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Beslut om kulturprojektbidrag 2022 till Bergshamra för alla 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturföreningen Bergshamra för alla 100 000 kr för 2022 års 
publika arrangemang. 
 
Sammanfattning 
Föreningen Bergshamra för alla har sedan starten 1992 genomfört arrangemang som har nått en 
bred målgrupp och stärkt lokalt kultur- och föreningsliv. Föreningen har för jubileumsåret 2022 
ansökt om 150 000 kr för kulturprojekt med fokus på konserter, natur- och kulturrelaterade 
aktiviteter för både barm, unga och vuxna. Beviljade bidragsbelopp för föreningens årliga 
kulturverksamhet har de tre senaste åren innan pandemin legat på en jämn nivå med ett 
genomsnitt på ca 95 000 kr.  
 
Handläggning av ansökan har gjorts med utgångspunkt från kultur- och fritidsnämndens mål och 
förvaltningens bedömning av måluppfyllelse från tidigare genomförda projekt. 
 

Handlingar 
Ansökan om kulturprojektbidrag 
Finansieringsplan 
Likabehandlingsplan 
Verksamhetsberättelse 2021 
Ekonomisk rapport 2021 
Redovisning av kulturprojektbidrag 2021 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Johanna Molvin 
Förvaltningschef   Sektionschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Bergshamra för alla 
 

Bakgrund 
Bergshamra för alla är en Solnaregistrerad kulturförening som sedan 1992 har bidragit till att 
stärka lokalt kultur- och föreningsliv med publika arrangemang för en bred målgrupp. Föreningen 
har t ex arrangerat festivaler, konserter, träffar med mat, musik och dans från olika länder, möten 
och visningar kring aktuella ämnen, filosofi och konst samt naturaktiviteter som t ex vandringar, 
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fågelskådning och fladdermuskvällar. Föreningens publika program når en bred målgrupp, främst 
barnfamiljer i Solna men även besökare från regionen, t ex studerande på Stockholms universitet 
och turister. 
 
I ansökan anges följande aktiviteter för jubileumsåret 2022: 

- Musikkonserter, 5 utomhus under sommaren, 1 inomhus höst/vinter 
- Barnteater 2 st, vår och höst 
- Guidade vandringar Ulriksdals slott och Bergshamra 
- Kultur- & miljöarrangemang - bl a Plantbytardag, Biologiska mångfaldens dag, 

Fågelskådning, Klädbytardag, Lappa&laga-kaféer och temakvällar 
- Utställning Bergshamra berättar i samarbete med Berga 
- Ljusfesten i november  

 
Måluppfyllelse för verksamhetsåret 2021 
Föreningens projektredovisning visar på hög måluppfyllelse utifrån planerade program och 
besökarantal trots de restriktioner som pandemin medförde. Under 2021 genomfördes 12 publika 
program för totalt ca 750 besökare varav aktiviteter som barnteater och skidskodisco lockade ca 
280 barn och unga.  
 
Ekonomi 
Under 2021 var föreningens ekonomi i balans med ett litet överskott på 14 952 kr som avses att 
användas för jubileumsaktiviteter 2022.  Föreningen fick utöver bidrag från Solna stad bidrag på 
50 000 kr även bidrag från Statens kulturråd på 20 000 kr. 
 
Förvaltningens bedömning 
Föreningen bedöms ha goda förutsättningar för att genomföra publika arrangemang som 
stimulerar till gemensamma upplevelser och bidrar till att stärka lokalt kultur- och föreningsliv. 
 
Beviljade bidragsbelopp för föreningen har de tre senaste åren innan pandemin legat på en jämn 
nivå med ett genomsnitt på 95 000 kr. Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen 100 000 kr 
utifrån kultur- och fritidsnämndens mål och föreningens redovisade måluppfyllelse för 2021. 
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Ansökan om kulturprojektbidrag
Du har angett följande i din anmälan

  
Jag har tagit del av informationen

  
Jag har tagit del av informationen och jag godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med GDPR

  
Organisationens uppgifter:
Namn: Bergshamra för alla

 Adress: Bergshamra allé 77
 Organisationsnummer: 815201-2509

 Firmatecknare, namn: Gert Anger 
 Kontaktperson, namn: Ann-Margreth Jönsson

 E-post till kontaktperson: annmargreth.jonsson1@gmail.com
 Telefonnummer till kontaktperson: 0728583507

  
Vad kallas projektet?
Bergshamra för allas kultur och miljöprojekt som fyller 30 år. 

  
Är projektet öppet för allmänheten?
Vi önskar ha fler arrangemang än tidigare år, både för att bidra med inkomster för så många kulturarbetare som möjligt, men också för att
återstarta och stärka kultur- och naturlivet. Samtliga aktiviteterna är öppna för allmänheten. Vi planerar plantbytardag med aktiviteter för
både vuxna och barn. Vidare ett arrangemang på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj då det var mycket lyckat förra året. Två guidade
vandringen med Mikael Karlsson om Bergshamras historia och Ulriksdals slotts historia. Marionetteatern kommer att ge en
teaterföreställning för barn i år igen då de är mycket populära och vi kommer även ha en till teater för barn eventuellt med clowner.
Beträffande musik planeras fem konsert utomhus och två inomhus. Vi planerar också genomföra skräpplockardag, ljusfest, Lilla Bergshamra
rundan för barn och lappa och laga kvällar. Vi funderar också ifall vi skall ha något event eftersom det är valår.

  
Var ska projektet genomföras?
Kafé Sjöstugan i Bergshamra och runt om i Bergshamras natur (naturvandringar) och bebyggelse (Kulturvandringen).

  
När planerar ni att genomföra projektet?
Mars – Klädbytardag April – Lappa och laga med miljötema Maj – Plantbytardag, Biologisk mångfaldens dag, guidad tur med Mikael
Karlsson, barnteater och fågelskådning Juni –1 utomhus konsert Juli – 1 utomhus konsert Aug – 3 utomhus konserter, barnteater Sep –
Inomhus konsert, skräpplockardag, lilla Bergshamra rundan Okt – Inomhus konsert, guidad tur med Mikael Karlsson Nov – Ljusfest, lappa
och laga med miljötema 

  
Hur planerar ni att marknadsföra projektet till allmänheten i Solna?
Vi kommer lägga våra event på Facebookgrupperna; Kultur i Solnas och Anslagstavlan Bergshamra. Vi kommer sätta upp affischer i
Bergshamra och på Kafé Sjöstugan Vi annonserar i ”Solnatidningen” och vi lägger även upp eventen på www.berghamra.org. Vi skickar
också information via mail direkt till medlemmar i föreningen. 

  
Hur utvärderar ni projektet?
Vi har ett utvärderingsmöte i slutet av året där vi går igenom hur projektet har genomförts. I början av året går vi också igenom vad vi kan
tänka oss inom projektet under året som kommer. Då går vi också igenom bokslut och överväger förändringar. 

  
Har ni prioriterade målgrupper i Solna?
Projektet har en bred målgrupp, det vill säga alla som nås av vår marknadsföring. I planeringen av projektets aktiviteter är det viktigt vi
prioriterat grupper i olika åldrar, både kvinnor och män och med olika bakgrund. Vi har de senaste åren planerat in mer barnaktiviteter och
det kommer vi fortsätta att göra. I utvärdering av projektet hjälps vi åt att värdera om vi missat att erbjuda aktiviteter till vissa grupper. 

  
Vilken roll har ni i Solnas lokala kulturliv?
Bergshamra för alla har haft konserter/festivalen, barnteatrar, valdebatter, fågelvandringar, skapande verkstäder i 30 år. Målgruppen har
primärt varit Solnabor. 

  
Har ni erfarenhet och nätverk från tidigare genomförda kulturprojekt?
Bergshamra för alla har funnits i 30 år. Några i styrelsen har varit med sedan dess så det finns gedigen kunskap i styrelsen.

  
Hur arbetar ni för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom projektet?
Vi ser över och uppdaterar likabehandlingsplanen. Vi jämför antalet kvinnor och män och diskuterar på utvärderingsmötet hur vi skall öka
antalet kvinnliga artister. Vi går också igenom på mötet hur vi skall öka etnisk mångfald. 2021 hade vi enbart en utomhus konsert och då
valde vi att ha en brasiliansk grupp som sjöng på portugisiska just för att öka etniska mångfalden. En återstart för och med kultur, med just
de förtecken som Bergsamhamra för alla bidrar med, dvs alla lika värde och vikten av demokrati och gemenskap avsett partitillhörighet, kön



och ursprung, är idag särskilt påkallat med tanke på oroligheterna i omvärlden.
  

Vilka är era viktigaste samarbetspartners?
Vi har samarbetat med Kafé Sjöstugans vänner, Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Förbundet Ekoparken, Haga-Brunnsvikens
vänner, Bergshamrabibliotekets vänner med flera. 

  
Hur mycket söker ni i kulturprojektbidrag?
Vi söker i år 150 000 kr. För 2022 söker "Bergshamra för alla" extra medel. Efter pandemin, som drabbat såväl kultarbetare som
kulturkonsumenter vill vi skapa en stark återstart för kulturen i Bergshamra och Solna. Detta passar också med det faktum att föreningen
fyller 30 år

  
Har ni sökt eller beviljats ekonomiskt stöd för projektet från andra parter?
Ja

  
Ange eventuell övrig finansiering av projektet.:

 20 000 kr från Kulturrådet.
  

Har ni beviljats tidigare bidrag av Solna stad?
Ja

  



Plan för finansiering - Bergshamra för alla 

Nedan följer en preliminär beräkning av arrangemang, kostnader och finansie-
ring, 2022. 

Nr Månad  Typ av aktiviteter  Cirka kostnad  

1 Mars Klädbytardag 1 500  

2 April Lappa och laga kväll 
med miljötema 

1 000 

2 Maj Plantbytardag 500  

3 Maj Biologiska mångfal-
dens dag 

2 000  

4 Maj Guidad tur med Mi-
kael Karlsson (Ul-
riksdal) 

2 500 

 

5 Maj Fågelskådning 1 000 

6 Maj eller Sep (skräp-
plockdagen)  

Barnteater 8 000 

7 Juni Utomhuskonsert 20 000 

8 Juli Utomhuskonsert  20 000  

9 Aug  Utomhuskonsert 20 000  

10 Aug Marionetteatern för 
barn  

8 500  

11 Aug Utomhuskonsert 20 000 

12 Aug Utomhuskonsert 20 000  

13 Sep Inomhuskonsert 10 000 

14 Sep Skräplockar dag 500 
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13 Okt Guidad tur med Mi-
kael Karlsson (Ti-
voli/Bergshamra) 

2 500 

14 Okt Inomhus konsert 10 000 

15 Nov Ljusfest 8 000 

16 Nov Lappa och laga kväll 
med miljötema 

1 000 

17  Ljud till musikkon-
serterna 

30 000 

 Summa:  SEK 187 000 

    

    

 

Intäktskälla   

  

Bidrag från Solna stad 150 000 

Bidrag från kulturrådet  20 000 

  

 

Summa: Ca 170 000 SEK 

 

Kommentar: Det är ett underskott på 17 000 som Bergshamra för alla tar av 
sina tillgångar.  



Ansökan om arrangemansstöd 2022. Bergs-
hamra för allas likabehandlingsplan mot dis-
kriminering och kränkande behandling på 
grund av:  

• kön 
• ålder 
• sexuell läggning 
• etnisk bakgrund 
• religion 
• funktionshinder 

Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet 
Föreningens vision är att alla ska kunna vistas på våra arrangemang och 
känna sig välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 
religion eller funktionshinder. I förlängningen vill föreningen också bidra 
till att Bergshamras tradition av mångfald och inkluderande atmosfär upp-
rätthålls. Vår förenings syfte sedan många år handlar om denna vision 
(från stadgarna):  

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  

Nulägesanalys 
Folkhälsomyndighetens beslut om fortsatt skärpta allmänna råd på grund 
av pandemin gjorde att Bergshamra för alla fick ha begränsad verksamhet 
även under 2021. Det bestämdes att vi på våren skulle ha plantbytardag, 
biologisk mångfalds dag och guidad tur då dessa kunde genomföras utom-
hus och med behörigt avstånd. Våra arrangemang spänner över svensk 
folkmusik, pop och så kallad ”världsmusik”. Den första konserten vi 
kunde arrangera var på portugisiska med det brasilianska bandet Deise 
Andrade Group. 

 

  

 



 

 

Mål 
Fortsätta eftersträva att arrangemangen speglar olika kön, ålder, kulturer 
och sexuell läggning samt att alla känner sig välkomna på arrange-
mangen.  

Förslag på åtgärder  
Syftet med föreningen är ju uttalat att främja allas lika värde vilket tydlig-
görs föreningens folder som delas ut på arrangemangen och på hemsidan. 
Våra arrangemang och vår förening ska tydligt förknippas med dessa vär-
den. Allra främst genom arrangemangen och aktiviteterna men detta för-
hållningssätt ska också genomsyra bemötande och attityd hos verksamma 
i föreningen och ev. bilddokumentationen av verksamheten.  
 
Ansvarsfördelning 
Vår tanke är att styrelsen aktivt ska söka artister som visar på mångfald 
samt kontinuerligt analysera tillgängligheten för funktionshindrade.  
 

Uppföljning 

Vi strävar efter att öka den kvinnliga andelen, men har varit svårt i år då 
vi har haft pandemin.  

År Antal artis-
ter/föreläsare  

Antal 
kvinnor 

Andel 
kvin-
nor  

Antal 
män 

Andel 
män 

2015 34 9 26 25 74 
2016 42 22 53 20 47 
2017 47 17 36 30 64 
2018 31 13 36 18 64 

2019 38 16 42 22 57 
2020 12 5 42 7 58 
2021 18 6 33 12 67 
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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 2021 
 
Bergshamra för alla bildades 1992 och har idag 183 betalande medlemmar, varav 71 familjemedlemmar. 
Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd på grund av pandemin gjorde att Bergshamra för 
alla fick ändra om verksamheten under 2021. På grund av förbudet mot offentliga tillställningar för fler 
än 50 personer på våren och försommaren kunde vi inte arrangera konserter utan Bergshamra för allas 
styrelsen beslutade att satsa på utomhus aktiviteter med begränsat antal besökare på högst 8 personer. När 
restriktionerna släpptes under sommaren kunde vi ha en barnteater, utomhus konsert, en inomhus konsert 
och ljusfest.  
 
Projektaktiviteter under 2021 
Deltagare under 2021 var 751 stycken av dessa var 231 barn. På grund av pandemin har vi haft 
begränsningar i antalet deltagande. 
Under verksamhetsåret har föreningens aktiviteter bestått av olika slags arrangemang: 
� Plantbytardag 15 maj – en plantbytardag med visningskupa och frösådd för de yngre vid Kafé 

Sjöstugan. 
� Biologiska mångfaldens dag 22 maj – Bergshamra för alla, Naturskyddsföreningen Solna-

Sundbyberg och Förbundet Ekoparken genomförde för första gången den Biologiska mångfaldens dag 
vid Tivoliområdet i Bergshamra. Under dagen anordnades totalt fem vandringar under ledning av 
Henrik Waldenström från WWF och Förbundet ekoparken, Didrik Vanhoenacker, jourhavande 
biolog, Naturhistoriska museet och Jesper Sollerman, ornitolog och Bergshamra bo. Det fanns också 
möjlighet att på egen hand delta i artbingo och fågelbingo  

� Guidad tur i Bergshamra 20 juni – denna guidade tur är mycket populär och då det är begränsat 
antal iom pandemin så har vi även guidningen detta året. Turen heter ”Bergshamra - stadsdelen i 
utkanten men ändå mitt i” med Mikael Karlsson. 

� Introduktion/prova-på Discgolf 14 juni – hölls en introduktion i discgolf med Järva on Wheels från 
Järva discgolfklubb. Bergshamra har sedan ett år en egen discgolfbana vid Svedenängen och Järva on 
Wheels gav nu för andra gången en introduktionskurs för intresserade deltagare i denna roliga sport 
som vuxit starkt under senare år. 

� Trumworkshop 15 augusti - en av deltagarna mycket uppskattad söndagseftermiddag med 
slagverkaren och truminnovatören Valter Kinbom vid Kafé Sjöstugan 

� Utomhuskonsert 22 augusti - med en sittande publik och avstånd mellan platserna bjöds den 
konsertsugna publiken på brasilianska klassiker med skönt gung av Deise Andrade, sång, Homero 
Alvarez, gitarr, Arnold Rodriguez, piano, Juan Mendoza, elbas, och Ola Bothzén, trummor. 

� Marionetteater för barn 28 augusti – ”Gruffalon” med Ida Steen och Magnus Erenius  
� Lilla Bergshamra rundan 5 september – löpar- och simtävling för barn som blivit en tradition 
� Inomhus konsert 4 november– med Anna Greta Sigurdardottir piano/sång och Max Schultz på gitarr 
� Klädbytardag 21 november – tillsammans med Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg hölls en 

klädbytardag i Bergshamra skolan som var mycket uppskattad speciellt hos yngre tjejer.  
� Ljusfest 7 november – marschaller sattes upp runt Kafé Sjöstugan och vid Kraus grav. Sång och 

musik av lokala förmågor och eldshow 
� Julskridskodisco 18 december – på Bergshamra IP var det full fart på skridsko discot. 
� Lappa och laga Kaféer 2 stycken 

http://www.bergshamra.org/
http://www.bergshamra.org/
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Löpande aktiviteter under 2021 
� Styrelsen har hållit 5 sammanträden (inklusive årsmötet) under året.  
� Bergshamra för alla är medlem i Riksföreningen för Folkmusik och Dans.  
� Bergshamra för alla är medlem i Förbundet för Ekoparken och stödjer Kafé Sjöstugans vänner. 
� Bergshamra för alla har samverkat med övrigt föreningsliv i Solna, exempelvis 

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Bibliotekets vänner och Solna hembygdsförening.  
� 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 4922 besök och drygt 6835 sidvisningar under 2021. 

� 612 gillar Bergshamra för alla på Facebook. Alla Bergshamra för alla evenemang läggs upp på 
Facebook sidorna Kultur i Solna och Anslagstavlan Bergshamra.   

� Antalet besökare på hemsidan har ökat under året och antalet som gillar Bergshamra för alla 
på Facebook har blivit nästan 100 stycken fler under 2021. 

� Bergshamra för alla har också ett instagram konto med idag 123 följare. 
 
 

Ekonomi 
Under 2021 var föreningens inkomster 98 230 kr. Utgifterna 83 278 kr. Det betyder att föreningen hade 
ett överskott på 14 952 kr.  
Föreningen har ett eget kapital på 112 114 kr. Föreningen fick bidrag från Solna stad med 50 000 kr och 
från Kulturrådet 20 000 kr.  
 
Planerad verksamhet 2022 
Bergshamra för alla fyller 30 år i år och vill därför ha lite extra evenemang. Förhoppningsvis hålls 
restriktionerna släppta framöver och vi har planerat verksamheten efter det.  
Förra året hade vi olika miljö aktiviteter såsom plantbytardag, Biologiska mångfaldens dag, klädbytardag 
och lapp/laga. Detta var mycket populärt och då vi hade viss begränsning förra året av deltagare iom 
pandemin kommer vi ha även ha dessa aktiviteter detta året. Biologiska mångfaldens har etablerat sig som 
en av landets största naturhögtider och vill även i år arrangera naturvandringar och ha artinventering. 
Detta kommer ske på Tivoli. Plantbytardagen och klädbytardagen var också populära och drog mycket 
barn och ungdomar. Vi kommer också ha fågelskådning med Henrik Waldenström. 
Vi vill fortsätta med miljötemat och skall ha 3 olika temakvällar om hållbart mode, matsvinn och 
plaståtervinning. 
Vi kommer som vanligt ha barnteatrar och skall försöka ha en på våren och en tidig höst. 
Bergshamra för alla har planerat för ett antal utomhus konserter under juni, juli och augusti. Därefter 
kommer vi ha några inomhus konserter under hösten och sedan den traditionella ljus festen i november. 
Även guidade turen i Bergshamra var mycket populär och då vi hade begränsningar på grund av 
pandemin och fick neka deltagare kommer vi ha guidade turer även i vår. Vi kommer ha guidade turer 
både i Bergshamra och i Ulriksdals slottspark.  
Utställningen ’Bergshamra berättar’ skall återuppstå på Berga och kommer visas under Valborg. 
Sedan funderar vi på någon aktivitet då det är val i år, men får återkomma om det. 
 
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 2021:  
Ann-Margreth Jönsson (ordförande), Gert Anger (kassör) Thomas Liljegren (Sekreterare), Jenny Nybom, 
Gunilla Kumm, Annika Malmsten, Tobias Östberg, Marie-Louise Spång. 

http://www.bergshamra.org/
http://www.bergshamra.org/
http://www.bergshamra.org/


BERGSHAMRA FÖR ALLA: EKONOMISK RAPPORT För 2021

INTÄKTER KOSTNADER
KOSTNADSERSÄTTNING

BIDRAG Artister gage, lön
Solna kommun Barnteater
Kulturrådet Guidning

Summa Mångfaldhetsdag 915
Fågelskådning 999
Discogolf 3876
Eldshow 8000

MEDLEMSAVGIFTER, GÅVOR Summa
Medlemsavgifter
Gåvor 370

Summa 13230 INKÖP
Ljud lön
Partytält

ENTRÉAVGIFTER Marschallar 1204
Klädbytardag

Konsert 
Guidning 1150 Summa
Barnteater
Mångfaldhetsdag

KONTORSMATERIAL
Frimärken, kuvert.

Summa 15120 Plusgiro 1309
Swishavgift 912
Papper, toner 160

FÖRSÄLJNING Summa
0
0

Summa 0 ÖVRIGT

Affischer, pr
Webbplats

ÖVRIGT RfoD 450
Stim 907

Summa 0
Summa

SUMMA SUMMA

27 500
50 000 5 800
20 000 2 500

70 000

49 590
12 860

12 000
2 385

1 425
10 660

17 014
1 610
1 700

1 180

3 561

8 000
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BERGSHAMRA FÖR ALLA: BOKSLUT för 2021
RESULTATRÄKNING

Inkomster 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Medlemsavg., gåvor 14670 12660 11060 11020 9985 9620 13230
Bidrag 112000 115000 95000 110000 110000 65000 70000
Entréavgifter 42013 40821 43058 48393 29544 8820 15120
Försäljningar 1113 6666 0
Ränta 0
Övrigt 140 1209 120 524 303 0 0
oförutsedd 1 0

Summa inkomster

Kostnader
Ersättning, arvoden -116874 -109716 -109080 -99832 -105549 -38500 -49590
Inköp -31026 -42211 -53167 -49985 -43824 0 -17014
Porto, kontorsmater. -9021 -4424 -2941 -4074 -3040 -3199 -3561
Övrigt -19430 -3721 -4714 -10585 -3299 -6877 -13113
oförutsedd 0

Summa utgifter

Fordringar 0
Skulder 0
Resultat

BALANSRÄKNING
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingående balans 73511 67096 83380 62717 68178 62298 97162
Summa inkomster 169936 149239 149832 83440

Summa
Summa utgifter -176351 -160072 -169902 -164476 -155712 -48576 -83278

Summa

TILLGÅNGAR
Plusgiro 66364 82994 59880 67681 62111 96525 111637
Kassa 732 386 2837 497 187 637 597

Skulder 0
Fordringar 0

Behållning

169 936 176 356 149 239 169 937 149 832 83 440 98 350

-176 351 -160 072 -169 902 -164 476 -155 712 -48 576 -83 278

-6 415 16 284 -20 663 5 461 -5 880 34 864 15 072

176 356 169 937 98 350
243 447 243 452 232 619 232 654 218 010 145 738 195 512

67 096 83 380 62 717 68 178 62 298 97 162 112 234

Summa (utg. balans) 67 096 83 380 62 717 68 178 62 298 97 162 112 234

67 096 83 380 62 717 68 178 62 298 97 162 112 234



 
 
 
 
REDOVISNING AV KULTURPROJEKTBIDRAG 
Kulturprojektredovisningen ska relatera till den projektbeskrivning ni lämnat i 
ansökan. Redovisningen ska lämnas in senast 3 månader efter att projektet 
genomförts. Tänk på att denna redovisning måste vara inskickad innan en ny 
ansökan om kulturprojektsbidrag kan skickas in. 
 
Redovisningen ska innehålla: 

• Beskrivning av genomfört projekt 
• Statistik  
• Informations- och marknadföringsmaterial (skickas som bilaga) 
• Ekonomisk redovisning 

 
 
 
ORGANISATION 
 

Organisation 
Bergshamra för alla 

Organisationsnummer 
81 52 01-2509 

Utdelningsadress 
Bergshamra allé 77 

c/o 

Postnummer 
170 77 

Ort 
Solna 

Besöksadress 

E-post 
info@bergshamra.org 

Telefon 
072-8583507 

Hemsida 

www.bergshamra.org 
Kontaktperson (från organisationen) 
Ann-Margret Jönsson 

Telefon 
072-8583507 

E-post  
info@bergshamra.org 

Projektnamn 
Bergshamra för alla 

Diarienummer (för sökt projektstöd över 50 000 kr) 
 
Sökte ej över 50 000 kr. 

Datum 
2021-07-21 

Underskrift 

 
 
 
 
 

SOLNA STAD 
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Beskrivning av genomfört projekt: 
 

Projektets innehåll. Beskriv det ni genomfört.  
� Plantbytardag 15 maj  
� Biologiska mångfaldens dag 22 maj - under dagen anordnades totalt fem vandringar under ledning av 

Henrik Waldenström från WWF och Förbundet ekoparken, Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog, 
Naturhistoriska museet och Jesper Sollerman, ornitolog 

� Guidad tur i Bergshamra - med Mikael Karlsson den 20/6 
� Introduktion/prova-på Discgolf 14 juni  
� Trumworkshop 15 augusti  
� Utomhuskonsert 22 augusti - med Deise Andrade, sång, Homero Alvarez, gitarr, Arnold Rodriguez, 

piano, Juan Mendoza, elbas, och Ola Bothzén, trummor. 
� Marionetteater för barn 28 augusti – ”Gruffalon  
� Lilla Bergshamra rundan – löpar- och simtävling för barn som blivit tradition 
� Inomhus konsert – med Anna Greta Sigurdardottir piano/sång och Max Schultz på gitarr 
� Klädbytardag 21 november – tillsammans med Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg hölls en 

klädbytardag i Bergshamra skolan  
� Ljusfest 7 november – sång och musik av lokala förmågor och eldshow 
� Julskridskodisco 18 december – på Bergshamra IP var det full fart på skridsko discot. 
� Lappa och laga-kaféer 2 tillfällen  
 

 

 
Utvärdering. Vad gick bra och vad gick mindre bra? Har ni uppnått det ni planerade? 

 

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd på grund av pandemin gjorde att Bergshamra för alla 

fick ändra om verksamheten under 2021. På grund av förbudet mot offentliga tillställningar med mycket folk i 

publiken under försommaren kunde vi inte arrangera konserter utan fick vänta tills augusti. Det bestämdes att 

på våren skulle vi ha plantbytardag, Biologisk mångfalds dag och guidade tur då dessa kunde genomföras 

utomhus och med behörigt avstånd. Då vi inte fick ha för många deltagande på de olika aktiviteterna så vi fick 

neka en hel del som ville anmäla sig.  

Under augusti kunde vi ha en konsert och sedan på hösten en inomhus konsert. Detta var mycket uppskattat 

av publiken. 
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På vilket sätt tar ni tillvara på erfarenheter och kunskap som projektet gett? 

Eftersom det varit restriktionerna även under 2021 tog vi lärdom av 2020 och vi planerade för 

utomhusaktiviteter med färre deltagare. De som ville vara med fick föranmäla sig till oss så vi hade kontroll på 

hur många som skulle komma. Vi vet nu att vi klarar att hantera verksamhet under restriktioner och hur vi ska 

göra. 

Det var även väldigt uppskattat när vi sedan kunde ha två konserter, en utomhus och en inomhus.  

Samarbetspartner/medarrangörer och deras roll i projektet: 
Vi har samarbetat med Kafé Sjöstugans vänner och Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg på vissa 
av arrangemangen, vi hjälps åt med det praktiska. Har även samarbete med Haga-Brunnsvikens vänner.   

 

 

Tid och plats. Ange datum för de aktiviteter som genomförts i projektet och var de har genomförts. 

2021-05-15 Plantbytardag                                Äng vid Kafé Sjöstugan 

2021-05-22 Biologiska mångfalds dag             Äng vid Kafé Sjöstugan och Tivoli 

2021-06-14 Prova-på Frisbeegolf                     Bergshamra discgolfbana 

2021-06-20 Guidad tur med Mikael Karlsson   Tivoli/Bergshamra  

2021-08-15 Trumworkshop                               Äng vid Carl Malmstens hus 

2021-08-22 Deise Andrade group                     Kafé Sjöstugan (ute) 

2021-08-28 Gruffalon (barnteater).                   Äng vid Kafé Sjöstugan 

2021-09-05 Lilla Bergshamra rundan                Norra Bergshamra 

2021-11-04 Anna-Grata och Max Schultz         Kafé Sjöstugan (inne) 

2021-11-21 Klädbytardag                                  Bergshamraskolan 

2021-11-05 Ljusfest                                           Kafé Sjöstugan (ute) 

2021-12-18 Skridskodisco                                 Bergshamra IP  

 

2 Lappa och laga-kaféer i Kafé Sjöstugan  
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Målgrupp och statistik: 
 

Beskriv vilka målgrupper ni har nått? 

Vuxna, tonåringar och barn. 

Vi ser gärna ökad andel tonåringar framöver.  

Publikantal, antal arrangemang och publik 

Typ av arrangemang 

(utställning, filmvisning, 

föreställning osv 

Antal 

arrangemang 

Publikantal Programmets längd eller 

öppettider 

Miljöaktiviteter 

(plantbytardag, biologisk 

mångfald, klädbytardag) 

3 160 Hela/halva dagar 

Workshops/prova 

på/guidade tur 

(frisbeegolf, trummor) 

3 48 Ca 2 timmar var 

Konserter (även ljusfest) 3 259 Ca 2 timme 

Barnaktiviteter (teater, 

Bergshamra rundan och 

skridskodisco) 

3 284 Ca 2 timmar. 

Skridskodisco längre 

Publikantal fördelat per åldersgrupp: 

0-12 år 13-19 år 20-29 år 30 år och uppåt Total publik 

Ca 104 Ca 80 Ca 60 Ca 507 751 
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Marknadsföring 
 

Beskriv de informations- och marknadsföringskanaler ni har använt 

 
Vi har lagt ut våra event på Bergshamra Anslagstavla på Facebook och Kultur i Solna på Facebook 
Vi har satt upp affischer i Bergshamra och på Kafé Sjöstugan 
Vi har annonserat om konserter i ”Solnatidningen” 

Vi har lagt upp på www.berghamra.org våra aktiviteter och vår Facebooksida Bergshamra för alla. 

 

Beskrivning av bilagor – informationsmaterial (programblad, broschyrer, annonser, utskick m.m) 

Annan bilaga (t.ex bilder):                                                                                                       Bilaga medföljer 

 
  

SOLNA STAD 

□ 

http://www.berghamra.org/


 
EKONOMISK REDOVISNING 
Redovisningen ska omfatta organisationens totala intäkter och totala kostnader för projektet. 
Redovisningen ska enbart ta upp de intäkter och kostnader som organisationen har hanterat i sin 
bokföring. Resultatet beräknas genom att räkna totala intäkter minus totala kostnader.  
 
  

INTÄKTER STÖD/BIDRAG Specifikation 

Solna stad Kulturprojektbidrag: 50 000 kr  
Kulturrådet 20 000 kr  
 kr  
 kr  
 kr  
SUMMA stöd/bidrag: 70 000 kr  
 EGNA INTÄKTER Specifikation 

Entréavgifter 15 120 kr Antal:__________ pris:_______________ 

Försäljning 0 kr  
Medlemsavgifter/gåvor 13 110 kr  
 kr  
 kr  
 kr  
SUMMA egna intäkter 28 230 kr  
SUMMA INTÄKTER TOTALT: 98 230 kr  

 
KOSTNADER  Specifikation 

Arvoden till artister o dyl 49 590 kr  
Lokaler kr  
Teknik (ljud) 12 000 kr Ljud till konserterna 
Marknadsföring 11 756 kr Ex. Affischer och webbplats 
Administration 3 561 kr  
Övrroiga kostnader (specifieras) 5 014 kr Partytält (vid regn), marschaller, 

hängare o dyl till klädbytardag osv 
RFOD 450 kr Medlem i Riksförbundet folkmusik 

och dans 
Stim 907 kr  
 kr  
 kr  
 kr  
 kr  
SUMMA Kostnader 83 278 kr 
RESULTAT                14 952 kr 

 
 

Kommentarer (kommentera orsaken till eventuellt överskott eller underskott och hur detta hanteras) 

Eftersom det var lite speciellt år (i och med pandemin) så var det svårt att beräkna intäkter och kostnader, därför fick vi ett 

överskott på 14 952 kr. Detta kommer behövas 2022 då Bergshamra för alla fyller 30 år och tänker ha lite extra konserter. 
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