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Det finns människor i vårt samhälle som inte kan ta del av 

kulturen utav olika anledningar. Kan man inte ta sig till 

mötesplatsen så kan mötesplatsen flytta på sig. 

 

I somras startade vi ett projekt ihop med Riagården i Åkers styckebruk. 

Vi frågade om de var intresserade av ett kreativt samarbete vilket de var.  

En timme senare stod stafflier och canvasdukar på plats. 

 

Brukarna bestämde själva vad gruppen skulle heta och att den skulle innehålla musik, 

skulptur och målning.  Namnet blev ”skapar gruppen” och pågick måndagar och torsdagar 

under sommaren. Med färger penslar och lera blev detta något väldigt trevligt.  

En utav ungdomarna ifrån ”öppen scen” deltog även i detta projekt och vi planerar att ha 

utställning i december. 

Eftersom detta fick sådan positiv respons ifrån tidningar och människor i Åker så kom även 

anhöriga till dessa träffar för att umgås och hjälpa till. 

Personer som deltog låg mellan 10-15 personer per tillfälle. 

 

Det har varit fantastiskt att ha fått chansen att starta upp mötesplatsen i folketshus, 

det är bra för orten och har verkligen uppskattats av invånarna. 

 

Maria Pettersson Baumert  

2019-09-29 

 

 

 

Nedan följer ett axplock av vad som skett under min tid som verksamhetsplanerare. 
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Januari 

Storseans 

50 personer deltar. 

 

Februari 

2/2  

LOPPIS i folketshus 

10-14 

ca 170 besökare. 

 

16/2  

BUGGKURS för nybörjare- Porten  

11-14 

20 Personer deltar 

 

"Här vi möts" Privat initiativ i samarbete med Porten 

Kostnadsfritt 17-19 söndagar 

En träffpunkt för ensamma personer. 

Träff varje söndag. Kostnadsfritt 

ca: 12 deltagare. 

 

NA (Anonyma narkomaner) 

Träffas varje Onsdag. 

ca 10 personer per gång 
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21/2  

ÖPPEN SCEN  

Porten, studiefrämjandet. 

för barn och unga. 

kostnadsfritt 

35 personer deltar 

25 barn 

10 vuxna. 

 

22/2 

PROVA PÅ INSTRUMENT 

Porten, Studiefrämjandet. 

Kostnadsfritt. 

ca 60 personer deltar. 

50 ungdomar 

10 vuxna. 

 

22/2  

FRITIDSGÅRDEN HÄLSAR PÅ! 

Fritidsgården har sina 

aktiviteter på FH, tar med spel, kiosk  

och personal. samarbete: PORTEN, Åkers fritidsgård, samt TEAM UNGDOM 

50 Ungdomar deltar. Detta samtidigt som Studiefrämjandet håller sina aktiviteter i Stora 

salongen.  

Kostnadsfritt 
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23/2  

LIVEKARUSELLEN. 

Studiefrämjandet i samarbete med Porten 

En stor musiktävling. 

Kostnadsfritt 

Deltagare: 100 personer 

 

24/2 

STREET DANCE 

2 GRUPPER  

För olika åldrar. 

6-10 år 20 Deltagare 

11-14 år 15 Deltagare 

kostnadsfritt. 

 

26/2 

SMAKA PÅ HELA VÄRLDEN 

En smakupplevelse med mat ifrån olika länder 

samt underhållning med musik på olika språk. 

Ett samarbete mellan Porten och Språkvän Strängnäs/Strängnäs kommun 

Kostnadsfritt. 

60 st Deltagare. 

Samt många engagerade människor ifrån  

Åker som lagat mat ifrån sina hemländer. 
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MARS: 

 

2/3-3/3 

LAN bokad på hela nedervåningen. 

Privat initiativ 

Kostnads fritt.  

deltagare: 20 ungdomar  

samt föräldrar. 

 

2/3 STORSEANS 

Övervåning stora salen. 

43  deltagare. 

Anordnat utav PORTEN. 

 

8/3 SM i RUBIKS KUB stora teatersalongen 

9/3 SM I RUBIKS KUB stora teatersalongen 

10/3 SM I RUBIKS KUB stora teatersalongen 

 Arr: privatperson samt Porten 

Kostnadsfritt. 

Antal deltagare ca: 150 barn, ungdomar  

och vuxna ifrån hela landet. 

 

15/3  

BARNKLÄDBYTARDAG 

16/3 BARNKLÄDBYTARDAG 

17/3 BARNKLÄDBYTARDAG 

ARR: Privatpersoner i samarbete med Porten 

besökare ca 200 personer. 
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16/3 

STORSEANS 

Deltagare 40 st 

Arr utav PORTEN. 

 

27/3  

Skolbio för lågstadiet 

28/3 

Skolbio för mellan och högstadiet 

29/3  

Skolbio för mellan och högstadiet 

Antal deltagare: på 3 dagar 150 barn och ungdomar. 

 

30/3 

Mountainbike  

Klas Hedin. 

Kurs för nybörjare.  

i samarbete med PORTEN 

En kurs i olika delar med start 

i folketshus för genomgång. 

Kostnadsfritt. 

Deltagare: 20 st 

 

MÅLAR cirkel kör igång. 

10 onsdagar framöver 

Samarbete: PORTEN och Studiefrämjandet. 

för vuxna och barn. 

Deltagare: 15 personer per gång. 

Kostnadsfritt. 



Sida 11 av 18 
 

 

April: 

 

2/4 

Linedance. Heldag 

Samarbete: Cactus kik´n line dance och PORTEN, Åkers cafe. 

kostnadsfritt. 

deltagare: 110 personer. 

 

13/4 

PLANTERINGSGRUPP 

 "Från frö till planta" 

Vi planterar fröer i hop.  

Deltagare: 10 st 

Samarbete: Porten och studiefrämjandet. 

 

13/4 Åkers Fejmare- (Blir till)  

ÖPPEN SCEN i teatersalongen i FH. 

 Samarbete med Porten, studiefrämjandet, idella ungdomar. 

Tillsammans blir vi en grupp som försöker ha denna aktivitet  

öppen en gång i veckan. 
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18/4-15/5 FOTOUTSTÄLLNING. 

Fotoutställning på fotografier som Åkersbor fotat i Åker. 

Tema: "Min vardag" 

Fotografierna hängs upp i foajen i Folkets Hus 

och vinnaren gratuleras genom Sociala medier samt i tidningen. 

Personer kan se utställningen på vardagar mellan 9-13 

kostnads fritt. PORTEN 

Personer som sett utställningen: Uppskattningsvis 100 personer. 

 

20/4 

ÖPPEN SCEN-För barn. 

11-14 

kostnadsfritt 

Deltagare: 25 personer. 

15 barn 

10 vuxna. (Föräldrar) 

PORTEN, studiefrämjandet, Åkers Fejmare. 

 

22/4 ÖPPEN SCEN-För barn 

11-14 

Kostnads fritt 

Deltagare: 20 barn 

ca 10 vuxna  (Föräldrar) 
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23/4 

KULTURNÄMNDEN på besök 

16:00-21.00 

Kostnadsfritt. 

Mingel, Kulturnämnden samman-träder. 

Strängnäs kommun, porten 

Deltagare: ca 30 st 

 

 

MAJ 

 

UTTAGNING till SOMMARENS SÅNGRÖST. 

Barn och unga får sjunga inför en jury för att  

eventuellt bli uttagna till att delta i del-finaler  

samt FINALEN i Ugglans park. 

Kostnadsfritt. 

Deltagare: 7 barn 

Samarbete: Invite Strängnäs, Porten, Studiefrämjandet. 

 

5/5 ÖPPEN SCEN 

Fritt inträde. 

Antal deltagare: Ej dokumenterat) 

Porten, Studiefrämjandet, Åkers Fejmare. 

 

8/5 Disco för barnen i 3.a/3b 

12-13:30 

NP-disco (De hade klarat nationella proven så  

bra att lärarna ville ge dem uppskattning) 

Detta blev ett disco med öppen scen. 
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50 barn  

4 lärare 

Samt Åkers Fejmare. 

Kostnadsfritt 

Samarbete: Åkersskolan, Porten. 

 

19/5  

Öppen scen-Kids 

11-13 

deltagare: 12 personer. 

Kostnadsfritt. 

Porten. 

 

22/5 STUDIERO 

Elever som behöver studiero  

gör nationella proven i stora salen på  

övervåningen. 

13-15:30 

Tre tillfällen 

 

 

24/5 

VÄNSKAPSDISCO- teatersalongen. 

2:or 

Vi hyllar vänskap. 

12.00-13:30 

2 klasser 

50 barn 

4 lärare. Samarbete: Åkerskolan och Porten. 
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29/5  

JONAS HOFER- Rocka Billy. 

Uppträder i folketshus. 

21.00-24.00 

Studiefrämjandet, Porten. 

Deltagare 20 st 

 

JUNI 

 

FOTBOLLSKUL  

Sammandrag.  

Porten hade öppen scen  

på fotbollsplan nere vid ishallen. 

samarbete: 

ÅKERS IF, Porten, Åkersfejmare 

Kostnadsfritt. 

Deltagare: 150 personer. 

 

2/6 

#soundcheck-Sång och teaterpedagog  

gästar ÖPPEN SCEN. Visar hur man ska tänka när man  

står på scen. Att äga sin stund. 

kostnadsfritt 

Deltagare: 30 personer. 

25 barn och 5 vuxna. 

Porten, #soundcheck, Åkers Fejmare. 
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14/6 

SKOLAVSLUTNINGS 

FIRANDE. 

Barn:12-17 år 

FOLKETS HUS 

17.30-21.30 

Kostnadsfritt. SUMOBROTTNING 

UPPBLÅSBAR RODEO. 

Samarbete: Åkers fritidsgård, Team ungdom, 

porten, Strängnäs kommun, Åkers Fejmare. 

Deltagare: 60-70 ungdomar. 

 

30/6  

ÖPPEN SCEN- kids 

kostnadsfritt 

12-14 

Deltagare 15 personer 

Porten, Åkers Fejmare 

 

Juli 

 

2/7 Sommarlovskul 

 HIP HOP GRUPPEN 

  "PERIFERI" uppträder. 

samt SOMMARLOVSDISCO. 

För Barn och ungdomar 6-15 år 

Ett samarbete mellan: Porten, Åkers fritidsgård, 

team ungdom, Strängnäs kommun. 

65 barn och ungdomar. 
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3/7 VATTENDAG 

på folketshus samt skolan. 

Vattenlekar, fika, vattenbrännboll, 

tävlingar.  

Deltagare ca 75 barn och ungdomar. 

Porten, Åkers fritidsgård, Team ungdom. 

 

Augusti 

 

4/8-11/8 ”Ansikten”- en utställning 

Julia karlsson visar upp sin konst. 

Vi bygger en temporär ”konsthall” på övre våningen. 

Samarbete privat initiativ samt Porten.  

Kostnadsfritt 

250 besökande 

 

25/8 Testa Linedance work-shop för nybörjare 

Cactus kikn dancers 

Kostnads fritt 

Deltagare 15 
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