
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Svenljunga Folketshusförening, verksamhetsåret 2019 
 
Styrelsen har bestått av:   
     
Sonja Fransson, ordförande     
Owe Lundin, vice ordförande      
Catrin Wolgner, kassör, bioansvarig  
Annelie Ringdahl-Egbo,  
Rolf Lilja, sekreterare 
Manda Schillerås,  
Alf Algestam, 
Christer Wolgner, ersättare 
Johanna Sander ersättare 
Linda Sedenborg, ersättare 
  
Björn Alfredsson, revisor  
Anders Leijonhielm, revisor  
Anders Fransson, revisorssuppleant 
 
Under verksamhetsåret har föreningen haft sex styrelsemöten utöver årsstämman samt 
sex biogruppsmöten. Årsstämman samt konstituerande möte hölls den 14 mars 2019 på 
Teaterbiografen.  
Under året har vi arbetat med att ta fram nya medlemsbevis och blankett för registrering av 
nya medlemmar. För närvarande har vi 70 medlemmar. Under året har vi medverkat i 
kommunens inflyttningspaket för nyinflyttade med erbjudande om en ”Liten Biomeny” utan 
kostnad vid biobesök. 
 
Yttre renovering. 
Hela detta år har präglats av den yttre renoveringen av Teaterbiografen. Vi har haft 
kontakter framförallt med personal från Svenljunga Verksamhetslokaler, Mikael Rigert 
projektansvarig och Peter Rundberg kommunens ansvarige tjänsteman.  
Renoveringen inleddes under våren med att uteplatsen iordningsställdes med plattor 
föreställande en filmremsa samt sittplatser med ljus föreställande en filmrulle.  
Taket renoverades under sommaren och under hösten putsade man om hela byggnaden, 
då det framkommit att den gamla putsen inte höll för enbart tvätt och målning. En 
utrymningsramp som går till salongen finns nu på höger sida om byggnaden och en 
automatisk dörröppnare har installerats.  
Inom föreningen har vi diskuterat att själva investera i en muralmålning på väggen mot 
biblioteket. Detta projekt ligger dock på is ännu så länge. 
 
Ny skylt 
I samband med den yttre renoveringen var det nödvändigt att byta skylten 
”Teaterbiografen”. Vi tog in två offerter som slutade med att Skyltproduktion i Borås fick 
uppdraget att tillverka en ny skylt för 38 444 kr. Under del av sommaren hade vi i styrelsen 
samråd med ansvarige Niclas Sundström om hur texten skulle se ut. Till slut enades vi och 
i september sattes den nya skylten upp. Efter två olika ansökningar till Filminstitutet har vi 
fått bidrag till kostnaden för skylten.   
 
 
Boken, Teaterbiografens historia i Svenljunga och Arkivens dag 
Den 30 oktober anordnade föreningen en ”pressträff” tillsammans med Alexandra Skoog, 
arkivansvarig i kommunen, representanter för Hembygdsföreningen och Ingemar Jansson. 



Vi presenterade vår bok ”Teaterbiografens historia i Svenljunga”. Ingemar berättade 
minnen från gamla tider och vi redogjorde för vårt arbete med Teaterbiografen i nutid som 
vi försökt att sammanfatta i boken. Vid detta tillfälle fick Ingemar boken och blev mycket 
glad över detta.  
Boken har vi sedan delat ut till ledamöterna i Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunchefer och representanter för SVENBO, biblioteket 
med flera. Vidare har vi delat ut boken till föreningens styrelse och biogrupp och till 
enskilda personer som varit och är viktiga för vår verksamhet. 
På ”pressträffen” gavs information om Arkivens dag den 9 november som vi sedan aktivt 
deltog i med bl.a visning av Svenljungafilmen, guidad tur i Teaterbiografens lokaler, 
försäljning av boken om Teaterbiografens historia och filmen om Ingemar Jansson. Gamla 
handlingar om Folketshusföreningen i kommunens arkiv fanns med på en utställning. Det 
blev en mycket lyckad tillställning med ca 150 besökare.  
 
Hemsidan 
På hemsidan har vi haft något mindre besök än 2018, totalt 18 165, flest i december med 
över 2 800 besök. På Facebook 1534 och på Instagram 504 följare vilket är något fler än 
tidigare år. 
 
Biostatistik 2019 
Totalt visades 139 föreställningar av 80 titlar med totalt 3744 besökare, vilket ger 27 i snitt (lägst 
sedan 2011) 
 10-topp 
 Frost                                              395 
En del av mitt hjärta                   274 
Britt-Marie var här                      151 
Lyckligare kan ingen vara          138 
Draktränaren 3                            125 
Downton Abbey                          121 
Avangers                                       119 
Star Wars                                      116 
Amatörer                                      104 
The Wife                                         93 
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