Bergshamra för alla
är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att
- betona alla människors lika värde
- tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Bergshamra
- sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition
- motarbeta att våld används som medel för konfliktlösningar
- verka för att alla i Bergshamra skall känna trygghet
- skapa mera kontakt mellan alla Bergshamrabor
- medverka till ett gladare och roligare Bergshamra

Verksamhetsberättelse 2017
Bergshamra för alla bildades 1992 och har idag 140 betalande medlemmar, varav 38 familjemedlemmar.
Under verksamhetsåret har föreningens aktiviteter bestått av olika slags kulturarrangemang:
Musik – Konserter, med en publik på ca 930 stycken, som genomfördes under 2017 var
följande:
o Inomhus konsert med El tiempo flamenco den 16/2
o Inomhus konsert med Örjan Hulténs trio den 23/3
o Inomhus konsert med Bosse Hallberg kvartett den 4/5
o Utomhus konsert med Spinning Jennies den 11/6
o Utomhus konsert med Miriam Aida den 20/8
o Utomhus konsert med Frida Öhrn den 23/8
o Utomhus konsert med Hoven Droven den 25/8
o Utomhus konsert med Varieté Velociped den 27/8
o Inomhus konsert med Lisas den 5/10
25 år Bergshamra för alla – Under dagen vid Varieté Velocipeds uppträdande hade vi lite extra
aktiviteter eftersom Bfa fyllde 25 år. Cykelköket i Solna var på plats. Det fanns en tipspromenad för
stora och små, samt såpbubblor att blåsa för den som ville.
Fågelvandring – Vi genomförde årets fågelvandring med Henrik Waldenström i Ulriksdals slottspark
med omnejd. Under två timmar blev vi guidade av Henrik vilka fåglar vi såg. Vi fick också lära oss
mycket intressant kulturhistoria och geologisk genomgång av detta så historierika område.
Cykelloppis – Vi var med och arrangerade cykelloppis på Bergshamra torg.
Stopp Kaféer – Flera tillfällen på Kafé Sjöstugan då man kunde komma och laga sina trasiga saker.
Ifall man är trött på slit och släng och funderar mer på hur man skall kunna leva mer hållbart. På Kafé
Sjöstugan har vi nål & tråd, garn, symaskin, skruv, spik 6 lim, skruvdragare och färg.
Sångkaféer - på Kafé Sjöstugan. Här får alla vara med och det krävs inga förkunskaper utan det
viktiga är att man har kul. Alla som deltar sjunger visor och pop i stämmor under ledning av
sångpedagog. Under 2017 hade vi tre sångkaféer med 10 personer i genomsnitt, både män och
kvinnor, unga och äldre.
Bergshamrakonstnärerna – Den 18/2 vernissage i Bergshamra Dentals fyra lokaler i Bergshamra
centrum invid tunnelbanan. Vernissagen var välbesökt. En artikel skrevs i Vi i Solna. Utställningen
fortsatte hela året. Enskilda konstnärer hade utställningar även på Bergshamra bibliotek och Sjöstugan
utspritt under året.
Vi hade årsträff den 22/10 där vi utvärderade och planerade kommande verksamheter.
Vi finns med på Bergshamras hemsida och har en egen facebooksida
Vi kommer även i fortsättningen fungera som ett kontaktnät för konstnärer i Bergshamra
och ha vårutställningar på Bergshamra Dental och samarbete med biblioteket, Sjöstugan och Bfa.
Ljusfest – Västafrikanska trummor trummade in Ljusfesten på Kafé Sjöstugan precis som förra året.
Sedan bjöds det på spännande Eldshow. Kvällen avslutades med sedvanligt fackeltåg som gick till
Tivoli brygga.
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Löpande aktiviteter under 2017:
Styrelsen har hållit 5 sammanträden under året.
Bergshamra för alla är medlem i Riksföreningen för Folkmusik och Dans och får hjälp via RFoD med
försäkring.
Bergshamra för alla är medlem i Haga-Brunnsvikens vänner, Förbundet för Ekoparken och stödjer
Kafé Sjöstugans vänner.
Bergshamra för alla har samverkat med övrigt föreningsliv i Bergshamra, exempelvis Bibliotekets
vänner och Bergshamra Pride.
Bergshamra för alla driver hemsidan www.bergshamra.org. Hemsidan fyller ett informationsbehov
för Bergshamrabor och andra som är intresserade av stadsdelens kulturliv, historia, m.m. Hemsidan
har haft c:a 3 600 besök och drygt 7 200 sidvisningar under 2017.
351 personer följer Bergshamra för alla på Facebook vilket är en ökning med 40 personer och 60
personer prenumererar på vårt nyhetsbrev, en ökning med drygt 10 personer sedan föregående år.
Ekonomi
Under 2017 var föreningens inkomster 149 239 kr. Utgifterna 169 902 kr. Det betyder att föreningen hade
ett underskott på 20 663 kr. Föreningen har ett eget kapital på 62 717 kr. Föreningen fick bidrag från
Solna stad med 95 000 kr. Vidare söktes 20 000 kr i arrangörsstöd från RFoD som inte beviljades.
Föreningen sökte också hos Stockholms läns landstings kulturnämnd men beviljades inget stöd. Stöd i
form av bidrag är nödvändigt för att upprätthålla föreningens verksamhet och så försöker föreningen hitta
andra bidragsgivare utöver Solna stad under 2018.
Planerad verksamhet 2018
För sommaren och hösten 2018 planeras traditionsenligt utomhus konserter i juni och augusti. Vi kommer
ha en hel del inomhuskonserter. Vi kommer att fortsätta med sångkaféerna och stoppkaféer som är
uppskattade.
Föreningen kommer att genomföra en ”plocka plast runt Brunnsviken” dag tillsammans med Bergshamra
scouterna.
Föreningen har också för avsikt att arrangera en valdebatt med kommunens politiker under hösten.
För 2018 är målet att fortsätta öka medlemsantalet genom att inbjuda besökare av olika arrangemang att
bli medlemmar. Vidare att skapa en maillista med personer som vill hjälpa till vid arrangemang utan att
vara aktiva i styrelsen, en önskan som flera har uttryckt.
Styrelsens tack
Styrelsen tackar alla som medverkat i arrangemangen och alla som uppskattat vår verksamhet.
Föreningen välkomnar fler medlemmar till Bergshamra för alla att delta i arbetet för gemenskap och
kultur i stadsdelen.
Bergshamra i mars 2018:
Ann-Margreth Jönsson (ordförande), Gert Anger (kassör) Thomas Liljegren (Sekreterare), Jenny Nybom,
Gunilla Kumm, Åsa Lind, Annika Malmsten, Johanna Reveman, Marie-Louise Spång.
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