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Verksamhetsledaren har ordet

Nu står vi återigen inför ett nytt verksamhetsår på Husby 
gård. Mycket kommer fortsätta som vanligt med dagligt 
öppet kafé, konstutställningar, skapande verksamhet, 
uthyrningar mm. Men självklart kommer det även bli 
förändringar och nyheter. En nyhet som vi redan förra 
året nämnde skulle ske men ännu inte realiserat är att 
låta verksamhetsansvaret övergå till Arash Sajadi. Piglet 
kommer så sakteliga dra sig tillbaka men ännu en tid fin-
nas kvar i verksamheten under övergångsperioden.

I 20 år har vår förening hittills drivit verksamhet på Hus-
by Gård och har strävat efter att förvalta förtroendet och 
uppdraget att vara en mötesplats för människor att träf-
fas på, inspirera och bli inspirerade samt få möjlighet att 
integreras genom kulturen.

Vi har liksom många andra föreningar kämpat med tuf-
fare ekonomi på grund av höjda priser som påverkat oss 
men vi har fortsatt erbjuda konstnärliga upplevelser i 
utställningar samt en mängd olika skapande aktiviteter 
för barn, unga och vuxna samtidigt som vi sett det som 
en viktig uppgift att hålla vårt dagliga kafé öppet under 
vardagar såsom helger. 
Jag ser med stort intresse och tillförsikt fram emot vad 
2023 år kommer innebära för oss!

Piglet

Organisation
Ledning och samordning

Husby Konst & Hantverksförening (HKHF) samordnas av 
styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt 
arbetsgrupper bestående av medlemmar, personal och 
styrelseledamöter.

Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksam-
heten och fattar alla större beslut, tiden mellan årsmö-
tena samt är arbetsgivare för föreningens anställda. Det 
operativa ansvaret delegeras till verksamhetsledaren.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt tre 
suppleanter.

Styrelsen planerar och kallar till ordinarie årsmöte senast 
i april samt till halvårsmöte i november månad varje år, 
samt anordnar medlemsforum två gånger per år; i mars 
och oktober.

Anställda och ansvarsområden
Föreningen kommer under 2023 ha sju anställda. 
Verksamhetsledaren är operativt ansvarig för verksam-
heten. Alla arbetar i nära samarbete med föreningens 
olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Ar-
betsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 
och Studieförbundet Vuxenskolan samt arbetar praktiskt 
i olika konstprojekt.

De anställdas ansvar och arbete är att sköta om Husby 
gård som samlingslokal under vardag och helg med 
städning, bemanning och öppethållande. Ytterligare an-
svarsområden innefattar:
· anordna och ansvara för praktik- och sysselsättnings-
platser för några av områdets arbetssökande. 
· ta emot jullovsjobbare, höstlovsjobbare och sommar-
jobbare några veckor per år. 
· erbjuda lovverksamhet för barn under 7 av årets lov-
veckor samt hålla öppet för vuxna daglediga i öppna 
verkstäder. 
· tillsammans med medlemmar planera och genomföra 
kursverksamhet. 
· tillsammans med medlemmar planera och genomföra 
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utställningsverksamheten i Husby konsthall och Galleri 
Husby Gård. 
 
Dessutom sköter personalen den löpande dagliga admi-
nistrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, 
marknadsföring, stora delar av bokföringen och all städ-
ning. Att bemanna kaféet med hjälp av praktikanter och 
medlemmar samt se till att det finns hembakt bröd är 
ytterligare en viktig uppgift som vi tillsammans liksom 
övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden ser till att 
uppfylla.  

Arbetsgrupper
Inom HKHF finns idag fem arbetsgrupper som planerar 
och genomför verksamhet inom följande områden:
 
Butiksgruppen ansvarar för utbud och presentation av 
konsthantverk i butiken samt bemanning vid våra större 
arrangemang.

Utställningsgruppen förbereder nästkommande års ut-
ställningsprogram i konsthallen och är med och beman-
nar några helger under utställningsperioderna. 
 
Arrangemangsgruppen planerar, genomför, bemannar 
och utvärderar Husby gårdsdagen och Jul i vårt hus.

H.K. Artgroup träffas och planerar gemensamma utställ-
ningar i andra gallerier samt ordnar träffar kring olika 
ämnen som har med konst eller hantverk att göra.

Art and craftgruppen planerar gemensamma aktivi-
teter, studier, studiebesök med mera inom respektive 
konsthantverk. Gruppen har varit vilande under pande-
min och har inte kommit igång ännu, men vi hoppas blå-
sa liv i den igen under 2023.

Medlemmar
Våra 200 medlemmar representerar 26 olika ursprungs-
länder. Denna mångfald är något som också är represen-
tativt för Husby och vi ser detta som en stor tillgång i de 
möten och utbyten som sker i föreningens olika aktivi-
teter.

Som medlem förväntas man bidra till föreningens verk-
samhet genom sitt engagemang och sin tid utifrån de 
förutsättningar man har. Detta bidrag och engagemang 
kan ske i några olika arbetsgrupper; butik, arrangemang 
eller utställningsgruppen. Dessa grupper består av med-
lemmar och personal.  Medlemmar behövs även för att 
bemanna konstutställningar under helger, affischera, 
hjälpa till i kafét eller i barnverksamheten.

Som medlem har man möjlighet att vara kursledare 
inom sitt kunskapsområde. Vi samarbetar med Studie-
förbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller 
lämplighet och behov.

Omkring sex av våra medlemmar hyr in sig i privata eller 
delade ateljéer på gården och en gång per år erbjuds de 
som hyr ateljé att ställa ut i Galleri Husby Gård.

Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in 
skriftlig intresseanmälan till styrelsen varvid godkännan-
de, ett kontrakt upprättas. Intresseanmälan måste förny-
as varje år och kontrakten gäller i två år. Om ingen kö 
förekommer löper hyrestiden på.

Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig i kö för att 
ställa ut i storstugans kafé.

Som medlem har man också möjlighet att delta i den år-
ligt återkommande medlemsutställningen i konsthallen 
som oftast har vernissage samtidigt som Husby gårdsda-
gen i augusti.
 
För en subventionerad avgift har man som medlem 
möjlighet att hyra tid i någon av de sex verkstäderna på 
gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa 
kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna.

Som medlem får du rabatterat pris i kafét. Visa medlem-
skortet om du inte är välkänd.
 
Varje medlem har en lott i vårt årliga konstlotteri, med 
dragning under vårens ordinarie årsmöte. Konstverk köps 
årligen in till en summa av 6000 kr av i första hand med-
lemmar, i andra hand utställande externa konstnärer i 
Husby konsthall och/eller Galleri Husby Gård.
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Medlemmar får föreningens nyhetsbrev fyra gånger per 
år, nu under namnet HUSBYGÅRDSMAGASINET via mail 
och för dem utan mail, per post. 
 
Två gånger per år bjuds alla in till fest på gården. 
  
Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp 
aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge 
sina synpunkter. 
 
Två gånger per år kallar styrelsen till årsmöte. Ett ordi-
narie i april då verksamhetsberättelse och revisionsbe-
rättelse presenteras samt val till ny styrelse sker och ett 
höstmöte då beslut tas gällande verksamhetsplan, bud-
get och fastställandet av nästa års medlemsavgift samt 
nästkommande års konstutställningar.

Medlemmar har möjlighet att söka föreningens stipen-
dium på 10.000 kr som delas ut en gång per år. Ansökan 
ska vara inne senast 31 mars och utnämns på ordinarie 
årsmöte i april.

Programverksamhet
Skapande verksamhet

Art Camp
Under 2023 kommer fortsätter vi ett erbjuda områdets 
barn att under varje skollov delta i Art Camp. Vi vänder 
oss till barn från 9 år och uppåt där de får jobba med olika 
konstnärliga uttryckssätt och får nya upplevelser av att 
skapa själva. De får prova på keramik, grafik, batik, måle-
ri, film, pyssel, teater med mera.  Detta är sedan många år 
ett samarbete med Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning.

Barnkurser 
Förskolor, skolklasser och ungdomsgårdar fortsätter att ha 
möjlighet att boka in sig för skapande verksamhet. Varje år 
bokar flera förskoleklasser keramikkurser för sina 5-åringar.  
Vi har också ett samarbete med Husby och Akalla ung-
domsgårdar med skapande verksamhet. Även skolklasser 
från närliggande skolor kommer boka in sig under året.

Öppna Verkstäder
För vuxna erbjuds öppna verkstäder varje onsdag kl. 10-
13, under terminerna. Ingen kursavgift betalas för detta 
utan endast materialkostnad.  Deltagare kan prova på 
att jobba med lera och måla under handledning. Denna 
verksamhet har visat sig vara en av de viktigaste vägarna 
in i föreningen. 

I första hand vänder vi oss till boende i vårt område för 
att erbjuda en lokal mötesplats med konsthantverket 
som gemensam nämnare. Detta är ett samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. En termin 
kan man delta kostnadsfritt, om man sedan vill fortsätta 
får man bli medlem och gå vidare till kamratcirklar eller 
att hyra lokal per timme.

Familjedagar 
Under  2021 testade vi på konceptet ”Familjedagar” där 
vid fyra tillfällen bjöds olika lokala familjer in till gården 
för att under några timmar umgås med varandra, skapa 
och få en kreativ upplevelse som avslutades med ge-
mensam middag. Familjedagarna var uppskattade och vi 
hoppas kunna få ekonomiskt stöd för att fortsätta detta 
under 2023. 

Kamratcirklar 
Som medlem har man möjlighet att gå samman med 
andra intresserade och starta en kamratcirkel, som till 
exempel HK Artgroup som anordnar konstutställningar 
för gruppen i lokaler utanför Husby gård. Vi kommer 
även som vanligt att ha keramik-, måleri- och grafikcirk-
lar. Cirklarna hålls i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Företagsevent 
Med föreningens geografiska placering intill natursköna 
Järvafältet och de vackra kulturmärkta husen som fören-
ingen bedriver sin verksamhet i, kommer vi även ha möjlig-
het att anordna kickoff, möhippor och andra gruppevent.

Kurser 
Genom Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Stockholm 
kan man även bli kursledare i olika ämnen.
SV erbjuder utbildning för kursledare och är de som har 
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sista ordet vad gäller lämplighet hos personen och be-
hov av kursledare i aktuellt ämne. 

Kvällsöppet på gården
En gång i månaden kommer vi hålla gården öppen kvälls-
tid för att anordna olika aktiviteter. Det kan exempelvis 
vara en trubadur som bjuds in för att spela musik, eller 
en poesiafton där vi läser och njuter av dikter. Spelkvällar 
är ett annat alternativ att samlas kring. I samband med 
kvällen äter vi något i gemenskap vilket är ett initiativ 
från några medlemmar i föreningen.   

Samarbeten

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Vi har i många år haft ett nära samarbete med Rinkeby 
Kista stadsdelsförvaltning, under 2022 via det IOP (idé-
buret offentligt partnerskap) som vi haft där vi hoppas 
på fortsatt samarbete även 2023. Dessutom har vi för-
hoppning om att kultursekreteraren hyr plats för barn-
teaterföreställningar i konsthallen några gånger per år. 

Husby Kulturkvarter
I mer än fem år har vår förening ingått i det lokala nätver-
ket Husby Kulturkvarter som från början var ett initiativ 
från Kulturförvaltningen och samlar aktörer som Rinke-
by-Kista stadsdelsförvaltning, Biblioteket, Stadsteatern 
Husby, Berättarministeriet, Mittiprickteatern, Kultursko-
lan i Husby, Folkets Husby, Framtidens hus, Svenska Bo-
städer med flera.

Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i de olika 
verksamheterna och samplanerar några arrangemang 
per år, bland annat Hitta i ditt Husby (barnverksamhet 
under påsklovet), Husby gårdsdagen och Ljusfesten. Att 
skapa en starkare vi-känsla för vårt område och dess in-
vånare är något som samarbetet i detta nätverk bidrar 
starkt med.

Mittiprickteatern 
Under många år har vi haft den stora glädjen att få ha 
Mittiprickteatern hos oss i den sommarteater som spe-
las med flera olika scener ute i vår trädgård några veckor 
under sommaren. Detta fortsätter även 2023! Här finns 
möjligheter för vår förening att komma med förslag på 
nya aktiviteter och samverkan i anslutning till detta.

Kista Folkhögskola
Då Kista Folkhögskola själva inte har lämpliga lokaler för 
skapande verksamhet har vi erbjudit plats för dem viss 
tid i vår keramikverkstad då Husby gård inrymmer till-
gängliga och fina lokaler för skapande verksamhet.

Större traditionella evenemang

Hitta i ditt Husby
Under påsklovet kommer vi tillsammans med övriga ak-
törer i Husby Kulturkvarter genomföra Hitta i ditt Husby 
för områdets skollediga barn. Tanken är dels att de ska 
känna sig mer hemma i Husby och hitta till våra olika 
verksamheter och dels att de ska känna trygghet i att alla 
våra verksamheter finns med i ett större sammanhang. 
Tävlingen har stationer på varje deltagande verksamhet 
med två aktiviteter på varje station. Allt avslutas på en av 
platserna med fika, lekar och prisutdelning.

Valborgsfirande 
Husby Gård har i alla år firat valborg, så kommer vi göra 
även 2023. Sen start har vi samarbetat med Husby social-
demokratiska förening kring evenemanget men på sena-
re år har vi velat utvidga samarbetet med andra aktörer. 
Norra Järva stadsdelsråd har varit med de sista åren och 
hjälpt till med vakt av elden och släckning. Ännu finns 
inget färdigt program för valborg 2023 men vi kommer 
söka medel från stadsdelsförvaltningens Föreingsbidrag 
till underhållning med mera. Detaljerat program kom-
mer närmare evenemanget.

Vårloppis
Den 28 maj blir det vårloppis om vädret tillåter. Boende 
säljer begagnade prylar som får nytt liv i nya familjer!
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Husby gårdsdagen
En dag för gemenskap mellan olika verksamma aktörer 
på Husby Gård samt andra kulturutövare i Husby och 
allmänheten. Det blir en dag med aktiviteter och upp-
levelser för alla åldrar. Planerat till den 19 augusti 2023. 
Konst ute i trädgården, musik och lekar, workshops och 
medlemsutställning i konsthallen. Barn, ungdomar och 
vuxna från vår verksamhet medverkar.

Ljusfesten 
Ett samarrangemang med Husby Kulturkvarter. Start går 
uppe på Husby torg där ficklampor delas ut till alla delta-
gande barn. Alla vandrar tillsammans ner till Husby gård 
och längs vägen finns olika ljusupplevelser. Nere på Hus-
by gård är trädgården upplyst av ljuslyktor och ljusslingor. 
Alla bjuds på piroger och varm saft, det blir allsång till mu-
sik och uppläsning av ord om ljuset. Allt avslutas med en 
ljus och eldshow. Årets ljusfest planeras till 18 november.

Jul i vårt hus
2 december bjuder Husby gård på julstämning med 
hög mysfaktor. Det blir glögg och pepparkakor, gröt 
och skinksmörgås, pepparkakshusutställning, hantverk-
smarknad och konstutställning, tomte med mera. En dag 
att umgås och trivas i.

Uthyrningsverksamheten 
Vi har ett uppdrag gentemot Kulturförvaltningen att vara 
en samlingslokal. Uppdraget ger oss ett verksamhetsbi-
drag som är en ekonomisk grund för verksamheten. De 
lokaler som är tillgängliga att hyra är konsthallen, stor-
stugan och konferensrummet. Viss tid bedriver vi egen 
verksamhet i lokalerna, såsom konstutställningar, mö-
ten, daglig verksamhet med olika sysslor.

Vi hyr ut lokaler till privatpersoner och grupper som vill 
ordna egna fester eller möten. Vi hyr även ut till förvalt-
ningar, företag, skolor/förskolor, föreningar, teatrar med 
flera. Denna verksamhet innebär ett stort slitage på lo-
kalerna och mycket administrativt arbete men ger oss i 
gengäld ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.

Kafé 
Som hjärta i verksamheten finns vårt kafé med eget 
hembakt bröd. Kafét är ofta första kontakten med vår 
verksamhet och bemötandet där är därför mycket vik-
tigt. I anslutning till kafét finns information om vilka pro-
gram och aktiviteter vi har att erbjuda.

Kafét är öppet alla dagar klockan 12-16. Vi har bara stängt 
i anslutning till storhelger. Under Kaféts öppettider sker 
dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar 
som vill hyra någon av verkstäderna.

Afternoon Tea serveras sista helgen sista varje månad 
vår och höst (lördag-söndag). Detta har blivit ett upp-
skattat inslag i kaféverksamheten. Vi serverar snittar, sco-
nes, marmelader och små goda bakverk samt en kanna 
rykande hett te. Vi har märkt att vårt Afternoon Tea blivit 
mer och mer känt även utanför närområdet.

Onsdagssoppa
Ett annat uppskattat inslag i kafét är vår onsdagssoppa 
som serveras varje onsdag klockan 12-14 under vår och 
höst. Det kommer vi fortsätta med även under 2023. Då 
är man välkommen till en vegetarisk sopplunch inklusive 
hembakt bröd och möjlighet att titta på konst i Galleri 
Husby Gård och Husby konsthall. 

Hantverksbutik 
I anslutning till kafét har föreningen en hantverksbutik 
där medlemmar kan lämna in konst- och hantverk till för-
säljning. Föreningen tar 10% i provision och butiken har 
samma öppettider som kafét.

Husby Konsthall
Föreningen har en tillsatt grupp, utställningsgruppen, be-
stående av representanter för personalen och styrelsen  
samt medlemmar som jobbar fram ett utställningsför-
slag för nästkommande år.

Husby Konst & Hantverksförening bedriver sedan många 
år utställningsverksamhet i Husby konsthall. Kombina-
tionen av verkstäder för konst- och konsthantverk, ut-
ställningslokalerna i konsthallen och galleriet och ka-
féverksamheten med möteslokaler är unik och viktig i 

109



ytterstaden. Konsthallen visar utställningar av såväl nya 
som etablerade konstnärer med en blandning av skulp-
tur, bildkonst, installationer och performance. Konstnä-
rer kan ansöka om utställningstid och utställningsgrup-
pen lägger programförslag för nästkommande år som 
årsmötet beslutar om på höstens halvårsmöte. Inför 2023 
års program planeras öppna workshops i anslutning till 
vernissagen

2023 år utställningsprogram:
4.2-2.2 Våra stipendiater för 2021 och 2022 Anna Sollevi 
och Johanna Bornsjö presenterar och rapporterar resul-
tatet av sina stipendier.

1.4-16.4 Husby berättar. Utställningen kommer visa upp 
föremål som boende i Järva under utställningsperioden 
lämnat in att förvaltas av Husby konsthall. Föremålen kan 
vara nyproducerade, arvegods, eget eller köpta, vi sätter 
inga begränsningar förutom ett, att föremålen kommer 
med en berättelse som människorna under utställnings-
perioden vill berätta genom att ställa ut föremålet. 

22.4-30.4 Husby konstsalong. Ett samarbete för andra 
året med Husby kulturkvarter. 2022, som också var för-
sta gången för salongen, anmälde sig 160 konstnärer att 
vara med. Utställningen ställdes ut i 5 olika lokaler i Hus-
by. 2023 hoppas vi på ännu fler utställare och ännu fler 
besökare!

19.8-10.9 Årlig medlemskonstutställning där förening-
ens medlemmar får möjlighet att ställa ut alster beståen-
de av olika uttryck såsom textil, skulptur, måleri, installa-
tion et cetera.

16.9-1.10 Synskadade konstnärer och konsthantverkares 
föreningen (SKKF). Föreningen har 30 synskadade konst-
närer där dessa bjuds in till att delta i en grupputställning 
där alster bestående av skulptur, måleri, trä, metall med 
mera visas upp.

2.12-3.12 Pop Up. Endagsutställning där medlemmar i 
föreningen får en yta i konsthallen som de får kompone-
ra över där deras alster visas upp. Detta sker i samband 
med Jul i Vårt Hus som är föreningens årliga jularrange-
mang.

I samband med årets utställningar kommer vi att kon-
takta skolor i området för att bjuda in dessa till visningar, 
samtal och skapande aktiviteter som kopplar an till res-
pektive utställning. Detta gör vi för att få barn och unga 
intresserade av konst och hantverk samt för att göra vår 
förening och Konsthallen känd för barnen med hopp om 
att de hittar till våra övriga verksamheter såsom Art Camp. 

Galleri Husby Gård
Kafét i Husby gård inrymmer Galleri Husby Gård där 
medlemmar har möjlighet att ställa ut. Även allmänhet-
en är välkomna att hyra tid för utställning i detta galleri.  
Kostnaden att ställa ut under en period på två veckor 
och tre helger är 500 kr för medlemmar och 1200 kr för 
icke medlemmar. Om du vill ställa ut kan du antingen 
skriva upp ditt intresse på listan på kontorsdörren eller 
ta kontakt med personalen. 

Utställningsprogrammet för 2023 är ännu inte helt fär-
digt och fortfarande finns lediga tider kvar. Hör av dig till 
personalen om du vill boka in dig.

Galleri Husby Gård 2023
21.1-5.2 – Shokoh Yousefi
11.2-26.2 – Malin Orrgård
4.3-19.3 – En älg i Rinkeby. Språkprojektet
1.4 – 16.4 – Nahid och Meryem
22.4-7.5 – Hussein Barazanghi
13.5-28.5 – Abbas Abbas
3.6-18.6 –
1.7-16.7 –
22.7-6.8 –
12.8-27.8 –
2.9-17.9 –
23.9-15.10 –
21.10-5.11 –
11.11-26.11 –
2.12-17.12 – 

1211



Vi blickar framåt

Nästa år går jag (Arash) in i rollen som verksamhetsleda-
re och det är ingen lätt uppgift att ta över denna roll ef-
ter Piglets mångåriga brinnande engagemang . Jag har 
bitvis genom mitt engagemang hittills fått uppleva vad 
rollen innebär och jag kommer även ha Piglet vid min 
sida vilket är jag väldigt glad över. 

Jag bär med mig tron på långsiktig förändring som sker i 
det vardagliga mötet människor emellan, att upprätthål-
la och fortsatt erbjuda medlemmar och boende i områ-
det föreningens mångåriga programverksamhet ser jag 
som en viktig uppgift samtidigt som jag ser med nyfi-
kenhet och öppenhet om hur vi som förening kan fort-
satt utveckla vår verksamhet i positiv riktning. 
   
Under nästa år kommer vi fortsatt erbjuda ett dagligt öp-
pet kafé, inspirerande konstutställningar, arrangemang, 
kreativt skapande och några nya inslag på kvällsaktivi-
teter. 

Jag hoppas vårt tjugoförsta verksamhetsår blir lika gi-
vande och inspirerande för våra besökare som för oss 
som arbetar på gården.

Arash
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Och så avslutar vi med lite ekonomi...

Bilden visar att cirka hälften av intäk-
terna som föreningen budgeterar för 
nästkommande år 
kommer dels från verksamhetsbidrag 
som kommer från Kulturförvaltningen 
där vi har ett uppdrag att vara en sam-
lingslokal och till för allmänheten, dels 
från personal i form av lönebidrag. 
Övriga stora intäktsposter är projekt-
bidrag, kafé och uthyrningar. Projekt-
bidragen är ännu inte beviljade utan 
söks för nästkommande år. 

Av bilden framgår föreningens största 
kostnadsposter, nämligen lokaler och 
personal som tillsammans står för 80% 
av föreningens totala kostnader. Där-
till tillkommer kafékostnader och pro-
jektkostnader som tillsammans står 
för cirka 10% av totala de kostnader-
na. De övriga posterna tillsammans 
står för resterande 10%.

Det verksamhetsbidrag som föreningen 
erhåller från Kulturförvaltningen samt 
den intäkt som föreningen har för ut-
hyrningar under året täcker tillsammans 
inte föreningens lokal och personalkost-
nader. Därtill tillkommer övriga kost-
nadsposter. 

Föreningen är alltid i behov av att söka 
ytterligare projektbidrag för att på så 
vis få en ekonomi i balans. Då vi är en 
konst och hantverksförening är vår strä-
van att bidra till konstupplevelser samt 
tillfällen där människor möts, skapar 
och integrerar genom kulturen. För att 
göra detta behöver föreningens per-
sonal finnas till hands samtidigt som 
vi delvis behöver öka våra intäkter från 
uthyrningar. Vi ser med tillförsikt mot 
ett år med en ekonomi som ska gå i 
balans. 
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