Boo Folkets Hus

Verksamhetsberättelse 2021

Drömhuset börjar
inte bara
visualiseras, utan
även byggas!

Under 2021 kom vi igång med återuppbyggnaden av Boo Folkets Hus.
Efter noggrann utvärdering valde vi Nackaföretaget Habitek som
vår byggentreprenör.
Vi har fått kämpa hårt för att lösa finansieringen av bygget, då vår
fullvärdesförsäkring ändå inte skulle täcka alla kostnader…
Ett hjärtligt och stort TACK till alla Boo-bor som hjälpt oss med såväl
möbler och utrustning som pengagåvor!
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Händelserika år, minst sagt.

Boo Folkets Hus
I okt 2020 brann Boo Folkets Hus ner vilket gjorde att årsskiftet 2020-2021 präglades av att
snabbt komma iordning med tillfälliga lokaler i Orminge hus. Pandemin tar ett grepp om hela
samhället och det märks tydligt i vår verksamhet. Men vi kämpar på och arbetar så gott vi kan
under de förutsättningar som råder.

Nacka Dans & Teater Kulturskola
Vad gäller pandemin så följdes fortsatt alla rekommendationer från Nacka Kommun och ansvariga myndigheter. Ingen del av verksamheten har behövt ställas in.

Folkans Fritidsgård
Också här påverkas verksamheten av pandemin, men vi lyckas ändå på ett bra och säkert sätt
driva verksamhet.

Orminge Karneval
Tyvärr tvingades vi åter igen ställa in på grund av rådande pandemi och restriktioner. Men vi
lyckades i september genomföra en mindre höstfest som vi döpte till ”Tillsammans i Orminge”.

Lusthuset
Pandemin gjorde att vi tvingades stänga seniorverksamheten vissa perioder och när den var
öppen var det med rådande restriktioner. Ytterligare ett hårt år för våra seniorer.
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Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen bestått av:
Camilla Fogelström, ordförande
Annika Klöfver, vice ordförande
Johanna Murray, sekreterare
Martin Sahlberg, kassör
Ledamöter: Kenneth Hertzman och Peter Wilén.
Ersättare: Johan Normén, Elizabeth Grönberg och Tee Pettersson.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.
Styrelsens arbete har under året kommit att handla mycket om att hantera återuppbyggnaden
av Boo Folkets Hus efter den ödesdigra branden 15 oktober 2021. En särskild byggledningsgrupp
och en ekonomigrupp tillsattes för detta arbete. Också coronapandemins konsekvenser för
verksamheten och dess ekonomi har i mångt och mycket präglat styrelsens arbete.
Avslutningsvis kan styrelsen konstatera att året 2021 blev ett riktigt tufft år såväl ekonomiskt
som verksamhetsmässigt. Styrelsen riktar ett stort tack till all personal som trots alla svårigheter
ändå lyckats hålla igång verksamheten med en ekonomi i balans.
Detta framgår av denna verksamhetsberättelse och årsredovisningen som styrelsen nu lägger fram.
Camilla Fogelström
Ordförande
Boo Folkets Hus
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Kärleksregn över
Boo Folkets Hus

Vi flyttar in i våra
tillfälliga lokaler!
Vänner, styrelse och personal
kavlar upp ärmarna och bygger
nya musiklokaler, café, toaletter,
omklädningsrum och personalkontor.
Vi syr gardiner och ställer iordning
det som behövs för att kunna dra
igång terminen i början
av januari 2021.

Under hela 2021
skänker man gåvor
till oss som vi naturligtvis ombesörjer att hämta.
Det är soffor, skåp, bord,
stolar, kontorsmöbler, husgeråd, vitvaror, julsaker,
blommor och allt där
emellan.

Generösa hjärtan fy
lokaler med allt vi llde våra
behövde!
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Utan hjälp
från alla underbara människor i Boo
hade vi aldrig varit där
vi är idag! Så ett stort
varmt tack till er
ALLA!

2021 inleds av ytterligare smittvågor av
Covid-19 och vi arbetar under rådande
restriktioner.
Vi kämpar oförtröttligt med att få klart
våra tillfälliga lokaler i Orminge Hus.
Fritidsgården tuffar på utan avbrott och
håller ungdomarna trygga och glada i
gamla Videorullen.

-H
-Okej, är behövs det
då bygg
er vi ttooaletter!
aletter
här!

Nacka kommun fyller 50 år.
Som en hyllning till vår kommun och dess
invånare inleder de fyra fina kulturhusen Boo
Folkets Hus, Dieselverkstaden, Älta Kulturknut
och Fisksätra Folkets Hus, projektet
”Vi är Nacka!”

		
				

Ett gemensamt projekt
för att hylla och lyfta
personer från olika orter
i Nacka som framröstats
av Nackas medborgare.

Ett projekt som vi arbetade med under hela året och
starten blev en omröstning på husens sociala medier.
Fem personer från varje ort blev sen porträtterade till
en vandrande utställning under året som högtidligt
avslutades med utställning i Stadshuset i slutet av året.
Från Boo Folkets Hus fick vi den stora äran att få
avbilda och intervjua Greta Holm, Kerstin Coulianos,
Bosse Ståldal, Joakim Sundqvist och Emma Lette.
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Ny termin bjuder in
Unga och gamla

Den 28 april blev Boo Folkets Hus årsmöte
per capsulam. Vi hälsade ett flertal nya
andelsägare välkomna.
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Valborg

Den sista april ordnade PRO ett Coronasäkert
medlemsmöte med grill och festligheter på
vår utegård.

Grillmy

s på ute
platsen!

I maj lyste vår årliga Orminge Karneval med
sin fråvaro på grund av pandemin.

folkfesten
Den stora

uteblev

Fotografering för 3D-bysterna sker i juni
med en teknik som kallas fotogrammetri.
Intervjuer med våra utvalda Nackabor inleds.
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-Hop/Dance/R
kurser i Hip

Folkans Fritidsgård fyllde sommarlovet med allsköns aktiviteter.

I augusti började våra älskade Jazziorer svänga igång igen
för en begränsad publik.
PRO ordnar grillmöte på gården med underhållning.
Täby kommun kommer på studiebesök gällande hur vi
arbetar med vår seniorverksamhet.

					
						
						
						

I september lättar restriktionerna utomhus och vi 		
kunde arrangera höstfesten “Tillsammans i Orminge”
En lokal folkfest för att fira det vi då trodde var början
på slutet av pandemin.

						

Orminge centrum firar också de 50 år och gratis tårta 				
				
bjöds från Coop. Ett mycket uppskattat event av alla 							
Orminge-bor som nu äntligen vågade sig ut.
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Elina och Simona
delade ut
tårtbitar till hung
riga Ormingebor

På området fanns det också tivoli, knallar, underhållning,
strålande sol och glada miner.
Boo Energi som fick ställa in sitt 100-årsfirande 2020 tog
igen det under dessa dagar och bjöd publiken på artisten
Mojje som gav oss en fenomenal familjeshow.
I samband med det passande namnet “Tillsammans i
Orminge” tog vi det första spadtaget för nya huset.
Många samlades för att vara med oss på denna
speciella dag.

Seniorer, ungdomar, vänner,
politiker och medarbetare fick
under en specialkomponerad
fanfar av Cecilia Wennerström
och Sven Larsson, njuta av det
första spadtaget som bland andra
togs av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande och Richard
Wendt, ordförande i kulturnämnden.

-Här ska byggas!
Seniorverksamheten drar igång med rådande restriktioner.
Linedance, Lilians gammeldans, pingis, handarbete, bokklubb,
fotoklubb, HRF, modern vals och mycket mycket mera.
SPF, PRO och Seniornet drar igång sina möten med föreläsningar
om allt möjligt från lösenord till när rocken var ung.
SPF bjöd in Eddie Oliva som kom och bjöd på härliga sånger.
För att nämna några klassiker: ”Volare” och “O sole mio” fick
taket att lyfta och vi alla njöt fullt ut!

Modevisning i samarbete
med Michelle Mode
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arkade
1 oktober sp igång.
n
mogendanse

RGRM drar igång. En träningsform som stimulerar öron,
ögon, händer, fötter – många sinnen samtidigt. Med hjälp
av musikens rytm tränar de (eller leker om man så vill)
upp förmågan till uppmärksamhet och koordination.
16 oktober visade vi filmen
”Parasit” i vår seniorbio.
Mogendans 29 oktober.

Parasit, en fyrf
belönad film aldigt Oscarspå vår seniorb
io

Spökvandring - Halloween
Lokalerna i Orminge Hus ställdes om för en dag och blev
“Skräckens hus”. Ungdomar från fritidsgården fick ta sig
runt en bana som kantades av zoombies och andra olyckliga
varelser i alla former som rörde sig i lokalen till musik som
fick håret att resa sig. Allt för att få ungdomarna att tappa
fokus på frågorna och uppgifterna som skulle lösas för att
komma vidare och lösa mysteriet.
Alla var väldigt noga med att se sig över axeln.
“Bättre än spökhuset på Gröna Lund” var ett bra betyg.
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Jazzåboogänget spisar
jazz för fulla lass

-Vi bygger med hållbarhet.
När vi nu börjat återuppbyggnaden har vi därför valt att använda cellglas istället
för konventionella isoleringsmaterial, säger Johan Rådmark. Fördelarna är många.
Vi behöver t ex bara hälften så mycket betong som används i en vanlig grund.
Dessutom sparar vi 90 % av armeringen, 50 % på transporten och gör en stor tidsbesparing på arbetsplatsen. Och det är lite häftigt att materialet består av 100 %
återvunnet glas! Återvunnet glas har inte kapillär sugförmåga (suger inte upp
fukt) och dessutom hindrar det eventuell radon att stiga upp i huset, fortsätter
Johan Rådmark.
Med alkoholfria bubblor i glasen öppnade vi Ulrikas årliga fotoutställning.
Ulrika fotograferar större händelser för Boo Folkets Hus som vi årligen visar
upp i form av fotoutställning.

Den 12 november var det Mogendans,
dagen efter var det biovisning då
vi visade “The Good Liar”.

len
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i
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Den 16 november anordnade vi Seniordagen
i samarbete med och i Orminge Centrum.
Det bjöds på modevisning med röd matta
och konsert med Jazziorerna.
Trygghetsvandring, ett samarbete med
Nacka kommun.

26 november blev det åter igen mogendans.

Modevisning i Ormin
ge
Centrum

Projekt “VÄGGEN- eller jag ska bara skynda mig att leva i nuet i hamn”
Ett samarbete där Boo folkets Hus kunde bistå med lokal där föreställningen
“Under mina fötter faller världen” spelades två helger i november.
“Det har varit ett lärorikt och spännande
projekt detta att jobba med dans och text,
kvinnor och utbrändhet. Vi har haft sammanlagt ca 100 personer i publiken och
vi lyckades få in 6695:- som gick till återuppbyggnadskontot för Folkan!“ berättar
projektledaren Cilla Colt stolt.
STORT TACK för det!
“Vi är Nacka”-utställningen kom till vårt
hus 29 november. Nu fick vi äntligen visa
upp resultatet av årets arbete.
I december bjöd Lilla Konstskolan på en
härlig utställning.
I december visade vi filmen
“Bohemian Rhapsody”.
Årets luciatåg i Orminge Centrum, ett kärt
och uppskattat samarbete mellan Boo
Folkets Hus, Orminge Skola och Orminge
Centrum.
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Lusthuset - Boo Folkets Hus seniorverksamhet.
Ett uppdragsavtal om seniorverksamhet trädde ikraft 2015 och verksamheten har utvecklats
mycket positivt sedan dess. Uppdraget går under benämningen ”Lusthuset”, och handlar om
att vi har öppen verksamhet för seniorerna alla vardagar kl 10:00-14:00.

”Boo Folkets Hus har av Äldrenämnden, Nacka Kommun beviljats uppdragsersättning
för att tillsammans med SPF seniorer i Boo, PRO i Boo och Nacka Kommun driva en öppen
mötesplats för seniorer i Boo Folkets Hus lokaler i Orminge. En styrgrupp som bildas med
representanter från ovanstående kommer kontinuerligt att utveckla verksamheten utifrån besökarnas önskemål.”
Trots branden och pandemin så kämpar vi på med det vi kan och får göra.

Bugg Pingis!

Fotoklubb

Gammeldans

för seniorer

Vinnaren bjuder på ﬁka?

för seniorer

Kanske en
schottis?

Ska vi dra
en vals?

Boo Folkets Hus

Polka!
Hambo?

Vi ger instruktioner om det

behövs!

telefon eller sms till:
Anmäl dig per epost,
, 0706 83 96 84 eller
liliansjostrom@gmail.com
ista i Boo Folkets Hus.
skriv upp dig på anmälningsl

seniorer
En öppen mötesplats för
kl. 10-14
i Boo Folkets Hus vardagar

Välkommen!

seniorer
En öppen mötesplats för
kl. 10-14
i Boo Folkets Hus vardagar

erna

Jazzior
YOGA

Välkommen!

Mogendans!

För seniorer

LUSTMÅLARNA

seniorer
En öppen mötesplats för
kl. 10-14
i Boo Folkets Hus vardagar

seniorer
En öppen mötesplats för
kl. 10-14
i Boo Folkets Hus vardagar

Boo Folkets Hus

Kom och dansa
med oss!

ete
Handarb
för seniorer

Datorhjälp
för seniorer!

Vad ska jag
göra nu?

Boo Folkets Hus

!

n 10-14
Varje måndag mella
surfplatta
Ta med din struliga dator,
lösa det.
eller mobil så försöker vi

seniorer
En öppen mötesplats för
kl. 10-14
i Boo Folkets Hus vardagar

Kostnadsfritt!
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“

Coronapandemin fortsatte även 2021
Vi dansare fick anpassa oss och endast
dansa med den/de vi umgicks med
till vardags.
Nu kunde fler våga dansa eftersom
vaccinet gav skydd mot svår sjukdom om man blev smittad.
Vi dansare blev glada över att vi
fick fortsätta dansa i Boo Folkets
Hus, men vi fick så klart följa
restriktionerna. Inte ens under
sommaren fanns några offentligt
anordnade danser, både Skansen
och Årstaliden var stängda.
Vi dansade i Ormingeparken på utedansbanan och de som inte hade
någon danspartner kunde få lite
social gemenskap under fikapausen.

Hösten blev en kopia av 2020.
Endast 8 personer fick vistas samtidigt i danssalen. Det vi hoppas på
är att alla de som inte vågat/kunnat dansa med oss under de här två
åren ska våga komma tillbaka. Även om det krävs tålamod att få tillbaka danskunskaperna i både huvud och ben.
Men träning ger färdighet.
Dansen ger hälsa för både kropp och knopp. Forskning visar att
såväl rörelserna som den kroppsliga beröringen och hjärnans
arbete förhindrar tidig sjukdom och lindrar ledsmärtor.
Vi ser fram emot en ljusare tid utan coronarestriktionerna.

Lillian Sjöström - Dansant eldsjäl
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Folkans Fritidsgård
2021 är första året med det nya uppdraget vi fick i samband med upphandlingen av Nacka
Kommuns fritidsgårdar. Det skiljer sig inte nämnvärt från det gamla men det har inneburit
mycket kontakter med beställare (kommunen) och övriga fritidsgårdar för att tydliggöra
förväntningar och krav. Vi hade en vår som fortfarande präglades starkt av pandemin och
mycket oro runt finansieringen av vårt nya hus har legat som ett mörkt moln över oss under
hela perioden. Men tack vare våra medarbetare och våra ungdomar har vi ändå sett en god
utveckling av av aktiviteter och verksamheter.
Basuppdraget är en öppen verksamhet för
ungdomar mellan 13 och 18 år, sex dagar per
vecka sammanlagt 38 timmar. Utvecklingsområdena vi valde att fokusera på var att göra
fritidsgården till en attraktiv mötesplats och att
arbeta för ungdomars delaktighet och inflytande.
I januari var fritidsgården stängd på grund av
pandemin. Istället hade vi olika aktiviteter och
event som livesändes på Instagram. Det var olika
quiz och tävlingar och vi tillverkade hemgjord glass
och Mozartkulor som vi lottade ut. Det var roligt
men utmanande att försöka nå ungdomar digitalt.

Vi hade en del utomhusaktiviteter som
pulkaåkning och promenader men även här
var det en svår utmaning att nå våra unga.
Under den perioden arbetade vi även tillsammans med Trygg 365 (våra lokala
väktare) i hela Saltsjö-Boo vissa kvällar
och helger.
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När vi sedan öppnade igen präglades mycket av arbetet av
att få till en hemtrevlig och mysig fritidsgård. Många av
ungdomarna har målat väggar, möblerat och fixat och nu
har vi en plats många inte vill lämna fast vi närmar oss en
flytt hem igen. Återkommande aktiviteter har varit
boxning, hemkumpa (hemkunskap) i Myrsjöskolan,
“Utmaningen” samt Ormingehallen på lördagar som alltid
är populärt.
Vi har under året fortsatt vårt uppdrag i Myrsjöskolan
där vi finns med för att bidra i trygghetsarbetet på skolan.
Vår samverkan med Myrsjöskolan är oerhört viktigt då
basen av vår besökargrupp går där.

Ett nytt uppdrag är Folkanklubben som finansieras
av Nacka kommun. Där riktar vi oss till barn i årskurs fem och sex där vi ser att det finns oro för att
de kan hamna i riskgrupper. Det är en öppen verksamhet 1,5 kvällar i veckan samt utflykter och annat
under skollov. Vi når regelbundet cirka 15 barn men
vi kommer att göra ytterligare satsningar till hösten
för att nå fler.

Vi driftade även på uppdrag av Nacka kommun Velamsunds
dagläger under sommarlovet tillsammans med övriga
fritidsgårdsaktörer. Ett mycket attraktivt läger som
passar mycket bra i Boo Folkets Hus profil.
Kommande sommar kommer vi på egen hand att driva
lägret. Under sommarveckorna gjorde vi även en handfull
mycket trevliga utflykter för barn och ungdomar.
Vi klättrade i Ekoberget, paddlade kanot i Ältaån, badade i
Velamsund och kröp in i grottor i Klövbergets naturreservat.
Hösten startades upp med höstfesten ”Tillsammans i
Orminge” som verkligen var glädjande efter allt som
varit inställt på grund av pandemin. Redan då hade vi en
grupp nya besökare som arbetade som volontärer för att
samla pengar till Gröna Lund-besök samt en grupp som ska
delta i ett ungdomsutbyte med en ideell förening i Italien.
Mycket av arbetet under hösten och vintern har sedan
kretsat runt dessa grupper – i frågor om delaktighet,
Spe
entreprenörskap och trygghet.
(Speleololunkande ungdoma
r
gi

är läran
om grott
or)

16

Verksamhet
Under 2021 påverkades verksamheten fortsatt på ett avgörande sätt dels av pandemin och
dels av branden i Boo Folkets Hus.

Pandemin
Vad gäller pandemin så följdes fortsatt alla rekommendationer från Nacka Kommun och ansvariga
myndigheter. Året har påverkats av riktlinjer, att
förhålla sig till dem och att kommunicera ut dem.
Administrativ personal och chef har fortsatt att till
övervägande del arbetat hemifrån i omgångar.
Pedagoger har på det stora hela kunnat undervisa
som tidigare men många har periodvis varit sjuka.
Några har avstått från att undervisa då sambo eller
anhörig varit sjuk. Det har också funnits risk för
att smitta elev, för att själv bli smittad eller för att
smitta anhörig. Sammantaget innebar det att fler vikarier än tidigare varit engagerade och det
har varit betydligt svårare att rekrytera dem med kort varsel. Några elever valde att sluta med
hänvisning till pandemin och risk för smitta.
Publik vid avslutande uppspel och utställningar
skalades ner i omfattning. En del arbete utöver
det vanliga har skett med att sprida information och att hitta nya former och arbetssätt.
T.ex. genomfördes inga gemensamma aktiviteter för pedagogisk personal med informationsträffar, utbildningsinsatser, personalmöten
eller fester. P.g.a. pandemin och delvis att
verksamheten bedrivits i tillfälliga och mindre
lokaler genomfördes inga dansföreställningar
inom ramen för kulturpeng. Ställdes in gjordes
också karnevalsskola, karneval och Jul i vårt
hus. Under hösten lättade restriktioner och
smittoläge och en höstfest arrangerades av
hela Boo Folkets Hus. Verksamheten har inte
tagit emot något ekonomiskt krisstöd.
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Branden
Den 15 oktober 2020 totalförstördes Boo Folkets Hus och det har fortsatt att påverka verksamheten och de drygt tjugo kurser som bedrivits där. Ersättningslokaler för verksamheten i
Orminge har fortsatt varit på Edövägen 2.

Avtal
Nacka Dans & Teater Kulturskola (NDTK) ingår som en del av Boo folkets Hus som auktoriserad
kulturkursanordnare inom Nackas kundval för barn och ungdomar 7-19 år boende i Nacka.
Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, teater, konst och har också möjlighet att erbjuda
undervisning i musik.

Kursverksamhet i Kundval
Nacka 7-19 år
Under 2021 har genomförts 39 kurser - med
ca 315 deltagare - för barn och ungdomar
som gått terminskurs 27 gånger.

Kursverksamhet utan avtal –
utan bidrag från Nacka kommun
Under 2021 har NDTK haft 12 kurser för
barn 1-6 år - med ca 124 deltagare - som gått
terminskurs 24 gånger. Tre olika kurser har
erbjuds för vuxna och omfattat ca 35 personer
som under året deltagit vid ca 24 tillfällen.
En kurs har erbjudits för barn 1-6 år med familj.

Shower, föreställningar och
utställningar
I maj och i december månad genomfördes
redovisningar av arbetet i dans- och teater och
konst med föreställningar, uppvisningar och
med utställningar. Det skedde i Boo Folkets Hus,
Alphyddan och i Älta Kulturknut för deltagarnas
vårdnadshavare och nära anhöriga.
Redovisningarna tog plats i befintlig
undervisningslokal.

Boo
Boo Folkets Hus har under 2021 huserat i
tillfälliga lokaler på Edövägen 2. Där erbjöds danskurser mån-lördag för barn från
3 år. För barn från 7 år gavs kurser i dans,
teater och konst.
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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 Nacka Dans & Teater Kulturskolas 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 finns svårigheter med att genomföra
detta och det handlar främst om att kunna
anpassa verksamhet efter olika behov och
även i förhållande till kostnad.
Med anledning av pandemin har mycket av
den uppsökande verksamheten inte kunnat
genomföras p.g.a. rådande restriktioner.
Projektet Intryck-Uttryck som beviljats
medel om 435.800 kr för ett genomförande
under 20/21 har delvis skjutits upp som en
direkt följd av pandemin. Förhoppningen är
att det ska vara möjligt med ett fortsatt
genomförande av projektet under 2022.
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Marknadsföring och information
Föreningen Dansstudion har:
• Spridit information via sociala medier.
• Kontinuerligt uppdaterat information och
kalendarium på hemsidan.
• Uppdaterat kursutbudet på kurser.se.
• Funnits med i evenemangskalendern på
nacka.se.
• Delvis synts på skolor.
• Delvis informerat lokala medier om
verksamheten.
• Regelbundet publicerat annonser i press och på ljustavla.
• Genomfört en enkätundersökning för kulturskoleelever och publicerat den
på kurser.se
• Producerat infoblad som skickats till ca 1800 hushåll.

Organisation
Föreningen Dansstudions administration
drivs av Nacka Dans & Teater Kulturskola
som en del av Boo Folkets Hus med personal
fördelat på en heltid kulturskolechef och
en kursadministratör på halvtid.
Arbetet innefattar ekonomi, personalansvar för pedagoger, verksamhetsutveckling, kursadministration, marknadsföring, pedagogisk utveckling,
vikarieanskaffning m.m.
Verksamhetschefen för Boo Folkets
Hus har ett övergripande ansvar för
ekonomi och personal.
Arbete sker för att ytterligare stärka våra samarbeten i Nacka genom att erbjuda kulturskoleverksamhet, 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 ett nytt
koncept med ”Scenkonst på nära håll” med möjlighet att erbjuda förskolor scenkonst under
Nacka kommuns “Kulturpeng”. Under 2021 har det mesta av den uppsökande verksamheten
inte kunnat genomföras och p.g.a. pandemin har inga föreställningar getts under 2021.
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, Stockholms Konstnärliga Högskola,
Konstfack eller Teaterhögskola och andra har sin kompetens från folkhögskolor eller
internationella utbildare. Stor vikt läggs vid att ge barn och unga möjlighet att utvecklas i en
skapande verksamhet för att utforska sin egen kreativitet. Med utvecklingssamtal, fortbildning och pedagogiska träffar strävar vi efter att säkerställa den pedagogiska kvaliteten som
en grund för att kunna vidareutveckla vår kursverksamhet. Tillsammans med Boo Folkets Hus
övriga verksamheter följer vi i allt vårt arbete våra upprättade riktlinjer för jämställdhet,
likabehandling och mot alla former av kränkande särbehandling.
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Årsmöte

Styrelse
Ordförande
Camilla Fogelström

Marknad, PR
och event
Ansvarig
Jessica Wilén

Jessica Wilén

Fastighetschef
Albin Waerndt

Verksamhetschef
Johan Rådmark

Karnevalsgeneral
Eric Malm

Fritidsgårdschef
Ulf Öberg

Kulturskolechef
Peter Parkrud
Projektledare
Jessica Wilén
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Hitta hit
Edövägen 2 i Saltsjö-Boo. Entrén till Boo Folkets Hus hittar till höger om Boo Vårdcentral
(gamla Vittraskolan).
08-747 72 00
boofolketshus.se
info@boofolketshus.se
BooFolketsHus
BooFolketsHus

P
Boo
Församling

Boo Folkets Hus
Entré

P

Orminge Centrum
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