
Verksamhetsberättelse för Folkets Hus föreningen 
i Svenljunga för verksamhetsåret 2012

Styrelsen har bestått av: 
   
Sonja Fransson ordf,      
Owe Lundin vice ordf,                                                 
Annelie Ringdahl-Egbo sekr,    
Ingemar Larsson, ers     
Gunilla Rundqvist, ers 
Anders Borg
Ola Dahl
Jonas Adelsten
Ernst Gustavsson 
Johanna Westerlund,
Catrin Wolgner adj.

Under verksamhetsåret har vi haft 6 styrelsemöten och en årsstämma 
samt ca ett möte i månaden (frånsett sommaren) med Biogruppen. Vi 
har haft möte med Carolin Bergman Gula Huset i Uddebo, Kajsa 
Lager Brink centrumutvecklare, Kjell Nergården på Mjöbäcks 
entreprenad, KSAU och studiebesök med studenterna från Högskolan-
Miljöbron i Borås.

Vi har ansökt om fått ekonomiska medel för digitalisering av 
Teaterbiografen. Installationen gjordes under sensommaren.
 
Den 7 februari hade vi upptaktsmöte på Ewas café då diskuterades 
bla. ansökan om medel till digitaliseringen samt att nu tre studenter 
v a r i n t r e s s e r a d e a v a t t g ö r a e t t e x a m e n s a r b e t e p å 
Byggingenjörsprogrammet om ett hållbart Kulturhus. De tittar då på 
fasaden, isoleringen och energi. 
I mars gjorde Johanna och Sonja ett studiebesök med studenterna till 
Fristad Folkhögskola för att studera solenergi samt till arkitekten Hans 
Eek på Passivhuscentrum i Alingsås för att se hur vi kan 
energieffektivisera Kulturhuset.
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Till årsstämman inbjöds Kommunstyrelsen, Företagarföreningen  
samt andra intresseorganisationer. Vi informerade om det nya 
Kulturhuset samt långsiktiga och kortsiktiga planer för Teaterbion/
Kulturhuset.

Vi redovisade arbetet med bioverksamheten och samverkan med 
Miljöbron.
En ny Vepa har tagits fram och satts upp på Teaterbiografen med 
texten, ”Vi driver bio och skapar ett Kulturhus”.

En överrenskommelse med kommunen angående hyra för bio och 
annan verksamhet har tagits fram. Vi ansvarar för biodagarna medan 
Gunilla Rundqvist ansvarar för uthyrning av övrig tid. Vaktmästare 
ordnas inom vår biogrupp.

Under sensommaren startade arbetet med att digitalisera 
Teaterbiografen. Kabeldragning mm gjordes helt ideellt ca 200 
timmars arbete lades ned på detta arbete. Därefter städning och 
uppröjning. Finansieringen kom från Svenska filminstitutet med 237 
000 kr, Västra Götalandsregionen med 150 000 kr samt från 
kommunen med ca 600 000 kr. För dessa pengar har vi fått ny 
projektor, nytt bioljud, 3 D, sattelitutrustning för livesändningar, nytt 
konferensljud, ny rullduk samt ett nytt nätverk för salong maskinrum 
och kassa.

Invigningen av Teaterbion med ny teknik var den 1 september.
Den 12 november informerade Catrin, Owe och Sonja KSAU om de 
färdiga skisserna på ett nytt Kulturhus som vi i dag inser att vi måste 
lägga på is på grund av kommunens dåliga ekonomi. Men de finns 
för att ta kunna verkställas i framtiden. Vi informerade om 
digitaliseringen och visionen om att nu skapa ett kulturhus i 
Teaterbiografen.

En skrivelse till kommunen om en mer flexibel hyressättning bla. för 
föreningar och kulturskolan skickades in.

Under hösten diskuterade vi hur vi nu skall utveckla verksamheten 
utöver bion. Vi inbjöd Kajsa Lager Brink för att hålla i ett 
framtidsmöte/Spånarmöte med styrelsen och biogruppen i Folkets 
hus den 13 nov. Idéer om ombyggnader och nya stolar liksom 
bredare verksamhet som teater, aktiviteter för ungdomar, musik mm 
togs fram denna kväll. 

Fredanatta den 14 dec hade vi öppet hus och Spökvandring med 
Kulturskolans Teatergrupp SMACH. Därefter bio.

Under hösten har vi (en del ihop med kommunen) haft förutom 
vanliga bioverksamheten konferenser, filmhelg, barnteater,  revy, 
musikal, live konserter med Timbuktu och Damn, med Mando Diao 
och julkonsert med Sissela Kyle. 
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Bioverksamheten  2012: 122 föreställningar med 3662 besökare.

10 i topp bland filmerna var:

Mästerkatten   216, 
Mammas pojkar  209
Modig   185
En oväntad vänskap 173
En gång i Phuket 166
Stig Helmer  150
En enkel till Antibes 138 (+ 120, nov  2011 = 258)
Hobbit   133
Sune i Grekland  132 (+ 136, jan 2013 =268)

Slutligen arbetar vi vidare med att utveckla Teaterbiografen till ett 
kulturhus med många aktiviteter.

Sonja Fransson
Owe Lundin
Anneli Ringdahl Egbo
Anders Borg
Johanna Westerlund
Ola Dahl
Ernst Gustavsson
Jonas Adelsten
Gunilla Rundqvist
Ingemar Larsson
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