VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016

"Hemgårdens politik är den öppna dörrens. Det betyder, att allt
som rör sig i tiden, gott och ont, strömmar in i dess värld. Där
skall det tas emot, utan räddhåga, prövas ärligt och uppriktigt,
det onda övervinnas, det goda erkännas utan hinder av
fördomar och själviska intressen. Och vilka förvandlingar än
världen omkring oss undergår, hemgårdens atmosfär får inte
ändras. Den skall alltjämt präglas av vilja till gemenskap på
sanningens och frihetens och människovärdets grund"
Natanael Beskow
Den svenska hemgårdsrörelsen 1946.

Ordföranden har ordet
Det är söndag eftermiddag och jag sitter på andra våningen på
Hemgården i det rum som en gång rymde tre skrivbord. Idag finns här ett
stort sammanträdesbord med stolar, en anteckningstavla och en tv-skärm.
Det lilla vilrummet innanför har blivit av med sin säng och två skrivbord har
trängts in istället. Hemgården rår om det ena och föreningen Attention rår
om det andra. Det är nya tider. Vårt fina gamla hus är sig egentligen
ganska likt, lite skamfilat och slitet men fantastiskt. Nya verksamheter
flyttar in, nya föreningar, nya människor rör sig i våra rum - det flyttas om
lite - men det viktiga är att människor och tankar kommer samman, lär av
varandra och utvecklas tillsammans.
Idag är det egentligen inte öppet på Hemgården men trots det
rör det sig överallt. På gården framför är det loppmarknad där vinsten går
till Asylföreningen. Nere i caféet håller Tillsammans för Lund öppet med
matlagning, språkcafé och läxläsning. Ett band mixar musik i Studio Bengt
och ute i trädgården spelas det basketboll. Människor i alla åldrar fyller
huset med kärlek och värme.
Här sitter jag och kikar ut över det gröna, hör alla rösterna,
musiken och ljuden. För lite drygt 27 år sedan klev jag in genom dörren till
Hemgården för första gången och jag har liksom inte kommit iväg härifrån
- en kärlekshistoria helt enkelt. "The secret of living is giving" läste jag på
en skylt en gång, visst är det sant? Tack Hemgården för att vi alla får så
mycket och för att vi också får möjlighet att vara med och ge. Tack alla ni
som gör Hemgården möjlig, ni vet vilka ni är! Och ni som ska göra annat för
ett längre eller kortare tag, lycka till - vi kommer att sakna er! Och
välkomna tillbaka!

Lund den 7 maj 2017

Lotta Davidson-Bask
Ordförande Lunds Ungdoms- & Hemgård, verksamhetsåret 2016/2017
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Följande personer har varit anställda på Hemgården 2016:
Mattias Persson
Bengt Björkman
Sussa Stubbergaard
Emil Kovacs
Maria Rystad
Max Huddén
Rodrigo Alfaro
Ylva Lundbergh
Fredrik Orevad
+ ca 20 st kursledare och timanställda vikarier
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Cateringansvarig
Caféansvarig Vipan
Cafebiträde Vipan
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Hemgårdens öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndagar

12.00-22.00
12.00-22.00
15.00-22.00
12.00-22.00
12.00-00.00
16.00-20.00 (Café Tillsammans)

Cafe Vipans öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-14.00
09.00-15.00
09.00-14.00

HEMGÅRDEN SOM MÖTESPLATS, KULTURHUS
OCH ARENA FÖR DEMOKRATI OCH LÄRANDE
Föreningen Lunds ungdoms- & Hemgård driver i huvudsak mötesplatsen HEMGÅRDEN som är en
öppen mötesplats för alla i alla åldrar med fokus på unga. Vi har mellan 60-300 besökare per dag
och bedriver pedagogisk verksamhet med ett demokrati- och lärandefokus. Föreningens
verksamhet är att arbeta aktivt för att stärka medborgarna. Verksamheten föreningen bedriver
beskrivs ofta utifrån besökarnas olika uttryck. Uttrycken kan vara konserter, kurser,
musikproduktion, internationella utbyten, gruppverksamhet etc. Kärnverksamhet i det
pedagogiska arbetet är ett lärandefokus kring dessa olika uttrycken och ett fokus på att ge
individer makt över sig själva. Hemgården är lika delar bildning, kulturverksamhet, socialt arbete
som fritidsverksamhet.
Föreningens syfte är alltså i korthet att stödja ungdomar och erbjuda dem de verktyg som
behövs för att bli självförvaltande och få möjlighet att ta vara på de möjligheter som finns för att
skapa sig ett gott och meningsfullt liv. Detta gör vi genom att konsekvent använda oss av
demokratiska arbetsformer och ge våra besökare möjlighet till våra att ta ett stort eget ansvar för
och i vår verksamhet.
Hemgården har också en viktig funktion som öppen mötesplats där människor av alla de slag kan
mötas för samtal och aktivitet. Här finns också stora möjligheter att utöva olika
kulturverksamheter.
Utifrån ett intersektionellt förhållningssätt syftar vi till att göra vår verksamhet så tillgänglig och
självklar för så många som möjligt. Mötesplatsen som nav för alla, oavsett ålder, kön, funktion,
etnisk tillhörighet eller annan diskrimineringsgrund. Detta är en evig process. Inkluderande
verksamhet måste vara en process som aldrig för stanna av.
Nedan följer en genomgång av några av Hemgårdens möjligheter.
-

Caféet

Caféet är själva hjärtat på HG. Här kan man köpa en kopp kaffe och en baguette till ett lågt
pris eller bara sitta in för att umgås en stund över något sällskapsspel.
Ibland arrangeras det också öppna aktiviteter såsom turneringar, frågesport, filmvisningar,
konserter, pyssel och hantverk. Mycket av arrangemangen genomförs av besökarna själva
med stöd från personalen.
-

Replokaler

I källaren finns två replokaler inrymda. I den ena samsas tre band med egen utrustning och
den andra är utrustad av Hemgården. I den sistnämnda repar 20 st band enligt schema.
Kostnaden för banden är låg och reptiderna är attraktiva.

-

”Lilla studion”

”Lilla studion" används dagligen av musiker som efter en kortare genomgång kan handskas
med den själva. Här kan man göra sin egen musik på en dator och sedan sjunga in sin text i
sångbåset. Resultatet blir en färdig musikproduktion. I dagsläget är det övervägande HipHop
som produceras i lilla studion.
Det är gratis att använda studion men ett ”studiokort” krävs, som erhålls när man fått en
genomgång av tekniken.
-

Studio Bengt

Studio Bengt är en mer avancerad studio. Här krävs det också en utbildad studiotekniker som
sköter den tekniska delen av inspelningen. Studion kan hyras för en billig peng och resultatet
blir i de flesta fall mycket professionellt. Detta har lett till att studion är inbokad i stort sett alla
dagar på året. Sedan starten av studioverksamheten har ca 300 album spelats in här.
-

Konsertlokal

Hemgårdens konsertlokal är flitigt använd med 33 genomförda konserter under 2015.
Konserterna arrangeras uteslutande av besökarna själva i egenskap av band eller
arrangörsgrupper. Under 2015 stod sammanlagt nästan 100 band på Hemgårdens scen.
-

Fotolabb/Fotostudio

Fotolabbet är utrustat med sex arbetsplatser samt ljussluss. Analogt fotograferande har
upplevt en verklig renässans de senaste åren och allt fler har tagit chansen att gå en fotokurs
på Hemgården. Det är också möjligt att köpa ett labbkort som berättigar till att obegränsat
använda labbet inklusive fotovätskor. Som ett resultat av det ökade fotointresset har vi byggt
upp en fotostudio i anknytning till fotolabbet. Därmed finns möjligheter till
porträttfotografering med hög kvalité.
-

Hemgårdens lilla bio

I Lilla Bion finns det möjlighet att se film under bra former. Det har regelbundet visats film
under året och det finns alltid möjlighet att låna bion för privata visningar.
-

Graffitivägg

I Hemgårdens trädgård står plank där unga konstnärer kan utveckla sitt intresse. Hemgården
erbjuder också en mobil graffitivägg. Med hjälp av erfarna spraymålare har det hållits några
kurser och det utförs även en hel del spontanmålande.
-

Screentryck-verkstad

I screentryckverkstaden kan man göra sina egna schabloner för att sedan trycka dem på t ex
tygpåsar, t-shirts, affischer osv. Verkstaden är öppen för alla att använda och det har också
hållits två introduktionskurser varje vecka under året. Screentrycket har vuxit dramatiskt och
verkstaden används i stort sett varje dag av olika individer och grupper som egen hand
utforskar och lär varandra.
-

Café Vipan

Sedan augusti 2013 har föreningen drivit en cafeteria på gymnasieskolan Vipan i Lund.
Förutom renodlad café-verksamhet bedriver vi även fritidsverksamhet här och arbetar aktivt
för att involvera eleverna i beslutsprocesser, arrangemang och får dem att känna att de kan
vara med och påverka sin vardag i skolans miljö. Under 2016 började Yla Lundbergh arbeta
hos oss och arbetar helt och håller på Café Vipan. Vi är superglada över att ha med Ylva i
gänget och hoppas att hon vill stanna länge hos oss.

SÄRSKILDA SATSNINGAR UNDER 2016
-

KID - Nod Syd
Det MUCF-stödda (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor) projektet KiD
(Kunskapsutveckling i Dialog), vars styrgrupp består av Fritidsforum, SKL samt
Fritidsledarskolorna, har gett Hemgården i uppdrag att koordinera en Kunskapsnod för
Skåne och Blekinge. Nodens uppdrag är huvudsakligen att verka för ett möte mellan
forskning, fält och utbildning. En arbetsgrupp bestående av representanter från olika
kommuner, föreningar, Lunds universitet, Malmö högskola samt Fritidsledarskolorna
började sitt arbete under hösten 2013. Det har varit ganska lite aktivitet i nätverket under
2016 men vi avser att hålla det vid liv trots att den nationella styrgruppen ligger på is.

-

DET HANDLAR OM KÄRLEK / KÄRLEKEN ÄR FRI
I samarbete med Rädda Barnen och andra organisationer har vi varit delaktiga i att
arrangera två kärleksveckor på två skolor i Lund under 2016. Konceptet kärleksvecka är
rikstäckande och syftar till att lyfta problematiken kring hedersrelaterat förtryck och våld.

-

SAMVERKAN med Lunds föreningsliv
Lunds föreningsliv växer och engagemanget blir större och större. Lund saknar ett hus för
föreningar att kunna ha möten och träffar samt bedriva verksamhet. Vi har kunnat bjuda
in och arbeta med en bred samverkan och det är många föreningar som hittat till vår
verksamhet och använder oss som mötesplats. Vi har också varit delaktiga i att ta fram
ULU-bidraget (Unga Leder Unga - kommunala projektbidrag och verksamhetsbidrag till
ungdomsföreningar i Lund). En unik kommunal satsning på ungas egenorganisering i
Lund.

-

SCHYSSTA KLUBBEN
Under 2015 startade vi vår satsning med att ha återkommande scenframträdanden. Under
2016 har vi kört klubben på måndagar eller onsdagar och är ett samarbete med
Folkuniversitetet och ABF. Tillsammans levererar vi ett koncept och sedan får akterna och
artisterna vara med och arrangera allt.

-

CAFÉ TILLSAMMANS
Sedan hösten 2015 har vi kunnat erbjuda öppen verksamhet under söndagar tack vare
organisationen "Tillsammans för lund" som driver ett öppet cafe för att öka tolerans och
mångfald i lokalsamhället.

-

#SNOWY
Under hösten 2015 började vi arbetet i projektet #SNOWY som gick av stapeln under
våren 2016. Hemgården åkte iväg med 8 ungdomar som varken arbetar eller studerar för
ett inspireras av och inspirera andra. Träffen hölls i norra Finland.

-

SPRIDNINGSARBETE
Det är fler och fler varje år som vill inspireras av Hemgårdens arbete och pedagogiska
förhållningssätt. Vi har hållit i flertalet föreläsningar och vi tar emot studiebesök i stort sett
varje vecka.

-

VALLE
Hemgården är en part i det ESF-finansieade projektet VALLE. Projektet syftar till att
skapa en modell för validering i Skåneregionen. Hemgårdens funktion är att fokusera på
det icke-formella lärandet och validering av generella kompetenser. Hemgårdens roll är
viktig och vi hoppas sätta avtryck och kunna utveckla och påverka arbetet framöver.

-

FRITIDSFORUM + SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET
Hemgården har en viktig roll i den svenska settlementrörelsen.. Genom fritidsforum, vår
riksorganisation, kan vi sprida vår ide och få fler i landet att omfamna settlementtanken
och vikten av god pedagogik och ett coachande ledarskap.

-

LABBET
Genom ekonomiskt stöd från DE LEKANDE BARNENS FOND har vi kunnat dra igång en
hiphop-verksamhet och satsning på positivt kreativt skapande med hiphop-musiken som
plattform. Under hösten 2016 erbjöd vi gratis studiotid och hiphop-konserter en gång i
månaden. Terminen avslutades med ett mycket lyckat evenemang på Mejeriet med ca 20
artister; såväl redan etablerade artister som nya stjärnskott från vår satsning.
Avslutningsevenemanget hade nästan 500 besökare.

-

MÖTET
Tillsammans med ABF och Fritid Dalby producerade vi en film som fick namnet "Mötet".
Vi lät 4 väldigt olika band träffas i en hemlik miljö (Hemgården såklart) och framträda för
varandra i en sluten kontext. Tanken var att öka förståelse för varandras musik och
uttryck och synliggöra musikskapande som gemensam arena för oavsett uttryck, ålder
genre och stil. Pensionärerna i PRO-bandet, hårdrocksbandet SEREN, hemgårdsbandet
THE TITS och det kvinnliga hiphopkollektivet KVINNLIGA SITUATIONEN lärde känna
varandra och fick inspireras av varandra under en hel dag och lät mötet dokumenteras av
oss. Filmen ligger på youtube och hade premiärvisning under kulturnatten 2016.

-

KULTURNATTEN
Kulturnatten 2016 på Hemgården fick namnet Konst- och Hantverksfestival. 5 band
uppträdde, 20 utställare, biovisning, barnbio, cafeförsäljning. En mycket lyckad tillställning
med över 1000 besökare under dagen.

-

JULMARKNAD
Julmarkaden 2016 gick i samma linje som kulturnatten och vårt nyinledda samarbete med
kreativa hantverkare skapade en ny typ av julmarknad hos oss, med stora delar av
verksamheten utomhus. Vi erbjöd även chokladhjul, lotteriförsäljning, eldshow och
korvgrillning.

-

ELLA SYATELJÉ
Initiativet "Ella" syftar till att språkträna, inkludera, utbilda och medvetandegöra med
textilt skapande som redskap. En gång i veckan träffar romska kvinnor från Rumänien tre
lundabor och lär sig att att sy och laga/skapa med nål och tråd. Projektet syftar till att öka
medvetenhet kring normer i en avslappnad och praktisk kontext. Gemensam planering,
fika, praktiskt handarbete och kunskap kring att sy skapar en miljö där samtal och
förståelse lägger grunden för personlig utveckling. Ellorna var även med och deltog i
julmarknaden 2016.

-

"ÖVERENSKOMMELSEN"
Hemgårdens engagemang i LIPS (Lunds Ideella Paraply) har varit stort och en av de
viktigaste frågorna som drivits har varit att få till en lokal överenskommelse mellan Lunds
kommun och idéburen sektor i Lund. Under 2016 lyssnade politiken på oss och beslutade
att gå vidare. Under andra halvan av 2017 kommer arbetet att starta upp ordentligt. Detta
är en ny era för Lunds föreningsliv och vi hoppas att detta kommer stärka det civila
samhället i Lund och synliggöra alla de ideella krafter och ansatser som finns i staden

-

FÖRENINGARNAS HUS
Den andra stor frågan som Hemgården varit med och drivit i LIPS är kampen för ett
gemensamt "föreningarnas hus" i Lund. Under 2016 blev det klart att 200 000,- avsätts
per år för att LIPS och PIL (Paraplyet för idrottsorganisationer i Lund) skall kunna drifta
ett föreningarnas hus. Vid 2016 års utgång stod det klart att lokalerna blir på Bytaregatan
och här hoppas vi kunna husera ett 20-tal föreningar.

HEMGÅRDEN 2016 I KORTHET OCH I SIFFROR
-

Det arrangerades 43 st konserter på Hemgården med sammanlagt ca 120 st band och
artister

-

Det avhölls 9 st styrelsemöten och 5 st au-möten

-

Hemgården hade 422 medlemmar

-

Vi har haft 84 inbokade och/eller planerade biovisningar samt en hel del spontana
filmkvällar utöver detta

-

Slår vi ihop verksamheterna, öppen såväl som sluten på båda våra mötesplatser så
erbjuder Hemgården ca 6400 verksamhetstimmar per år

-

Enligt förd statistik har Hemgården mellan 120-300 besökare per dag.

-

Uppskattningsvis ca 500 besökare per på Cafe Vipan

-

Det genomfördes många olika kurser och grupper under året med teman som foto,
screentryck, spraykonst, DJ-ing, ljudteknik, konst, odling, film, hantverk, slöjcafeer,
språkcafeer, musikundervisning, körer och matlagning.

-

Det fasta veckoprogrammet har bl a inneburit innebandy, studioinspelningar,
fotoverkstad, screentryckverkstad, hiphopverkstad, HBTQ-mötesplats, kurser samt
pokerturneringar.

-

Vi har anordnat en del enstaka arrangemang, såsom t ex Utflykter, Julmarknad,
Julmiddag, Kulturnatten med mera.

-

Vi har haft 2 praktikanter från fritidsledarutbildningen och 3 st som arbetstränat hos oss
under 2016

-

Flera föreningar och organisationer har haft verksamhet hos oss och eller samarbetat med
oss; som t ex Attention Lund, Tamam, ABF, Salsaföreningen Ogun Da Masa, Tillsammans
för Lund, LIPS, Rädda Barnen, NSPH, Asylgruppen, Etiopiska föreningen, Kompis Lund,
Teater Psykbryt, Kreativa Akademin, AFG-föreningen, Föreningen PEACE, Stora Blå Syd,
Sverok, Folkuniversitetet, Ordkonst, New Generation, Barn i Start, Rockskolan, Mejeriet,
Lunds Skate- och konstförening, Burundiföreningen, Norska Föreningen, Skånes Fria
Zoner, Kasper kollo/Solhagagruppen, Vipan, Drottning Blankas gymnasieskola, Studio
Ellen, IM, Ella Syateljé, Basement Lan, m.fl.

-

Vi har deltagit aktivt i en mängd olika evenemang utanför Hemgården så som
Ungdomsmässor, Konferenser, LIPS-aktiviteter, ungdomsting, inflytandecafeer med mera

-

Vi har stöttat ”Lunds Skate och Konst-förening” i arbetet med att få till stånd en
betongpark för skateboardåkning. Parken stod klar i maj 2016.

-

Med hjälp av ekonomiskt stöd under 2016 från De lekande barnens fond har vi kunnat
utveckla vårt arbete med individer i behov av särskilt stöd. Personalen har fått
grundläggande kunskaper i arbete med autismspektrumdiagnostiserade indidivider och vi
har haft kursverksamhet för personer med särskilda behov under 2016.

-

Vi har aktivt arbetat med att få ungdomar att starta egna föreningar kring sina intressen
och visioner.

♥

SLUTORD ♥

Hemgården är en gammal förening och kommer ur en ännu äldre internationell rörelse.
Detta till trots så ser vi att Hemgårdens verksamhet aldrig blir förlegad eller daterad.
Tvärtom; Hemgårdens verksamhet ligger i framkant och vill hela tiden mer.
Hemgårdens verksamhet, kulturarbete och ungdomspedagogiska föreningsarbete är en
tydligt tvärsektoriell verksamhet. Vi delar inte den kommunala förvaltningsstrukturen,
utan kan arbeta tvärsektoriellt över alla fält hela tiden. Vi är lika delar fritid, bildning,
kultur och socialt arbete. Med frivillighet, nyfikenhet och lust och vilja så möter och
utmanar vi det förgivettagna dagligen. Genom att fokusera på vilja, lust och
meningsskapande hjälper vi både varandra och besökarna att sakta bryta
maktordningar.
Hemgården ska även i framtiden spela en viktig roll för ungdomar i Lunds kommun. Vi
skall ytterligare utveckla vårt arbete fokuserat på empowerment, icke formellt lärande
och demokratiska metoder.

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack för ett gott 2016 till…
- Hela styrelsen för ert mycket goda och tydliga arbete.
- Hela personalgruppen för ert fantastiska arbete varje dag och er unika förmåga att
trolla. Utan er flexibilitet och ert engagemang hade inget av det vi gör varit möjligt.
- Lunds kommun för årets bidrag och sedvanligt gott samarbete kring både utmaningar
och utveckling.
- De lekande barnens fond för ekonomiskt stöd till hiphop-satsningen Labbet samt vår
hiphop-verksamhet för personer inom LSS-verksamhet
- Folkuniversitetet och ABF för alltid lika gott samarbete
- Settlementrörelsen nationellt och internationellt för ideologisk plattform.
- ...och alla idéella krafter på Hemgården ♥

För Lunds Ungdoms- och Hemgård i maj 2017

Mattias Persson, föreståndare

-

Kulturutbud. Den verksamheten vi kan rikta utåt är ofta ett resultat av den verksamheten de unga uttrycker och
själva initierar. Musik, dans, teater, events mm. Hemgården har fått en naturlig roll som kulturarena utan att
kulturutövandet i sig varit självändamålet. Kulturutbudet blir därför en konsekvens av de ungas egna initiativ genom
pedagogernas pedagogiska arbete med individerna.

-

Egenmakt. Det viktigaste i ett gott pedagogiskt ungdomsarbete är att ge individer en tro på sig själva och att de
erövrar makt över sig själva. Detta arbete kräver pedagogisk kompetens och långsiktighet. Att få utvecklas i egen
takt i ett kollektivt sammanhang skapar förståelse för både sig själv och för omvärlden. Värdegrundsarbetet blir
därför oerhört viktigt både för personal och besökare.

Verksamhet
Den öppna mötesplatsen
Den öppna mötesplatsen innebär att vem vill kan komma in för en fika, träffa kompisar, använda internet, spela spel osv. Här
finns också HG-lotsen som innebär att unga kan få stöd i sitt sökande efter jobb, studier osv.
Fritidsledaren fungerar då som en mellanhand mellan den unge och olika institutioner som t ex arbetsförmedling och
studievägledare.
I den öppna verksamheten skapas de relationer som öppnar vägen för engagemang samt för det icke formella lärande som
det finns rika möjligheter till på Hemgården.
På Hemgården har vi mellan 100-300 besökare per dag.
Utbudet består i: Cafeteria, Replokaler, Scen, Musikstudios, Fotostudio, Fotolabb, Biograf, MakerSpace,
Screentrycksverkstad, Cykelverkstad, Sällskaps och Tv-spel, Föreningslotsande, Hjälp att söka pengar, HBTQ-kvällar, Qi Gong,
Salsa, Konserter, Teater, CV och jobbsökarhjälp.
Musikverksamheten
Här ser vi oss som en självklar del av den ungdomskulturella infrastrukturen i Lund. Vi har en konsertverksamhet som innebär
att vi har konserter med 4-6 band 1-3 ggr/vecka.
I Lund finns det konsertställen för band på olika nivåer. Flera av de kommunala fritidsgårdarna erbjuder konsertmöjligheter för
”nybörjarband”. På Mejeriet arrangeras konserter med väletablerade artister. Hemgården fyller upp utrymmet däremellan.
Band som har lämnat nybörjarstadiet och som ännu inte ”slagit igenom” erbjuds att spela här. Publiken i sin tur kan lita på att
det varje vecka anordnas gratis konserter av god kvalité med band som annars har liten möjlighet att nå ut.
Dessutom har Hemgården blivit ett självklart spelställe för mindre och alternativa turnerande band, såväl svenska som
internationella. Konserterna anordnas uteslutande av ungdomsgrupper med mer eller mindre stöd av personal. För våra
besökare är det inspirerande att se att det är möjligt att stå för såväl arrangörsskapet som att kanske kunna stå på scen själva
en dag.
Musikverksamheten innebär också möjlighet att spela in skivor i någon av våra två studios. Vi bedriver en ständig utbildning av
ungdomar i ljudteknik så att de ska kunna sköta detta själva. Ett 100-tal ungdomar har hittills blivit certifierade studiotekniker.
I studiorna spelas in demoskivor och mycket officiella album från diverse artister då många av våra certifierade studiotekniker
är mycket kompetenta och levererar väldigt professionella slutprodukter. Till dags dato har ca 350 skivor blivit inspelade i
Hemgårdens studio.
Vidare har vi replokaler som hyser ett 20-tal band.
Internationell verksamhet
...är också ett tydligt spår hos oss. Under de senaste 10 åren har vi genomfört ett trettiotal internationella ungdomsprojekt på
olika nivåer. Från enkla ungdomsutbyten till biståndsprojekt, internationella projektledarutbildningar för ungdomar och
strukturerade samtal rörande Europas framtid ur ett ungdomsperspektiv mellan ungdomar och beslutsfattare från olika länder.
Detta arbete har i de flesta fall skett i samarbete med Kultur och Fritid i Lunds kommun. Under dessa år har vi beviljats
projektmedel, främst från Ungdomsstyrelsen och Youth In Action-programmet, med ca 5 mkr. Antal svenska
ungdomsdeltagare är ungefär 250 st.
Mångfalds- och demokratiperspektivet
Hemgården arbetar aktivt för att alla i så stor utsträckning som möjligt skall få lika möjligheter till en aktiv och meningsfull
fritid. Vi driver därför verksamhet med och för HBTQ-personer, HVB och asylboenden, LSS-verksamhet och daglig
verksamhet. Vi arbetar nära Lunds föreningsliv och vi är en stolt medlem i Lunds Kommuns integrationsråd. något som är
väldigt positivt är att många ungdomar som uttryckligen, vanligtvis inte känner sig trygga i allmänna sammanhang eller på
andra offentliga sociala arenor, kommer till oss av egna initiativ och känner sig trygga här. Vi driver även gruppverksamhet
med tjejer som lever under hedersrelaterat förtyck.
Samverkan
Föreningen arbetar väldigt nära övriga aktörer inom öppen fritidsverksamhet i Kommunen. Inom Lunds kommun är vi invalda
i integrationsrådet och vi arbetar nära Socialförvaltningen med gruppverksamhet för nyanlända. Samtidigt arbetar vi även på
regional och nationell nivå med att utveckla fritidsverksamhet och pedagogisk fritidsverksamhet i stort. Vi arbetar t.ex nära

MUCF, SKL, Lunds Universitet, Fritidsforum, KEKS-nätverket och KFSK. Vi arbetar också kontinuerligt med olika studieförbund
till vardags. Vi får många förfrågningar om studiebesök och har på detta vis inspirerat många andra till att arbeta med lärande,
demokrati och integration på liknande sätt som vi gör.
Hemgården driver Nod-Syd, ett nätverk för kunskapsutveckling i dialog mellan forskning och fält. Många kommuner är
representerade och vi arbetar för kvalitetsutveckling av fältet i nära dialog med universitet och högskola. Vi är även ute och
föreläser om vårt arbetssätt, vikten av ideologiskt förankrad verksamhet och utveckling av kultur- och fritidssektorn. I detta
nätverk arbetar vi tillsammans med MUCF, Fritidsledarskolorna, SKL, KEKS och Fritidsforum för att få en nationell förankring.

Framtiden
Hemgården vill även i framtiden spela en viktig roll för ungdomar i Lunds kommun. Vi skall ytterligare utveckla vårt arbete
fokuserat på self empowerment/egenmakt, icke formellt lärande och demokratiska metoder. Rent konkret vill vi stärka vår
musik- kultur- och gruppverksamhet likaväl som vårt arbete med att få fler ungdomar att bli föreningsaktiva och öka deras
organisering i samhället. Vi arbetar aktivt ute på skolor med att medvetandegöra unga kring demokrati och sitt eget lärande.
Vi bedriver arbete på gymnasieskolan Vipan för att stärka ungdomarna och deras läroprocesser och studiemotivation. Vi har
ett nära samarbete med Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet med avsikt att minska klyftan mellan
ungdomskulturforskning och fält.
Hemgårdens roll i flyktingsituationen under 2015/2016 har varit tydlig och vi har arbetat för att samla ideella krafter från hela
Lund. Vi hade velat säkra vårt integrationsarbete även framöver och det skulle underlättas kraftigt genom en tjänst till.
Vi skulle behöva en personalförstärkning för att kunna fokusera än mer på just detta (se vårt äskande) .
Ekonomi
Hemgården är naturligtvis beroende av kommunala bidrag. Det bildar det fundament vi behöver för att driva den
grundläggande ungdomsverksamheten.
För att utvecklas och för att kunna driva på utvecklingen är vi flitiga projektmedelssökare. Under 2013 började vi driva
skolcafeterian på gymnasieskolan Vipan. Här möter ungdomarna våra fritidsledare i sin skolmiljö och vårt arbete har hittills
gett stort resultat i form av tryggare miljö och en känsla av sammanhang för eleverna. Vi driver också en fair-trade
cateringrörelse vars överskott vi använder till vår verksamhet. Den delen av Hemgården används också i pedagogiskt syfte
visavi våra ungdomar som på det viset får en inblick i vad praktiskt entreprenörskap innebär.
För att ha möjlighet att fortsätta utvecklas är det nödvändigt att vårt grundläggande bidrag från kommunen inte urholkas. Det
krävs en viss nivå av ekonomisk grundtrygghet för att ha möjlighet att också lägga kraft på utveckling och nya projekt.

Mattias Persson,
Föreståndare, Lunds Ungdoms- & Hemgård
Lund 2017-03-30

Lunds Ungdoms- & Hemgård
Kiliansgatan 11
223 50 Lund
0739-122454
www.hemgarden.org
mattias@hemgarden.org

Med lärandet i fokus
Mattias Persson,
Hemgården, Lund
____________
Individer som känner lust och engagemang och får möjlighet att utvecklas i det som inspirerar dem kommer att få en
känsla av mening; att få göra sådant som känns meningsfullt.
Oavsett om individerna känner att deras mening skapas när de exempelvis: spelar fotboll tillsammans med andra,
spelar i sitt rockband, har utställning av sina fotografier, umgås med likasinnade, åker skateboard, får möjlighet att
prata med folk och sprida ideologier, så är det känslan lust och meningsfullhet som driver dem.
Skapas mening - så lär man sig saker, oundvikligen. Vi lär oss alla olika saker hela tiden. Vi måste bara ges ett gott
klimat och bra förutsättningar för att lärande och lust skall främjas.
Vi kan inte ta för givet att varje person i den lokala fotbollsföreningen är där för att bli elitidrottare eller ens för att
individen har ett genuint intresse för sporten i sig.
Alla som skejtar ihop gör inte det för att bli proffs eller duktiga skejtare.
Bara en bråkdel av alla rockband och hiphopartister i landet satsar på att blir stora, bli spelade på radio eller tjäna
pengar på sin musik.
Alla aktiva i politiska ungdomsförbund kommer inte eller vill inte bli politiker.
Det är något annat. Det är känslan av att vara en del av något större än en själv. Att få vara en betydande kugge bland
andra kuggar.
I en del sammanhang glöms detta bort, trots att detta borde vara själva fundamentet i och för ett aktivt föreningsliv;
skapandet av aktiva medborgare och ett främjande fokus på alla individers samma rätt att må bra.
En krass syn på ungdoms- och kulturverksamhet kan minimeras till att definieras som renodlad serviceverksamhet. Som
att samhället bara erbjuder förströelse under medborgarnas fria tid. Som om fritidens betydelse skulle vara helt
underordnad förvärvsarbete och formella lärosystem.
Väljer man att istället se fritidsaktiviteterna och kulturen som redskap, istället för självändamål i sig, har vi en arena för
individuell utveckling, demokratiseringsprocesser, samhällsnytta och lärande - ett icke-formellt lärande.
Om ledare i föreningar, på fritidsgårdar, i studiecirklar och andra organisationer blir medvetna om effekterna och de
direkta konsekvenserna av att individer får göra sådant som skapar mening, sådant som gör vardagen roligare och mer
meningsfull, så kan vi också arbeta mer aktivt med att fokusera på ledarnas och föreningarnas egentliga jobb: Att ge
individer redskap för lärande och egenmakt.
Lust föder lärande och lärande föder lust. När individer blir medvetna om att de begränsningar de upplever ofta är
socialt konstruerade och går att bortse från, öppnas möjligheten att förändra sin livssituation och att påverka sin
vardag, med ökat välmående som resultat.

Det är viktigt att medvetandegöra organisationer kring vad det är för typ av arbete och verksamhet dessa egentligen
bedriver och framförallt vad de skulle kunna göra.
Risken är att idrottsorganisationerna annars bara ser att de arbetar med idrott, att kulturutövare inte ser bortom
kulturuttrycken, att intresseorganisationer bara ser det egna uttalade intresset och så vidare.
Genom att medvetandegöra dessa kring vilka effekter och konsekvenser (i fråga om lärande och samhällsnytta) olika
delar av deras verksamheter genererar så kommer de också kunna se att de indirekt t.ex. arbetar med ungas
egenorganisering. Medvetandegörandet kan leda till processer som höjer ledarnas kompetenser i fråga om att arbeta
pedagogiskt och aktivt med lärandeprocesserna i gruppen, och inte bara med exempelvis fotbollen eller kulturen som
självändamål. Vägen blir målet.
De unga lär sig inte bara fotbollsutövandet eller dramaproduktionen. Någon lär sig kundkontakt, några lär sig

föreningsstrategier, vissa får prata inför folk, en del lär sig layout av tryckt material, kanske lär sig någon att koda
hemsidan. Gruppen kan medvetandegöras kring hbtq-frågor, normkritiskt arbete kan blir självklart, nätverksarbete
med andra föreningar kan plötsligt ses som starkare kraft och opinionsbildande. Med mycket mera.

____________

HEMGÅRDEN har utvecklats rejält under det senaste årtiondet. Vi har lagt mycket tid på kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling, både i vår egenskap av ideell förening och som utförare av den fritidsverksamhet vi bedriver
med stöd av kommunala medel. Vi arbetar även på nationell nivå med utveckling av fritidsverksamhet tillsammans med
bl a SKL, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Fritidsforum. Arbetet går framförallt ut på att
tydligare definiera de goda konsekvenserna av kvalitativt öppet fritidsarbete. Vi definierar LÄRANDET och
lärandeprocesserna som essensen i detta arbete.
Sedan två år tillbaka har vi på Hemgården också tagit hand om skolcafeterian på Gymnasieskolan Vipan och gjort om
den till en mötesplats för alla elever och lärare på skolan. På skolan finns de fyraåriga programmen och
yrkesprogrammen. Här arbetar vi aktivt med demokrati, inflytande och inkludering. En pedagogisk verksamhet som vi,
ekonomiskt bedriver utanför vårt kommunala uppdrag, men helt i linje med uppdragets verksamhetsmässiga innebörd.
Genom en tydlig pedagogisk linje, med ett främjande tänk och lärandefokus, ser vi klara konsekvenser i fråga om
egenorganisering och föreningsbildande samt de ungas uttryckta känsla av att kunna påverka och att lära sig saker
även under deras lediga tid på skolan.
____________

HEMGÅRDEN är en föreningsdriven öppen mötesplats för alla i alla åldrar, med fokus på unga. Vi har mellan 100-300
besökare per dag och bedriver pedagogisk verksamhet med ett demokrati- och lärandefokus.
Många av de verksamheter vi har innefattar ofta alla dessa teman och vi är medvetna om det. Det är just denna
medvetenhet om ett tvär-tematiskt arbete som gör att vi tror på det vi gör.
Verksamheten vi bedriver beskrivs ofta utifrån som de olika uttryck folk ser utifrån. Men, vår egentliga verksamhet är
att arbeta aktivt för att stärka medborgarna. Uttrycken kan vara konserter, kurser, musikproduktion, internationella
utbyten, gruppverksamhet etc. Dessa uttrycken är viktiga för deltagarna då det är just dessa lustfyllda uttryck som
skapar mening.
Vår egentliga verksamhet är det pedagogiska arbetet vi bedriver utifrån ett lärandefokus kring dessa olika uttrycken.
- Vill någon spela på en rockkonsert med sitt band; Vi hjälper dem arrangera det själva. Vår kompetens ligger i
att känna av och hjälpa till så mycket/lite som behövs. Vi låter dem driva processen själva. Behöver de söka pengar så
ger vi dem det stöd och kontakter som behövs till detta. Skall en process bedrivas ger vi dem insikten och
medvetenheten kring vikten av ett inkluderande klimat.
Vi ser inte något självändamål i att kunna erbjuda en konsert. Konserten är uttrycket.
VÅRT jobb är att skapa ett tänk som bryter de eventuella begränsningar som påförts dessa individer utifrån, att de skall
kunna undanröja uttryck som "det går inte" och istället göra sådant som ger dem mening, och får dem att känna sig
som en del av något. Allting de lär sig på vägen, och att de blir medvetna om allt de lärt sig på vägen, skapar individer
som är intresserade av fler utmaningar och vill göra mer.
Vi är pedagoger som arbetar handledande och demokratiserande.
Deltagarnas prestationer och utveckling är konsekvenser av meningsskapande uttryck och inte självändamål i sig.
HEMGÅRDEN är en tydligt tvärsektoriell och tvärtematiskt medveten verksamhet. Ett fullgott arbete inom
föreningslivet med ett lärandefokus över olika teman och fält förtydligas genom de synergieffekter som uppstår i fråga
om ex; effektivt resursanvändande, nätverksarbete och grundläggande förutsättningar för att upprätthålla ett
intersektionellt perspektiv i verksamheterna. Genom att fokusera på vilja, lust och meningsskapande hjälper man
individerna att sakta bryta maktordningar.
Framtidens mötesplatser i kombination med ett rikt föreningsliv är navet i närsamhället och en arena för lärande.
Morgondagens fritids- och föreningsledare är handledande pedagoger och de självklara normbrytande lotsarna i
vardagen.

Detta kan man hjälpa på traven genom att förtydliga vikten av att stå på alla fyra benen för alla organisationer.
Kommunala förvaltningar kan då fungera som en ideologisk katalysator och ögonöppnare för att verbalisera och
definiera den verksamhet som redan bedrivs.
____________

När unga ges makt ökar deras möjligheter att organisera sig i olika former. Att organisera sig som ung kan vara allt
ifrån att påverka skolbespisningens utbud till att påverka politiker i fråga om större samhällsförändrande aspekter. Att
som ung få känna att man har denna möjligheten att förändra eller organisera sig är inte alla förunnat. Konsekvenserna
av att växa upp med sämre ekonomiska förutsättningar eller att präglas av en klassidentifikationsproblematik, kan vara
att man hamnar i ett icke självvalt utanförskap och att en känsla av vanmakt börja gro.
Den idéburna sektorn, föreningslivet, fritidsgårdar m.m. är självklara upptagningsområden gällande unga utanför. Här
har man kompetens att arbeta med handledande insatser som tydligt kan stärka ungas känsla av egenmakt och på så
vis få in dessa i ett tänk kring att själva söka egna bidrag och stöd för deras egna idéer och visioner.
Man kan här arbeta med utanförskapet som en kraft och källa till lärande och medvetenhet. Vi kan se utanförskapet
som naturligt kopplad till individernas känsla av sammanhang och tillhörighet. Vi kan arbeta med att vända
utanförskapet till att bli ett självvalt utanförskap, med en känsla av innanförskap som direkt konsekvens. Ett arbete som
syftar till att förflytta maktstrukturerna och ge redskap för att ge individen makt över sin egen situation.

Mattias Persson

Föreståndare, Lunds Ungdoms- & Hemgård

Lunds Ungdoms- & Hemgård
Kiliansgatan 11
223 50 Lund
0739-122454
www.hemgarden.org
mattias@hemgarden.org

Balansrapport
Lunds Ungdoms- & Hemgård
Bokslut 201612 tom ver A 609 - Prel IB

Sida 1
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
ING BALANS
160101

DENNA PERIOD
160101-161231

UTG SALDO
=>161231

28 680,11
408 882,40
287 644,25
725 206,76

0,00
-327 869,20
10 987,56
-316 881,64

28 680,11
81 013,20
298 631,81
408 325,12

Kortfristiga fordringar
1412
Övriga förskott
Summa kortfristiga fordringar

-508 000,00
-508 000,00

500 000,00
500 000,00

-8 000,00
-8 000,00

Summa omsättningstillgångar

217 206,76

183 118,36

400 325,12

10 553,00
0,00
22 304,00
36 196,00
69 053,00

5 508,00
60 000,00
-17 527,03
-34 905,08
13 075,89

16 061,00
60 000,00
4 776,97
1 290,92
82 128,89

286 259,76

196 194,25

482 454,01

SKULDER & EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2201
VERKSAMHETSPROJEKTERING
2202
LOKALFÖRNINGAR - PROJEKTERING
2203
ITALIENPROJEKTET - PROJEKTERING
2204
KID NODSYD- PROJEKTERING
2205
GASTE - PROJEKTERING
2206
FRITIDSFORUM, STYRUPPDRAG - PR
2207
LIPS - PROJEKTERING
2209
IDEA TO ACTION - PROJEKTERING
2510
Personalens källskatt
2560
Fackföreningsavgifter
Summa kortfristiga skulder

-150 000,00
-2 500,00
42 597,94
-11 000,50
-4 022,00
14 919,00
0,00
-1 975,17
-17 684,44
-99,00
-129 764,17

0,00
900,00
-42 597,94
1 568,00
0,00
17 604,00
5 906,00
0,00
-4 672,00
1 516,00
-19 775,94

-150 000,00
-1 600,00
0,00
-9 432,50
-4 022,00
32 523,00
5 906,00
-1 975,17
-22 356,44
1 417,00
-149 540,11

Summa skulder

-129 764,17

-19 775,94

-149 540,11

Eget kapital
2910
Eget kapital
Föregående års resultat
Beräknat resultat
Summa eget kapital

-73 661,04
-82 834,55
0,00
-156 495,59

0,00
0,00
-176 418,31
-176 418,31

-73 661,04
-82 834,55
-176 418,31
-332 913,90

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL

-286 259,76

-196 194,25

-482 454,01

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Likvida medel
1010
Kassa
1020
Postgiro
1050
Bank (övriga konton)
Summa likvida medel

Anläggningstillgångar
1820
Inventarier, verktyg, inst och datorer
1840
Bilar och andra transportmedel
1910
Kontantbetalningar
1930
Kortbetalningar
Summa anläggningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Sida 1
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
DENNA PERIOD
160101-161231

UTG SALDO
=>161231

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3020
Medlemsavgifter
3040
Fritidsverksamhet
3042
Gruppverksamhet
3043
Foto
3044
Musik
3048
Skateshop
3049
Konstshopen
3110
Café
3120
Uthyrning lokaler
3121
Cafe Vipan Försäljning
Summa försäljning

-17 572,88
-166 587,00
-15 606,34
-4 624,00
-88 321,00
-3 086,00
-2 003,00
-1 053 430,00
-6 060,00
-1 207 273,00
-2 564 563,22

-17 572,88
-166 587,00
-15 606,34
-4 624,00
-88 321,00
-3 086,00
-2 003,00
-1 053 430,00
-6 060,00
-1 207 273,00
-2 564 563,22

-7 943,00
-372 560,00
0,00
-1 076,00
-63 436,00
-2 794,00
-3 074,00
-846 110,00
-42 900,00
-1 015 774,00
-2 355 667,00

221,2
44,7
0,0
429,7
139,2
110,5
65,2
124,5
14,1
118,9
108,9

Övriga intäkter
3780
Öresutjämning
3900
Erhållna Bidrag
3910
Erhållna lönebidrag
3930
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga intäkter

10,90
-67 000,00
-249 359,00
-1 724 000,00
-2 040 348,10

10,90
-67 000,00
-249 359,00
-1 724 000,00
-2 040 348,10

4,52
-242 000,00
-198 288,00
-1 562 038,00
-2 002 321,48

241,2
27,7
125,8
110,4
101,9

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

-4 604 911,32

-4 604 911,32

-4 357 988,48

105,7

177 213,22
138 187,00
18 179,60
667 743,73
2 679,00
12 358,70
1 016 361,25

177 213,22
138 187,00
18 179,60
667 743,73
2 679,00
12 358,70
1 016 361,25

159 885,55
124 104,68
21 424,74
644 273,38
5 980,00
17 868,00
973 536,35

110,8
111,3
84,9
103,6
44,8
69,2
104,4

-3 588 550,07

-3 588 550,07

-3 384 452,13

106,0

384 800,00
1 126 521,60
205 947,71
359 129,11
2 076 398,42

384 800,00
1 126 521,60
205 947,71
359 129,11
2 076 398,42

419 190,60
1 189 913,61
180 601,04
282 254,70
2 071 959,95

91,8
94,7
114,0
127,2
100,2

49 975,25
12 214,64
3 600,00
407,00
0,00
638 898,00
32 703,00
41 982,00
43 214,00
0,00
822 993,89

49 975,25
12 214,64
3 600,00
407,00
0,00
638 898,00
32 703,00
41 982,00
43 214,00
0,00
822 993,89

0,00
9 245,00
7 200,00
179,20
156,80
625 601,00
13 431,00
120 312,00
60 701,00
24 746,50
861 572,50

0,0
132,1
50,0
227,1
0,0
102,1
243,5
34,9
71,2
0,0
95,5

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4110
Varor Café
4113
Bröd/Grand conditori
4116
Drycker/Carlsberg
4120
Inköp Varor vipan
4121
Inköp NonFood Vipan
4190
Övriga caféutgifter
Summa material och varor
Bruttovinst
Personalkostnader
Löner
5010
Löner till timmanställda
5011
Löner till fritidsledare
5013
Löner till timmanställda ink. sem.ers.
5014
Löner lönebidrag
Summa löner
Övriga personalkostnader
5500
Utbildningar personal
5510
Personalvård
5520
Friskvårdsbidrag
5531
Bilersättningar, skattefria
5532
Bilersättningar, skattepliktiga
5610
Lagstadgade sociala avgifter
5613
SA-Skatt & F-skatt
5620
Personalförsäkringar FORA
5630
Pensionsförsäkring ALECTA
5810
Utbildning
Summa övriga personalkostnader
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Resultatrapport
Lunds Ungdoms- & Hemgård
Bokslut 201612 tom ver A 609 - Prel IB

Sida 2
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
DENNA PERIOD
160101-161231
2 899 392,31

UTG SALDO
=>161231
2 899 392,31

5 217,00
0,00
425,00
5 642,00

5 217,00
0,00
425,00
5 642,00

3 797,00
425,00
3 240,00
7 462,00

137,4
0,0
13,1
75,6

500,00
3 600,00
1 221,00
1 127,00
20 200,00
42 661,02
6 711,08
22 213,30
7 423,00
4 252,00
2 216,00
6 235,00
4 776,00
10 366,00
1 716,00
20 802,00
21 125,40
6 746,15
12 613,00
116 759,43
52 478,13
18 606,65
73 780,29
5 097,00
3 899,00
5 291,00
850,00
6 950,00
480 215,45

500,00
3 600,00
1 221,00
1 127,00
20 200,00
42 661,02
6 711,08
22 213,30
7 423,00
4 252,00
2 216,00
6 235,00
4 776,00
10 366,00
1 716,00
20 802,00
21 125,40
6 746,15
12 613,00
116 759,43
52 478,13
18 606,65
73 780,29
5 097,00
3 899,00
5 291,00
850,00
6 950,00
480 215,45

0,00
6 489,00
1 121,00
1 217,00
24 028,30
41 814,56
9 867,00
19 477,50
18 772,00
3 158,00
2 168,00
7 878,00
3 816,00
11 002,00
5 387,00
17 645,00
500,00
4 991,00
10 659,00
90 776,31
28 413,00
13 471,00
23 317,65
0,00
0,00
2 910,00
0,00
6 950,00
355 828,32

0,0
55,5
108,9
92,6
84,1
102,0
68,0
114,0
39,5
134,6
102,2
79,1
125,2
94,2
31,9
117,9
###.#
135,2
118,3
128,6
184,7
138,1
316,4
0,0
0,0
181,8
0,0
100,0
135,0

4 401 611,01

4 401 611,01

4 270 359,12

103,1

-203 300,31

-203 300,31

-87 629,36

232,0

6 882,00
20 000,00
26 882,00

6 882,00
20 000,00
26 882,00

4 522,00
0,00
4 522,00

152,2
0,0
594,5

Resultat efter avkrivningar

-176 418,31

-176 418,31

-83 107,36

212,3

ÅRETS RESULTAT

-176 418,31

-176 418,31

-83 107,36

212,3

Summa personalkostnader
Lokalkostnader
6010
Lokalhyra
6070
Städning och renhållning
6090
Övriga lokalkostnader
Summa lokalkostnader
Övriga kostnader
6100
Avgifter
6410
Förbrukningsinventarier
6420
Städmateriel
6460
Förbrukningsmaterial
6510
Kontorsmaterial
6520
Bankavgifter
6550
Trycksaker
6600
Reparation och underhåll
6610
Larmkostnader
6800
Portokostnader
6805
TV-licens
6810
Telefoni
6815
Internet
6911
Drivmedel för personbilar
6912
Försäkring och skatt för personbilar
6913
Reparation och underhåll av personbilar
7171
Representation & Gåvor
7210
Annonsering
7400
Försäkringar
7640
Fritidsverksamhet
7642
Gruppverksamhet
7643
Fotoverksamhet
7644
Musikverksamhet
7645
Screentryck
7646
Lägerverksamhet
7650
Resekostnader
7670
Tidningar, tidskrifter och facklitt
7682
Medlemsavgifter
Summa övriga kostnader
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
7910
Avskr på maskiner och inventarier
7930
Avskr på fordon
Summa avskrivningar

BL Administration 2010.2.106
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=>151231
2 933 532,45
98,8

Utskriven 2017-05-11 16:32

