
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Visste ni att det finns andra Hemgårdar än Hemgården?  
 
Denna berättelse handlar om vårt år i Lund men vi vill passa på att hylla och rikta ett tack för god samverkan med 
våra Hemgårdskollegor runt om i Sverige. Förutom Lunds- Ungdoms och Hemgård finns i dagsläget: 
 
Birkagården (Stockholm) 
Mäster Olofsgården (Stockholm) 
Midsommargården (Stockholm) 
Södergården (Stockholm) 
Timmermansgården (Stockholm) 
Skeppsholmsgården (Stockholm) 
Fyrisgården (Uppsala) 
Hemgården (Norrköping) 
Hemgården (Borås)  
 
De olika hemgårdarna bedriver verksamhet inom kultur, folkbildning, idrott och integration. Verksamhetsidén går 
fortfarande i Hemgårdsrörelsens fotspår med tanken om det goda mötet som utgångspunkt. 
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Ordföranden har ordet  
 
 
“Hemgården ska renoveras” var ordföranden Lotta DB:s ord vid tiden för årsmötet 2018, för ett år sedan. Ett älskat 
träd som stod för nära husgrunden togs ned och det blev som ett startskott för allt som skulle ske med huset under 
året. Taket, toaletterna, köket, vilket skulle komma först? Och hur skulle det komma att se ut? Det stora arbetet med 
att tömma vinden och sortera åratal av minnen (och skräp!) sattes igång. Hemgården skulle stängas tillfälligt under 
hösten, lokaler lånas på annan plats och verksamheten började planera för alternativa lösningar med en mötesplats 
på en annan plats än i vårt hus.  

Men något hände, det blev senarelagt. Hemgården skulle visst inte alls stängas under hösten? Hemgården skulle 
tydligen stängas under vintern. Och sen skulle Hemgården inte alls stängas under vintern? Allt såg ut precis som 
vanligt när det pyntades för julmarknad och inget hade hänt när julpyntet togs ned igen… Men våren kom med goda 
nyheter och nu, lagom till årsmötet 2019 har renoveringen äntligen påbörjats. Efter många turer så har vi snart en ny 
ramp i trädgården så att Hemgården återigen kan bli mer tillgänglig för besökare.  

Det blev att vi börjar med det viktigaste, att se till att Hemgården precis som alltid är en plats som är välkomnande för 
alla, oavsett vem du är, var du kommer ifrån och hur du tar dig fram. Tids nog blir det kanske en tillfällig flytt ändå, 
men vi har inte bråttom. Och under tiden vill jag säga tack till alla medlemmar, alla medarbetare och alla i styrelsen 
som efter egen förmåga är med och skapar Hemgården, även om den är täckt av byggdamm.  Eller kanske tillfälligt 
ligger någon annanstans.  

 

  

 

 

Lund i maj 2019 

 
 
 

Johanna Willstedt Buchholtz 
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Ordförande Lunds Ungdoms- & Hemgård, verksamhetsåret 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
_______________________________________________________ 
 
Styrelsen för Lunds Ungdoms- & Hemgård 2018 bestod av: 
 
  Namn            Funktion    Mandatperiod/Frekvens 
 
 

Johanna 
Willstedt-Bucholtz  

Ordförande 1 år 

Carina Selen Ledamot/Kassör 2 år/Udda 
Johanna Thorén Ledamot/Vice.Ordf. 2 år/Udda 
Jörgen Wellsten Ledamot/Sekr. 2 år/Jämna 
Lotta 
Davidson-Bask 

Ledamot 1 år  

Stig Berthelsen Ledamot 2 år/Jämna 
Ana Sena Ledamot 2 år/Udda 
Ulf Filhage 
Maria Lindberg 

Ledamot 
Ledamot 

2 år/Jämna 
2 år/Jämna 
 
 

   
Susanne 
Kindeberg 
 

Suppleant 2 år/Udda 

Louise Follin 
  

Suppleant 2 år/Jämna 

   
   

 
_______________________________________________________ 
 
Revision  
 
Namn          Funktion Mandatperiod/Frekvens 
 
Rune Wellsten            Revisor 1år 
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Qian Qian Xing            Revisor 1år 
Johan Hurtig            Suppleant 1år 
Sergio Silva            Suppleant 1år 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
 
Valberedningen i Lunds Ungdoms- & Hemgård  bestod av: 
 
Namn                     Funktion/mandatperiod  

Bengt Fransson Valberedare    1 år 
Alexander Danborg Valbered/sam  1 år  
Staffan Lindqvist Valberedare 1 år 

 
 
___________________________________________________ 
 
Följande personer har varit anställda på Hemgården 2018: 
 
Angela Noël Föreståndare 
Bengt Björkman Caféansvarig Fritidsledare 
Sussa Stubbergaard Fritidsledare 
Emil Kovacs Fritidsledare 
Maria Rystad Fritidsledare (delvis föräldraledig) 
Britta Tegby-Frisk vikarierande Fritidsledare  
Caroline Ekström Cateringansvarig  
 
Rodrigo Alfaro Caféansvarig Vipan (delvis tjänstledig) 
Ylva Lundbergh Cafebiträde Vipan 
Anna Pålsson Cafebiträde Vipan 
Alice Nordin vikarierande Cafebiträde Vipan 
Leo Lindberg Karlsson vikarierande Cafébiträde Vipan 
 
+ ca 20 st kursledare och timanställda vikarier samt Katarina Jonasson som arbetstränar 
 
 
 
Hemgårdens öppettider: 
 
Måndag   13.00-22.00 
Tisdag   13.00-22.00 
Onsdag   15.00-22.00 
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Torsdag   13.00-22.00 
Fredag   13.00-23.00 
Söndagar 16.00-20.00 (Café Tillsammans) 
 
Cafe Vipans öppettider: 
 
Måndag  09.00-15.00 
Tisdag  09.00-15.00 
Onsdag  09.00-14.00 
Torsdag  09.00-15.00 
Fredag  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 70-250 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 
våga 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 får 
stanna av. 

 

Utmaningar under 2018 

Som vår ordförande beskrev så ägnades mycket tid under  2018 åt möten och praktiska göromål för att förbereda 
inför helrenoverignen av Hemgården. Medarbetarna lade mycket tid för att aktivt delta i projekteringen under hela året 
och vi planerade för att tillfälligt förlägga verksamheten i en annan lokal och packade flyttlådorna. Vi genomförde 
heller inte lika mycket löpande underhåll som normalt av våra rum som rymmer vår riktade verksamhet eftersom vi 
snart skulle helrenovera så brydde vi oss inte om att måla där färgen börjat flagna.  

Under 2018 fortsatte samtidigt det höga antalet besökare som besökte oss varje dag.  Det minskade något från 2017 
års skyhöga nivåer som vi berättade om i förra årets berättelse, men var fortsatt högt. Vi skulle behöva utökade 
resurser för att öka vår personaltäthet och kvalitativt ägna oss åt varje besökare. Medarbetarna kände sig 
underbemannade i många situationer eller splittrade och ibland hade de känslan av att inte räcka till, bland annat i 
stökiga situationer. En oro som vi sedan länge lyft fram och som ökade under 2018 är att vi upplever en ökad 
romantisering av droger och hör talas om en ökad droganvändning i Lund. Vi vill vara en positiv motvikt till detta och 
är genom våra generösa öppettider en kvällsöppen drogfri mötesplats för alla i Lund. Under året var vår 
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personalgrupp tidvis drabbad av både långtids- och korttidsfrånvaro. Våra duktiga vikarier täckte upp men detta ledde 
förstås till ökade personalkostnader.  

 

Bemötande av årets utmaningar 

Under 2018 så satsade vi fortsatt stort på medlemskapet för att besökarna skulle följa Hemgårdens värdegrund. Vi 
ökade vi vår personaltäthet genom omprioriterande i budgeten för att delvis kunna vara fler på plats i verksamheten. 
Det har varit mycket uppskattat av medarbetarna och gjort att vår café och cateringverksamhet kunnat fortsätta växa 
och dra in mer pengar för att vi ska kunna erbjuda ännu mer verksamhet framöver. På gymnasieskolan Vipans 
cafeteria var det god stämning och lugn under vårterminen men under höstterminen ökade stöket markant och vi 
samverkade med andra aktörer om hur vi på Hemgården kunde vara en del av lösningen under denna stökperiod. Vi 
har ju lång erfarenhet av detta. Vi ökade våra pedagogers närvaro och tillsammans med andra bidrog våra 
medarbetare till den stora förbättring som vi såg när år 2018 närmade sig sitt slut. Detta är ett exempel på hur vi 
arbetar och vill arbeta framöver i ett tätt samarbete med andra aktörer i kommunen som alla jobbar för de mest 
utsatta ungdomarnas bästa. Hemgården vill bidra med kunskap, erfarenhet och trygghet då vi deltar i nätverk och 
samverkan. För att hantera de utmaningar vi ser i Lund och kunna hålla uppe vårt brinnande engagemang på lång 
sikt så har föreståndaren sökt pengar hos fonder bland annat för att medarbetarna ska få handledning och utbildning i 
hantering av svåra situationer/kriser och kunna jobba på de villkor idéburen sektor erbjuder utan att bränna ut sig, det 
som kallas hållbar aktivism. Många andra idéburna aktörer som arbetar med socialt arbete använder sig av 
regelbunden handledning för både volontärer och medarbetare. Hemgården riktar ett stort tack till bland annat De 
Lekande Barnens fond som med sina generösa bidrag gjort att bland annat detta kan prioriteras.  

 

Vi är väldigt stolta över hur mycket verksamhet vi kunnat erbjuda trots att vi gått igenom en speciell period. Frågan 
var om vi skulle kunna boka in långsiktiga arrangemang eller ej. Med hjälp av en lyhörd styrelse, en personalgrupp 
som alltid gör allt för Hemgårdens bästa och medlemmar och Hemgårdsvänner  som visar stort tålamod så har vi 
kunnat hålla en hög aktivitetsnivå under hela 2018. Vi ber er därför se speciellt sista sidan med Hemgården 2018 i 
siffror, där framgår hur mycket verksamhet vi med vår höga kapacitet levererar även under rörigare tider. 

 

Planeringsarbetet för renoveringen tog sig uttryck genom en omfattande projektering under 2018. När vi fick veta att 
renoveringen skulle bli senarelagd så vi stod i startgroparna för att tillfälligt flytta ut i dec 2018. Vi lever fortsatt delvis i 
flyttkartonger och är glada att renoveringens första etapp har inletts precis när detta skrivs i maj 2019. Vi välkomnar 
renoveringen och och är glada att vara delaktiga under projekteringens gång och tror att lokalernas upprustning och 
tillgänglighetsanpassning kommer att gynna all vår verksamhet, vi gläder oss speciellt åt att kunna erbjuda en bättre 
ramp på baksidan och längre fram även bättre tillgänglighet efter den invändiga renoveringen. Det viktigaste för oss 
är att det blir noggrannt utfört så att Hemgården kan vara ännu mer tillgänglig för alla människor framöver. Något som 
många samarbetspartners berömmer oss för är vårt stora tålamod och flexibilitet. 

 

 

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 titta in 
för att umgås en stund över något sällskapsspel. Ibland arrangeras det också öppna aktiviteter såsom turneringar, 
quiz, sällskapsspel, filmvisningar, kortspel, konserter, pyssel och hantverk. Mycket av arrangemangen genomförs 
av besökarna själva med stöd från personalen. 
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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 22 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 fler 
än 370 album spelats in här. 

 
Konsertlokal  

 
Hemgårdens konsertlokal är flitigt använd med 25 genomförda konserter under 2018. Konserterna  arrangeras 
uteslutande av besökarna själva i egenskap av band eller arrangörsgrupper. Under 2018 stod sammanlagt 32 
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. Under året upplever vi att intresset för fotot skjutit i höjden och vi är mycket 
glada för alla som vill vara del av denna spännande verksamhet 
 

 
Hemgårdens lilla bio 

 
I Lilla Bion finns det möjlighet att se film i en mindre biograf.  Det har regelbundet visats film under året och det 
finns möjlighet att låna bion för privata visningar eller med personer som delar intresset för en viss genre. Många 
grupper har under året kommit och delat sin upplevelse i biografen, två frekventa grupper är de som ser gamla 
Metal konserter och de som ser på japanska musikaler som de själva översätter och serverar japanska snacks 
och godsaker. 
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Graffitivägg 

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

Screentryck-verkstad 
 
I screentrycksverkstaden 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 regelbundna introduktionskurser 
under året. Screentrycket har vuxit dramatiskt och verkstaden används varje vecka av enskilda personer och 
grupper som på egen hand utforskar och lär varandra. 
 
 

Café Vipan 
 
Sedan augusti 2013 och fram till sommaren 2019 driver Hemgården 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. 

 
Catering 

 
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 så sätt får en inblick i vad praktiskt 
entreprenörskap innebär. Besök gärna http://www.hemgardenscatering.se och b eställ billig fika till ert nästa möte. 
Fri leverans inom Lunds kommun. 

 
 
 
SÄRSKILDA SATSNINGAR UNDER 2018 
 
 
CAFÉ TILLSAMMANS 
Under verksamhetsåret har vi fortsatt att erbjuda öppen verksamhet under söndagar tack vare organisationen 
"Tillsammans för Lund" som driver ett öppet cafe för att öka tolerans och mångfald i lokalsamhället. Samarbetet har 
varit ett positivt inslag i huset. 
 
 
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 
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Hemgården är en part i det ESF-finansierade 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. 

 
FRITIDSFORUM + SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET 
Hemgården har en viktig roll i den svenska settlementrörelsen. Genom fritidsforum och Svenska 
Settlementförbundet, våra riksorganisationer, kan vi sprida vår ide och få fler i landet att omfamna settlementtanken 
och vikten av god pedagogik och ett coachande ledarskap. 
 
 
LABBET 
Satsningen Labbet har fortsatt och vi har kunnat erbjuda en hiphop-verksamhet för positivt kreativt skapande med 
hiphop-musiken som plattform. Under VT 2018 erbjöd vi varje vecka gratis studiotid, kreativ handledning och 
hiphop-konserter en gång i månaden.  
 
KULTURNATTEN  
Kulturnatten i september 2018 på Hemgården samarbetade åter igen med Konst- och Hantverksfestivalen. 3 band 
uppträdde på scen framför Hemgården, 15 utställare deltog, vi erbjöd biovisning, barnbio, caféförsäljning, 
korvgrillning. Under våra dagsevenemang utnyttjar vi i så stor utsträckning som möjligt inte bara vår inomhus- utan 
även vår fantastiska utomhusmiljö. En mycket lyckad tillställning med 800-1000 besökare under dagen. 
 
 
EUROPAKONSERT  
I november 2018 genomförde ABF sin andra av tre planerade Europakonserter i våra lokaler och i samarbete med 
oss på Hemgården. Arvsfondsfinansierade Projektet Europakonsert ska skapa förutsättningar för musiker och 
funktionärer med funktionsvariation att verka och framträda på samma villkor som andra musiker i musikvärlden. 
Detta är viktigt för oss på Hemgården och vi är glada att vara en aktiv partner i denna satsning. 
 

JULMARKNAD 
Julmarknaden 2018 var välbesökt och stämningen var på topp, även i år med stora delar av verksamheten utomhus. 
Vi erbjöd chokladhjul, lotteriförsäljning, livemusik, eldshow och korvgrillning. Inomhus hade vi en mycket uppskattad 
konsert i cafédelen i singer- songwriter anda. Under den här typen av arrangemang går allt överskott direkt in i vår 
verksamhet genom att delfinansiera projekt eller vår basverksamhet. Julmarknaden kan genomföras tack vare 
personalens hårda arbete och våra medlemmars ideella insatser. 
 
 
ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN LUNDS KOMMUN OCH IDÉBUREN SEKTOR 
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 2018 fortsatte 
intensifierades arbetet med Överenskommelsen och Hemgården deltog aktivt. 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. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska 
kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren, detta för att på ett 
strukturerat sätt stärka förutsättningarna för samverkan på lång sikt.  
 
 
FÖRENINGARNAS HUS I SAMVERKAN med Lunds föreningsliv 
Lunds föreningsliv växer och engagemanget blir större och större. 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 
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coachat ungdomar till att nyttja ULU-bidraget (Unga Leder Unga - kommunala projektbidrag och verksamhetsbidrag 
till ungdomsföreningar i Lund). En unik kommunal satsning på ungas egenorganisering i Lund, bland annat för Labbet 
och Veganknytkalas. 
Under året var vi vid flera tillfällen på Föreningarnas hus och Hemgården är väldigt glada över vårt samarbete, under 
året flyttade föreningarnas hus till nya lokaler på Kyrkogatan 19, vi tror det blir jättebra och hoppas allt fler hittar dit. 
Tack till alla som möjliggjort detta viktiga steg i Lunds föreningslivs historia. 
  

 
MUSIKHJÄLPEN 
Musikhjälpen kom till Lund och självklart hade även hemgården en insamling till förmån för Allas rätt att funka olika, vi 
samlade in 3000 kr. 
 

 
HEMGÅRDSDAGAR 
Under året deltog vi i nätverk för att öka samverkan mellan alla Sveriges 10 Hemgårdar, detta ledde till att vi och våra 
kollegor på de andra hemgårdarna besökte  två av Sveriges andra Hemgårdar och kommer fortsätta göra detta en 
gång per termin. Vår föreståndare deltog även i det nätverk som formats med de andra gårdarnas chefer för att 
bemöta gemensamma utmaningar och utveckla verksamheten. Under ett var våra besök i Stockholm gjorde vi även 
ett studiebesök på Sveriges första HBTQ+ fritidsgård Egalia. 
  

 
PROJEKT FIND YOURSELF 
Vi inledde vårt samarbete med Fritidsforum och Svenska settlement förbundet som en av parterna i projektet Find 
yourself. Vi samarbetar med andra organisationer som verkar för ungas egenorganisation, hållbarhet och delaktighet 
inom socialt arbete i Marocko, Italien och Frankrike och kommer välkomna en grupp som besöker oss i september 
2019 för att observera hur vi arbetar i Lund med dessa frågor. Under tre års tid kommer vi kunna skicka 1-2 
representanter för styrlsen eller medarbetarna på motsvarande obersavtionsresor till två platser i respektive land för 
att utbyta erfarenheter och bidra till forskning på området. 

 
 
HEMGÅRDEN 2018  I KORTHET OCH I SIFFROR 
 
Det arrangerades 25 st konserter på Hemgården med sammanlagt ca 32 st band och artister,  konserterna besöktes 
av ca 1200 personer. 
 
Det avhölls 8 st styrelsemöten, och 2 st AU-möten samt 2 möten i GDPR-utskottet. 
 
Hemgården hade 641st  (436 st 2017) medlemmar i åldrarna 0-75 år vilket är en rejäl ökning från förra året 
 
Vi har haft 77 inbokade och/eller planerade biovisningar samt en hel del spontana filmkvällar utöver detta 
 
Många är de besökare som besökt de frekventa studiebesök som ständigt efterfrågas och vi därför gärna bjuder in till 
 
Slår vi ihop verksamheterna, öppen såväl som sluten på båda våra mötesplatser så erbjuder Hemgården ca 6350 
verksamhetstimmar per år 
 
Enligt förd statistik har Hemgården mellan 70-270 besökare per dag. Allt som oftast minst 90/dag. 
 
Uppskattningsvis ca 600 besökare per dag på Cafe Vipan 
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Det genomfördes många olika kurser och grupper under året med teman som foto, screentryck, spraykonst, DJ-ing, 
ljudteknik, konst, odling, film, hantverk, slöjdcaféer, språkcaféer, musikundervisning och matlagning. 
 
Det fasta veckoprogrammet har bl a inneburit  studioinspelningar, fotoverkstad, screentrycksverkstad, hiphop 
verkstad, HBTQ-mötesplats, kurser samt pokerturneringar. 
 
Vi har anordnat en del enstaka arrangemang, såsom t ex Utflykter, Julmarknad, Julmiddag, Kulturnatten med mera. 
Julmiddagen då våra medarbetare lagar ett vegetariskt julbord hade i år ca 60 ätande gäster  
 
Under Kulturnatten ca 15 hantverkare som ställde ut.  
Uppskattningsvis hade kulturnatten mellan 800-1000 besökare. 
 
Under 2018 har 22 band repat drygt 650 timmar i vår replokal 
 
Under 2018 har 49 artister spelat in i Lilla studion, tillsammans har de bokat ca 1000 h gratis studiotid. 
I Studio Bengt har ca 250 större inspelningar gjorts, under ca 540 bokade timmar. 
 
17 fotografer har arbetat ca 550 h i fotolabbet, utöver dessa har flertalet andra använt sig av vår fotostudio. 
 
Vi har haft 4 praktikanter från fritidsledarutbildningen och 1 person som arbetstränat hos oss under 2018 
 
Flera föreningar och organisationer har haft verksamhet hos oss och eller samarbetat med oss; som t ex Attention 
Lund, Tamam, ABF, Föreningarnas Hus, Tillsammans för Lund, LIPS, Rädda Barnen, NSPH, Asylgruppen, Etiopiska 
föreningen, Kompis Lund, Teater Psykbryt, Kreativa Akademin, AFG-föreningen, Sverok, Folkuniversitetet, Ordkonst, 
New Generation, Barn i Start, Rockskolan, Mejeriet, Lunds Skate- och konstförening, Vipan, Drottning Blankas 
gymnasieskola, Studio Ellen, IM, Qi-gong, EOS, OIKOS, SaISA -Latin american and SaISA -Latin american and 
Caribbean association,Youth Debate Society, Japansk musikal på bio, Metal Heads, ULU-grupper  m.fl. 
 
Vi har deltagit aktivt i en mängd olika evenemang utanför Hemgården såsom Ungdomsmässor, Konferenser, 
Hemgårdsdagar, LIPS-aktiviteter, styrgrupper, ungdomsting, inflytandecaféer med mera. 
 
 

♥ 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 brett över alla fält hela tiden. Vi är 
lika delar fritid, bildning, kultur och socialt arbete. Med frivillighet, nyfikenhet, lust och vilja 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 genom projekt tillsammans med 
Hemgårdar i Sverige och internationellt. 
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Vi vill också passa på att rikta ett stort tack för ett gott 2018 till… 
 
- Hela styrelsen för att ni bidrar med er kompetens och lägger ner tid och kraft. Ert engagemang är fantastiskt. Tack 
för att ni alltid sätter Hemgårdens bästa i första rummet. 
 
- Hela personalgruppen för ert fenomenala arbete varje dag och er lojalitet, flexibilitet och kreativitet. Utan er hade 
inget av det vi gör varit möjligt. Ni är världsbäst! 
 
- Lunds kommun för årets bidrag och sedvanligt gott samarbete kring både utmaningar och utveckling. 
 
- De Lekande Barnens fond och Folke Ljungdahls stiftelse för betydelsefullt ekonomiskt stöd för att genomföra flera 
projekt. Vi tackar er för er generositet; det är oerhört värdefullt för oss att kunna nå ännu fler unga. 
 
- Folkuniversitetet och ABF för gott samarbete som vanligt 
 
- Settlementrörelsen nationellt och internationellt för ideologisk plattform och givande utbyten. 
 
- ...och alla idéella krafter på Hemgården, utan er inget HG ♥ 
 
 

Angela Noël   
 
 
 
 
Föreståndare 2018 

 
Lunds Ungdoms- & Hemgård 

Kiliansgatan 11, 233 50 Lund 

0722- 52 42 44 

046-211 54 85 

 

 

 

forestandare@hemgarden.org 

www.hemgarden.org 

 

facebook: https://www.facebook.com/Hemgården-Lund-334079686607459/  

Instagram: https://www.instagram.com/hemgarden/ 
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