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Tilläggsinformation till den ekonomiska berättelsen  
 

För att du som medlem ska känna dig trygg med ditt deltagande och röstande vid 

årsmötet, trots att det äger rum per capsulam, vill styrelsen skicka med lite extra 

information. En slags sammanfattning av utmaningar och styrkor som vi hoppas ska 

göra det lättare för er att skapa er en bild av var verksamheten står idag och vad vi bör ta 

med oss in i det fortsatta arbetet. 

 

Vi rekommenderar att du också läser den gedigna verksamhetsberättelsen från början 

till slut, den ger en bra bild av året som gått i Boo Folkets Hus många olika 

verksamheter och är ett viktigt komplement till de ekonomiska underlagen. 

 

 

Utmaningar 

Nacka Dans och Teater 

Den största utmaningen under 2019 har varit arbetet med rekonstruktionen av Nacka 

Dans och Teater Kulturskolan. Denna rekonstruktion såg vi som nödvändig om 

Kulturskolan på sikt skulle kunna finnas kvar, och eftersom kulturverksamhet för barn 

och unga är något vi ser som vår kärnverksamhet så är vi beredda att jobba hårt för att 

både behålla men också utveckla den delen. Detta är ett långsiktigt arbete, och vi hade 

budgeterat ett underskott som glädjande nog blev mindre än beräknat och landade på  

-728 tkr på grund av att verksamheten redan börjat gå åt rätt håll, om än med små steg. 

Vi ser med tillförsikt på framtiden för vår kulturskola, men kommer förstås även under 

det kommande året att behöva följa utvecklingen noga så att denna del av BFH ska 

kunna stå på egna ben. Det är helt nödvändigt på sikt för att inte riskera övriga 

verksamheter i föreningen.  

 

Corona 

Detta hör ju inte till föregående års resultat men vi vill ändå lyfta detta eftersom 

situationen med Coronaviruset har en stor påverkan på många sätt i världen. Vi ser 

ingen omedelbar fara för Boo Folkets Hus verksamhet. Vi är till största delen 

finansierade av längre uppdragsavtal med kommunen vilket gör att vi har en relativt bra 

uthållighet i denna kris. Avtalen gäller och vi får fortsatt ersättning även om vi under en 

period måste stänga ner en del av verksamheten, så som vi redan gjort med 

seniorverksamheten Lusthuset. Orminge Karneval kommer inte att kunna gå av stapeln 

som vanligt i maj, men istället för att helt ställa in har vi valt att flytta den till första 

helgen i september och hoppas på att kunna genomföra den då, om än i litet förändrat 

form. Vi följer förstås utvecklingen mycket noga för att vara beredda att anpassa 

verksamheten även på andra sätt om det skulle behövas. 
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Boo Folkets Hus står som tur är stadigt på många vis och det är också detta som gjorde 

att vi vågade ta steget att rekonstruera Nacka Dans och Teater. Nedan vill vi lyfta några 

av de saker som vi ser bidrar till en fortsatt god utveckling av hela Boo Folkets Hus. 

 

En bred verksamhet 

Vår bredd är verkligen en styrka, med flera stadiga ben så finns utrymme för någon del 

att svikta något under en period, vilket ju varit fallet det senaste året. 

 

Uppdragsavtal 

Vår verksamhet finansieras till största delen av så kallade uppdragsavtal. Det betyder att 

vi till exempel bedriver fritidsgård och seniorverksamhet på uppdrag av kommunen med 

fleråriga avtal vilket ger stabilitet i ekonomin. 

 

Stor efterfrågan på lokaler 

I området finns en stor efterfrågan på lokaler. Det är till och med så att våra lokaler i 

nuläget inte räcker till för att möta behovet. Denna verksamhet skapar dels överskott 

som kan användas i huset som helhet, men det finns också anledning att titta vidare på  

om vi kan hitta vägar att låta denna del av verksamheten växa ytterligare. I nuläget 

ligger vi förstås lågt tills vi vet vart Coronasituationen tar vägen. 

 

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på: styrelsenbfh@gmail.com 
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Styrelsen för Boo Folkets Hus 2019-2020 
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