
Boo Folkets Hus
Verksamhetsberättelse 2020



Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen bestått av:
Camilla Fogelström, ordförande
Annika Klöfver, vice ordförande
Johanna Murray, sekreterare
Martin Ingels, kassör
Ledamöter: Kenneth Hertzman och Peter Wilén, 
Ersättare: Johan Normén, Elizabeth Grönberg och Tee Pettersson.
I slutet av verksamhetsåret beslutade styrelsen att adjungera Martin Sahlberg till styrelsens 
möten.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Styrelsens arbete har under året kommit att handla mycket om att hantera coronapandemins 
konsekvenser för verksamheten och dess ekonomi.
Den förödande branden 15 oktober har också präglat styrelsens arbete under årets sista 
månader, och kommer så att göra under de närmaste åren.

Avslutningsvis kan styrelsen konstatera att året 2020 blev en riktig berg-och-dalbana i hän-
delser och känslor. Detta framgår av denna verksamhetsberättelse som styrelsen nu lägger 
fram.

Camilla Fogelström
Ordförande
Boo Folkets Hus
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2020 blev ett minst sagt annorlunda år. Coronapandemin lade sig under våren som en våt fi lt 
över verksamheten. Mycket fi ck ställas in, t ex vår kära seniorverksamhet. En del aktiviteter 
försökte vi senarelägga eller pausa, t ex Orminge Karneval. Ekonomin fi ck ta stryk av försvunna 
hyresintäkter och utebliven försäljning i vårt café. Tack vare vår goda ekonomi slapp vi säga 
upp eller permittera personal.
Branden den 15 oktober kom som en fruktansvärd chock för oss alla. En anlagd grov mord-
brand brände ner vårt kulturhus till grunden, bokstavligt talat.
Vi startade omedelbart arbetet med att söka ersättningslokaler, och redan den 16 oktober 
kunde vi fl ytta in i 200 kvm tomma lokaler i anslutning till Orminge Centrum vid ”Röda 
Torget”. Några veckor senare hade vi hittat ytterligare 200 kvm i den nedlagda kinarestau-
rangen. Dagen före julafton kunde vi skriva kontrakt på 600 kvm fi na lokaler i Ormingehus. 
Vi satte omedelbart igång arbetet med att anpassa lokalerna efter våra behov genom att byg-
ga 40 meter mellanväggar, installera nya toaletter, måla och montera draperier. Under janu-
ari 2021 var allt klart. 
Ingen verksamhet har ställts in på grund av branden! Vi har lyckats hålla igång fritidsgården 
och vår kulturskola med tillfälliga lokaler, vilket vi är glada över. Detta har inte minst med-
fört att vi kunnat fullfölja alla våra uppdragsavtal med Nacka kommun, vilket är en viktig 
förutsättning för Folkets Hus ekonomi.
Under denna period hade vi satt igång fl era olika processer för att planera för uppförandet av 
ett nytt Boo Folkets Hus. Arkitekter, styrelse och personal arbetade hårt med ritningar, för-
bättringsidéer och fi nansieringen. Den 17 mars kunde vi så beviljas bygglov för ett nytt Boo 
Folkets Hus!
Jag är stolt och full av beundran över alla medarbetare i Boo Folkets Hus! Alla har presterat och 
levererat långt utöver vad man skulle kunna förvänta sig! Utan dessa fantastiska arbetsinsatser 
skulle vi nog fortfarande bara stå och sörja vid ruinen av vårt älskade Folkets Hus… 
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Huset där allt... hände!



I det sammanhanget vill jag också rikta ett stort och hjärtligt TACK till alla Ormingeianer och 
andra som gett oss så mycket kärlek efter brandkatastrofen! Vi har fått möbler, material, 
porslin, pengagåvor och omtanke i massor! Det har verkligen peppat oss alla i vårt arbete för 
att bygga upp Folkan på nytt!
I skrivande stund, april 2021, arbetar vi för fullt med upphandling av byggföretag och att lösa 
fi nansieringen för det nya huset. Efter åldersavdrag på försäkringsersättningen återstår att 
”hitta” 10 – 14 miljoner kr…
Men, det  S K A  lösa sig!
Jag ser verkligen fram emot att välkomna alla Ormingebor till invigningen av vårt nya Boo 
Folkets Hus i samband med Orminge Karneval sista helgen i maj 2022! Om allt går som vi vill…

Johan Rådmark
Verkamhetschef
Boo Folkets Hus

I verksamhetsberättelsen har vi valt att presentera alla händelser under 2020 som en tidslinje. 
Där kan du följa vår minst sagt ”gropiga resa” månad för månad.

Januari
Skräddarna Najib och Mehdi håller till hos oss. 
Filmvisning ”Den siste gentlemannen” 
NDT drar igång VT-20

Februari
fi lmvisning ”Unga Astrid”
Boxning med Nemat.  
SPF har sitt årsmöte med levande underhållning och humöret är på topp. 

Mars
Kommunen stänger ner Lusthusverksamheten och folkhälsomyndigheten skärper tonen på 
grund av den eskalerande smittan. Bokklubbar, all form av dans, canastan, handarbeten, Lust-
målarna, Qigong, pingis, fotoklubben, samtliga seniormöten och föreläsningar, HRFs öppet 
husmöten, modevisning, JazzåBoo, vernissager för hantverk och bild, seniorbio, klimatcirkel, 
teckning, akvarellgrupp, engelska, Stockholmshistoria, bildväv, Jazziorerna. Allt detta måste vi 
ställa in. 

Karnevalsskolan: Vår populära karnevalsskola fi ck vi ställa in på grund av coronaviruset.

Vår alldeles egna husfotograf, Ulrika, dokumenterar årets höjdpunkter för oss i Boo Folkets 
Hus. Under hela 2019 och våren 2020 har Ulrika lyckats fånga höjdpunkter i huset samt 
dokumenterat en del utomhus om hur Orminge förändras. Dessa bilder hade vi tänkt visa på 
en utställning i mars, men fi ck ställa in på grund av pandemin. Vår förhoppning är att 
kunna genomföra en utställning under hösten 2021.
Inställd fi lmvisning av Downton Abbey på grund av pandemin. 
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April
Vårt årliga Valborgsfirande med majbrasa och skönsång fick ställas in på grund av covid. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tiden var att inte samlas fler än 50 personer i 
grupp. 
Årsmötesinbjudan till Boo Folkets Hus medlemmar skickas ut. Mötet sker per capsulam. 
Inställd filmvisning. Amazing Grace.
Barnteater: Vi såg mycket fram emot att gästas av Teater Pero och deras världsberömda 
barnteater ”Astons stenar”. Teatern har spelats för barn i nästan varenda världsdel och nu 
skulle det äntligen bli vår tur. Men den fick vi ställa in då viruset sprider sig i oroväckande 
takt.
Astons stenar valdes till Bästa föreställning vid KUSS-festivalen i Marburg 2019.

Maj
Den årliga stora vårshowen för Nacka Dans och Teater Kulturskola tvingas vi ställa in. I år fick 
vi begränsa antal inbjudna till uppvisningen till två nära anhöriga per deltagare.
Orminge Karneval, Inställd på grund av covid. Vi hoppades på att kunna flytta karnevalen 
från som vanligt sista helgen i maj till första helgen i september, men insåg ganska snart att 
det inte skulle bli möjligt. För första gången i historien fick vi ställa in karnevalen som 2020 
skulle ha varit den 41:a i ordningen. Läs mer på https://unicef.se/barnkonventionen

“Orminges hängande trädgård”, vårt växtarrangemang i foajens tak, tar fart. Generösa och 
omtänksamma Ormingeboor skänker växter för fullt, som så småningom skapar ett härligt rum 
för alla att komma och fika i. Vår förhoppning är att skapa ett liknande rum i vårt nya hus. 

Inställd: Efterlängtad Marilyn Monroeutställning som vår fantastiska handarbetsgrupp har 
skapat. 

Inställd filmvisning Phantom Thread. 

NDTs folder skickas ut med information om höstterminen.

Juni
Säker coronadans i centrala parken. Lilian Sjöström drog ihop sitt härliga dansgäng och tog 
en svängom i Centrala Parken. ”Tyvärr blev det bara de som hade ”egen danspartner” som 
fick delta. Hade man inte en partner som kunde /ville dansa kunde det vara en kompis som 
man umgicks med till vardags. Inga danspartnerbyten fick ske, vi skulle hålla fysiskt avstånd 
mellan dansparen och ta med eget fika” berättar Lilian för oss. Mer om detta finns att läsa på 
boofolketshus.se/lusthuset
Fritidsgården har aktiviteter.
Semesterstängt och återhämtning.

Augusti
Personalens kickoff ställs in på grund av smittorisken. All personal i Boo Folkets Hus  
uppmanas att arbeta hemifrån, i den mån det går, för att bidra till minskad smittspridning.
Fritidsgården, som då inte hade samma restriktioner för ungdomar, köper en ny fotbollssarg 
som de snickrar ihop. Allt för att hålla igång och röra på sig.
Nacka Dans & Teater Kulturskola: Höstterminen drar igång. ”-Vi lägger stor vikt vid att ha 
en hög kvalitet i vår kursverksamhet och strävar efter att anställa pedagoger med både 
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yrkesmässig och pedagogisk utbildning. De flesta av våra ca. sjutton pedagoger är utbildade 
på Dans- och Cirkushögskolan, Baletthögskolan, Konstfack eller Teaterhögskola och andra har 
sin kompetens från folkhögskolor eller internationella utbildare, berättar Peter Parkrud, chef 
för Kulturskolan. ”

Filmvisning Downton Abbey

September
Kommunens coronakontroll: I september ser det ut att lätta lite och vi ser med glädje och 
försiktighet fram emot att coronaanpassa och ta emot gäster igen på ett säkert sätt. Kom-
munen gör en kontroll och vi får godkänt.

Klart och tydligt informerar vi våra gäster om hur man tvättar händerna och hur man håller 
ett säkert avstånd.

Filmvisning Amazing Grace visas med färre stolar och med coronasäkert avstånd.

September: En mycket lyckad 50-årsfest i vår nya gröna sköna miljö. Sittande middag och med 
säkert coronaavstånd. Allt enligt restriktionerna.

Handarbetsgänget i Lusthuset är tillbaka med försiktighet. Isoleringen tär på alla och vi gör 
alla det lilla vi kan för att hålla humöret uppe.

Lokal handsprit. Made by Lasse Taavola. Bästa handspriten i en mycket snygg förpackning. 
Lasses finsprit använder vi till händerna och till alla gemensamma ytor, som vi spritar flera 
gånger varje dag, använder vi teknisk sprit.

Oktober
Coronasäker dans med sin egen partner. Dansgänget har träffats varje vecka och är hårda 
med att hålla avstånd och att sprita sig innan och efter dansen. Begränsat antal personer.

Vi firar vår Karnevalsgeneral Eric Malm som fyller 50 år. Detta med tårta som vår bästa tårt-
makare Elina har bakat, en blomsterkvast från Blomster-Boo och ett presentkort från Din 
Delikatess Boo som personalen samlat ihop till.

Oktober-December 
På den ödesdigra dagen, 15 oktober, blir vi vänligt inbjudna av kyrkoherden i Kyrkans hus att låna 
deras lokaler. Här bjuds vi på fika och en enorm värme. Här sätter vi upp ett första kriscenter dit 
många kom. Senare samma dag, öppnade vår fritidsgård dörrarna för ungdomarna som också de 
var i sorg. Tillsammans satt vi i personalen med ungdomarna, inne i kyrkans hus och såg på när 
vårt älskade hus brann ner. Vi pratade när det behövdes och satt bara tysta när det kändes bäst. 
Ingen rast ingen ro och nu är det full handlingskraft. Dagen efter branden, 16 oktober, flyttar 
vi in i lokaler på Betsövägen 2, gamla Videorullen. Ungdomarna behöver en ny trygghet och vi 
behöver fokusera framåt. Redan samma dag och sedan i veckor efter det, hämtar vi gåvor från 
otroligt generösa ormingebor. Soffor, bord, stolar, bokhyllor, skrivbord, mattor, tavlor,  
biljardbord, pingisbord, porslin, ugnar, kylar, frysar och mer därtill. Det mesta vi har nu i 
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våra lokaler är gåvor och vi kan inte med ord tacka er nog!  
All kärlek vi får från er Boo-bor lyfter oss och ger oss styrkan att fortsätta! Stort tack till er 
alla! 
Extra tack till: Orminge Café som varje dag under en period bjöd oss på kaffe.  
Otroligt uppskattat!  Att åka och köpa en egen kaffemaskin tog vi oss inte för just då. 
-Leksaksbutiken Happies som ringde oss och hade packat ihop två stora papperspåsar med 
spel, pussel, kritor och annat kul till ungdomarna som stod helt tomma från dylikt. 
-Kyrkans hus som den 15 oktober ställde in sin ordinarie verksamhet så att vi kunde ha vårt 
kriscenter där och senare på kvällen kunde ta emot ungdomar. 
-Elisby Fastigheter som direkt hjälpte oss med tillfälliga lokaler och som gjorde att vi 
omgående kunna börja arbetet med anpassning efter våra verksamheters behov. Bilder och 
text på lokalerna. 
November: Världsmästare i Hip Hop, Niki Awandee, ger sig ut på Sverigeturné med dans-
föreställningen ”Get Busy Get Down” och planeras komma till Boo Folkets Hus!  
Föreställningen är ett samarbete med ABF och Folkets Hus och Parker. Covid-19 hade inte 
stoppat oss helt, men plötsligt står vi utan hus och kan inte genomföra en coronasäker 
föreställning i våra tillfälliga lokaler. Vi hoppas kunna genomföra detta event längre fram.
December: Vi skriver kontrakt på nya tillfälliga lokaler i gamla Vittraskolan, Edövägen 2.  
Fritidsgården blir kvar på Betsövägen 2 där lokalen fungerar utmärkt för verksamheten. 
Övrig verksamhet i Boo Folkets Hus så som Nacka Dans och Teater Kulturskola, Orminge  
Karneval, Lusthuset, goofiket och kontorspersonal flyttar in i mellandagarna. Varje vardag 
som helg finns det personal, goda vänner och styrelsemedlemmar på plats som arbetar fullt 
för att vi ska stå öppningsklara när terminen startar i januari. 

Födelsedagsfester under våren ställdes in på grund av covid, men höstens och vinterns fester 
fick vi ställa in av andra orsaker. Så otroligt ledsamt när allt som en person planerat inför sin 
stora dag plötsligt raseras. Bara dagar efter branden skulle en efterlängtad 30-årsfest med få 
utvalda vänner hållas och den var planerad in i minsta detalj. 

 
November
Skräckvandring inställd pga covid och brand.

December
Jul i vårt hus inställt pga covid och brand.
Luciafirande inställt pga covid och brand.



Pandemin
Vad gäller pandemin så följdes tidigt alla rekommendationer från Nacka Kommun och 
ansvariga myndigheter. Året har präglats av att fästa stor uppmärksamhet vid riktlinjer, 
att förhålla sig till dem och att kommunicera ut dem.

Pedagogerna har i huvudsak kunnat undervisa som tidigare. Några elever valde att sluta med 
hänvisning till pandemin. Inför hösten skedde inte lika många nyanmälningar som tidigare. 
Vårdnadshavare uttryckte risk för smitta och osäkerhet kring om kurserna skulle tillåtas. 
Publik vid avslutande uppspel under våren skalades ner i omfattning och publik reducerades 
till max två vårdnadshavare per deltagare. Lilla konstskolan tog in få vårdnadshavare i 
omgångar. Under avslutande uppspel på hösten genomfördes avslutning utan publik och i 
vissa fall skedde redovisningar med att det spelades in och skickades ut. 
En del arbete utöver det vanliga har skett med att sprida information och att hitta nya former 
och arbetssätt. 

P.g.a. pandemin genomfördes inga dansföreställningar inom ramen för kulturpeng. 

Branden
Drygt tjugo kurser som bedrevs i Folkets Hus påverkades direkt. I branden försvann utrustning, 
dokument och det mesta av det som dagligen användes för att administrera och undervisa. 
Ersättningslokaler för undervisning hittades redan nästa morgon och inga lektioner ställdes 
därför in p.g.a. branden. Undervisning skedde i ett antal olika hyrda ersättningslokaler i f.d. 
bank, restaurang, kommunhus och även scoutgård lånades så att kurser kunde genomföras. 
Inget nämnvärt elevtapp skedde p.g.a. branden på kort sikt. En hel del sympati har visats från 
elever och vårdnadshavare. De har också uttryckt stor uppskattning över att inga lektioner 
ställdes in p.g.a. branden och att verksamheten fortsatt. 

Avtal
Nacka Dans & Teater Kulturskola genom BFH ingår som auktoriserad kulturkursanordnare 
inom Nackas kundval för barn och ungdomar 7-19 år boende i Nacka. NDT har också auktori-
sation för att bedriva lovkurser och fi nns även i Nacka kommuns kundval för att kunna 
erbjuda musikundervisning.
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Kursverksamhet i Kundval Nacka 7-19 år 
Under 2020 har genomförts 37 kurser med ca 300 deltagare för barn och ungdomar som gått 
terminskurs 27 gånger. 
Kursverksamhet utan avtal – utan bidrag från Nacka kommun
Under 2020 har NDT haft 9 kurser för barn 1-6 år med 85 deltagare som gått terminskurs 24 
gånger. Fyra olika kurser erbjöds för vuxna och omfattar 35 personer som under året deltar 
vid ca 24 tillfällen. Under våren erbjöds en kurs för barn 1–6 år med familj. 

Shower, föreställningar, vernissage
I maj månad genomfördes redovisningar av arbetet i dans- och teater och konst med 
föreställningar, uppvisningar och med vernissage. Det skedde i Boo Folkets Hus, Alphyddan 
och i Älta Kulturknut för deltagarnas vårdnadshavare och nära anhöriga med ett begränsat 
antal om två stycken per deltagare. Redovisningarna tog plats i befi ntlig undervisningslo-
kal. I samband med terminsavslut i december skedde redovisningar i dans och teater utan 
publik och i konst för ett litet antal och för en person i taget. För en del grupper så spelades 
avslutande uppspel in och skickades i länkar till vårdnadshavare. 

Boo
Boo Folkets Hus var basen för verksamheten fram t.o.m. branden och där erbjöds danskurser 
mån-lördag för barn från 3 år. För barn från 7 år gavs kurser i dans, teater och konst. 

Sickla
Verksamhet bedrivs också i Dansstudion i Alphyddan alla dagar i veckan med danskurser 
från 3 år, dansgrupp för barn 1-6 år med familj, orientalisk dans för vuxna samt teater- 
och musikalkurser från 8 år. 

Älta
Sedan ett antal år har NDT verksamhet i Älta Kulturknut och förutom dans erbjuds kurser i 
konst och teater.

Övrig verksamhet
Utöver kursverksamheten bedrivs vanligtvis projekt och aktiviteter i samverkan med andra 
aktörer för barn och unga som en del av ett uppsökande arbete. Att synas och aktivt ta del i 
lokalsamhället är en annan del av det arbetet.
Vi erbjuder barn och ungdomar med funktionsvariation att delta på samtliga kurser. Det 
fi nns en önskan från särskola och vårdnadshavare om utökad möjlighet för funktions-
varierade att delta i kulturskoleverksamhet och vårt mål är att vara en del i att tillgodose 
det behovet. Uppdraget att erbjuda verksamhet för denna målgrupp har visat sig vara svår 
att genomföra och det handlar främst om att kunna anpassa verksamhet efter olika behov.

Organisation
Personal består av en heltid kulturskolechef och en kursadministratör på halvtid. Arbetet in-
nefattar ekonomi, personalansvar för pedagoger, verksamhetsutveckling, kursadministration, 
marknadsföring, pedagogisk utveckling m.m. Verksamhetschefen för Boo Folkets Hus har ett 
övergripande ansvar för ekonomi och personal. 
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Arbete sker för att ytterligare stärka våra samarbeten i Nacka genom att erbjuda kultur- 
skoleverksamhet, bedriva kurser, genomföra kulturella arrangemang, och erbjuda 
mötesplatser. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga i Nacka bland annat  
genom samarbeten med skolor, förskolor och fritidsgårdar. Under hösten 2019 startades 
nytt koncept med ”Scenkonst på nära håll” med möjlighet att erbjuda förskolor scenkonst 
under Nacka kommuns ”Kulturpeng”. I samarbete och med subvention från Region Stock-
holm har det tidigare anordnats professionella dans och teaterföreställningar i Boo Folkets hus. 
Under 2020 har det mesta av den uppsökande verksamheten inte kunnat genomföras och p.g.a. 
pandemin har inga föreställningar getts under 2020.

Vi lägger stor vikt vid att ha en hög kvalitet i vår kursverksamhet och strävar efter att  
anställa pedagoger med både yrkesmässig och pedagogisk utbildning. De flesta av våra ca.  
sjutton pedagoger är utbildade på Dans- och Cirkushögskolan, Baletthögskolan, Konstfack 
eller Teaterhögskola och andra har sin kompetens från folkhögskolor eller internationella  
utbildare. Förutom undervisning har tre av pedagogerna också tjänstgjort som värdar och 
tagit hand om Alphyddans Öppen Träffpunkt som drivs på uppdrag av Nacka Kommun. Stor 
vikt läggs vid att ge barn och unga möjlighet att utvecklas i en skapande verksamhet för att 
utforska egen kreativitet. Med utvecklingssamtal, fortbildning och pedagogiska träffar  
strävar vi efter att säkerställa den pedagogiska kvaliteten som en grund för att kunna vida-
reutveckla vår kursverksamhet.

Tillsammans med Boo Folkets Hus övriga verksamheter följer vi i allt vårt arbete upprättade 
riktlinjer för jämställdhet, likabehandling och mot alla former av kränkande särbehandling.

10



PRECOVID
Året började positivt. Resegruppen som arbetat hela hösten hade precis färdigställt en 
projektansökan om en utbytesresa till den italienska ungdomsorganisationen Amicii del 
Villaggio. I slutet av juni skulle gruppen resa till Venedig i sex dagar, och sedan ta emot 
en grupp från Italien en vecka senare. Nu började planerna runt aktiviteter på respektive 
resmål ta form.

En grupp ungdomar ansökte om pengar från Nacka kommun och tog kontakt med de andra  
fritidsgårdarna för att få dem att samverka runt en musikfest med artister på Folkan. Pengarna 
beviljades och de kommunalt drivna fritidsgårdarna var med på tåget - nu skulle vi bara knyta 
an oss rätt artister.
Ytterligare en grupp lite äldre ungdomar började att arbeta framåt med målet Orminge  
Karneval. Denna grupp hade ett nytt fokus, då de planerade för att vara arbetsledare för  
övriga ungdomsvolontärer under karnevalen.

I februari genomförde vi välgörenhetsgalan “Far out east” tillsammans med en klass från 
Myrsjöskolan, där både lokala och tillresta artister framträdde. Publikt blev det ingen succé, 
men en stor framgång och lärdom för de elever som arbetat med all planering och genom-
förandet av ett så stort arrangemang.  

I övrigt jobbade vi på i vår löpande verksamhet med ”Utmaningen”, en boxningsgrupp,  
”Torsdagsmiddag på Folkan” och allt annat vi alltid erbjuder i den öppna verksamheten. 
Utöver det hade vi en del events där vi inte minst vill nämna en afghansk middag där Salongen 
inreddes som en bazaar i Marrakech och där alla bjöds på en middag lagad av våra afghanska 
besökare och deras familjer.

COVID – vårtermin och sommar
I mars drabbades vi då av Covid. Resan till Italien ställdes in, Ungdomsfesten ställdes in och 
även Orminge karneval. Verksamheten fortsatte, men så mycket vi arbetat för under så lång 
tid, tvingades vi överge i spåren av pandemin.

Allt var dock inte katastrof. Vi hade en mycket fin sommarverksamhet på Folkan i juni då vi 
bland annat gjorde utflykter med ungdomar till Björnö naturreservat, fotbollsgolf i Siggesta 
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Gård och kanothajk i Nackareservatet. Nacka kommun gav oss även ett extrauppdrag under 
hela juli och halva augusti då vi tre dagar/kvällar i veckan hade en öppen idrottsverksamhet 
tillsammans med Nacka Wallenstam IBK på deras utomhusrink vid Orminge Skola. Det blev en 
mycket uppskattad verksamhet och tacka vare att även Nacka IBK beviljats resurser kunde vi 
ha en bred verksamhet som täckte stora delar av veckorna och med besökare i alla åldrar.  
Vi kunde även bjuda in externa aktörer som Fryshusets “generation pep” som kom med  
aktiviteter och turneringar.

COVID - hösttermin
I augusti startade vi verksamheten igen - nu med den skillnaden att vi inte planerade några 
events eller större arrangemang. Den löpande verksamheten rullade på i vanlig ordning 
med ett nytt tillskott – fiskeverksamheten, där vi tillverkar egna fiskedrag och åker på 
fiskeutflykter i närområdet. 

Men andra orosmoln tornar upp sig. En grupp ungdomar sprider oro i området. De besöker 
inte fritidsgården, men har konflikter med andra ungdomar, vilket får till följd att ungdomar 
som besöker oss utsätts för hot. Vi gör en polisanmälan, då ungdomar flyr in till oss, och vi 
hamnar i någonting som närmast kan beskrivas som en belägring. En del ungdomar väljer att 
inte komma till oss då de upplever stor otrygghet i Orminge. 

NY LOKAL
Torsdagen den 15 oktober väcks vi upp till en ny verklighet, då Folkan står i lågor. En katastrof 
vi inte kan finna ord för. Hela dagen tillbringar vi i kyrkans hus där personal och besökare 
samlas för att bearbeta det som just pågår. Framför våra ögon raseras vårt hus utan att vi kan 
göra någonting.
Redan fredagen den 16 oktober kunde vi flytta in i våra tillfälliga lokaler på Betsövägen 2, och 
ett intensivt arbete startar för att kunna dra igång verksamheten igen. Nu är vi inte längre 
bara fritidsledare utan även flyttgubbar. De närmaste veckorna jobbar vi dygnet runt med att 
ta emot möbler, inventarier, husgeråd och annat som privatpersoner, föreningar och företag 
skänker oss. Det är tack vare alla dessa välgörare, som vi så snabbt har en fungerande verk-
samhet igen.

Med hjälp av ungdomarna har vi nu åkt runt och hämtat saker medborgare vill skänka, vi har 
inrett lokalen och målat väggar. Nu har vi en ganska ändamålsenlig lokal vi kan ”bo i” tills vi 
kan flytta hem igen, tack vare våra flitiga ungdomar och andra välgörare.

Verksamheten har rullat på som vanligt - om man kan säga så under en covidpandemi. Vi har 
begränsat antalet besökare till 20 stycken på fritidsgården, men vi har inte behövt stoppa 
någon i dörren. Vi kan anta att pandemin påverkar besöksantalet betydligt.

Under hösten förändrade vi även vårt uppdrag med Myrsjöskolan. Från att ha haft ett fokus 
på korridorer och mingel, har nu fokus flyttats till skolans café på nedre plan där vi bemannar 
caféet och lånar ut material som kortlekar, pingisracketar och sällskapsspel. Spännande, då 
vi träffar helt andra elever på detta sätt.

Året avslutades sedan med att alla barn- och ungdomsverksamheter ställdes in från och med 
18 december, vilket medförde en väldigt bantad jullovsverksamhet med frågesporter, quiz och 
annat digitalt - och live via Instagram.
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Det som inte nämnts är vår lördagsöppet i Ormingehallen, där vi kör öppen idrott och fotboll 
klockan 19.00-23.00. En mycket populär verksamhet som lockar ungefär 30 till 50 besökare 
varje lördag. 

Vi vill också nämna “Hemkumpan” i Myrsjöskolan, där vi har drop in i hemkunskapssalen 
på fredagar efter skolan. Elever kan komma in och baka någonting gott till fredagsmyset - 
uppskattat.

Nu väntar - och hoppas vi - att vi snart ska kunna påbörja bygget av nya Folkan och att 
pandemin ska gå över. 

Vi längtar mot bättre tider. 
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Hitta hit
Boo Folkets Hus hittar du direkt bakom Boo Församlings hus i Orminge Centrum.
Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.
     08-747 72 00 boofolketshus.se
     info@boofolketshus.se        BooFolketsHus
     BooFolketsHus
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