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1. Vår förening
Historia

Sverige har en lång tradition när det gäller samlingslokaler. De första Folkets Hus byggdes i slutet
av 1800-talet för att det på den tiden inte var tillåtet att organisera sig och hålla möten. Folkets
Hus och Folkets Park blev människornas svar på behovet av platser för organisering, bildning och
gemenskap.
När Hammarkullen byggdes under 1968-1978 byggdes inte samlingslokaler för möten, gemenskap,
studier och kultur i den utsträckning som behövdes. I Hammarkullen växte snabbt ett stort antal
föreningar fram, och området blev ett av de föreningstätaste i Sverige. Folkets Hus Hammarkullen
bildades som ideell förening 1976 ur detta behov, och fick hyra ett eget hus vid Hammarkulletorget år 1986. Huset blev snabbt ett självklart nav för områdets föreningsliv, och så förblivit under
hela sin över 30-åriga historia. År 2015 renoverades stora delar av huset, med stöd från bland andra
Boverket, för att bättre passa våra behov. Bland annat planerades då Café Hammarkullen, som invigdes 2016.

Andelsägare

Föreningen hade vid 2017 års utgång ungefär 120 andelsägare, varav ungefär hälften är enskilda och
hälften är organisationer.

Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där alla andelsägare har rösträtt. Årsmötet, som
bland annat fastslår verksamhetsplan och budget och väljer föreningens förtroendevalda, ägde rum
3 april 2017. Föreningen leds av en styrelse som under 2017 hade en planeringsdag, ett årsmöte och
13 styrelsemöten. Styrelsen verkställer besluten från årsmötet. Det är även styrelsen som anställer
personal i ledande befattningar och beslutar vem som ska teckna föreningens firma. Folkets Hus
Hammarkullen ingår i riksorganisationen Folkets Hus och Parker, FHP.

Vision

Folkets Hus Hammarkullen är en öppen mötesplats där människor med olika etniska, kulturella och
sociala bakgrunder och erfarenheter kan mötas under året. Folkets Hus Hammarkullens vision och
uppgift är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kulturliv och personlig bildning.

Styrelsen efter årsmötet 3 april

Ordinarie ledamöter: Shadiye Heydari (ordförande), Elisabeth Holm (vice ordförande), Gert
Karlsson (kassör), Maria Wångersjö (sekreterare), Ingmar Flurén, Amir Sadayo och Tony Parath.
Suppleanter: Gloria Esteban, Marika Sanborn och Kamal Halwest.
AU: Efter årsmötet inrättades ett arbetsutskott som bland annat bereder ärenden till styrelsemötena.
I AU har under 2017 ingått ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Till AU har vid
behov föreståndaren adjungerats.

Övriga förtroendevalda efter årsmötet 3 april

Valberedning: Christer Blixt (sammankallande), Reza Talebi och Kerstin Wennerholm
Revisorer: Urban Norberg (sammankallande) och Kamil Sha-Mohammed
Revisorssuppleanter: Gilbert Ohlson och Lars Bergman
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Personal

Föreståndare: Till och med 30 juli hade huset en heltidsanställd kombinerad hus- och caféföreståndare. Från 1 augusti fanns en husföreståndare på 75 procent och en caféföreståndare på
75 procent.
Övrig personal: I huset arbetar en administratör på heltid samt två vaktmästare på heltid och en
på halvtid. En person är sedan 6 mars 2017 projektanställd på heltid för projektet Min Resväska.
I caféet arbetar ett cafébiträde på heltid och, fram till 30 november, ett cafébiträde på 75 procent.
Under slutet av året hade caféet även två praktikanter.

Omorganisation

Under hösten 2017 började styrelsen få signaler om att ekonomin gick allt sämre. Först infördes en
ekonomisk åtgärdsplan, med bland annat köpstopp. Detta visade sig inte räcka och styrelsen såg
därför ingen annan utväg än att fatta beslut om en omorganisation, som innebar att styrelsen övertog en rad arbetsuppgifter från anställd personal. Den person som hade kortast tjänstgöringstid på
tjänstemannasidan – föreståndaren - sades som en följd av detta upp på grund av arbetsbrist. Från
och med den 1 december 2017 tog styrelsen över föreståndarens arbetsuppgifter och utförde dem
som ideellt arbete.
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2. Verksamhet
Besök i huset

Under året har Folkets Hus Hammarkullen besökts av runt 100 000 personer. De flesta av dessa
kom som medlemmar av en förening som hyrt lokal eller arrangerat ett möte eller ett evenemang
i huset. Många kom också för våra publika aktiviteter, utställningar, föreläsningar och projekt vi
driver i egen regi. Sist men inte minst drog Café Hammarkullen, som vi driver i egen regi, många
människor till huset för att fika, träffas och ha mer informella möten.

Sociala medier

Sedan flera år har Folkets Hus Hammarkullen en hemsida. Café Hammarkullen har ända sedan
starten haft en facebooksida och i slutet av 2016 skapades även en för Folkets Hus. Under 2017
har bägge sidorna fått allt fler följare. Som mest har Folkets Hus Hammarkullens facebooksida haft
5000 besök på en dag. Detta skedde i anslutning till Hammarkullekarnevalen.

Föreningslivet

Föreningslivet är hjärtat i Folkets Hus Hammarkullen. Folkets Hus har genom sin historia breda
kontaktytor gentemot områdets många föreningar. Folkets Hus ser föreningarna som en tillgång i
Hammarkullen. Folkets Hus vill erbjuda rum för kultur, bildning och gemenskap för att främja ett
öppet och demokratiskt samhälle. Vår upplevelse är också att föreningarna ser Folkets Hus som en
tillgång för sin verksamhet och för området. Under året har ungefär 50 föreningar hyrt lokaler hos
oss, några regelbundet och andra vid enstaka tillfällen.
En del av de föreningar som hyrt lokaler hos oss kommer inte från Hammarkullen utan från övriga
Göteborg och dess kranskommuner, eftersom bristen på lokaler för exempelvis fester, diskussioner,
dans, bröllop och begravningar är stor i hela Göteborg med omnejd.
De föreniningar som hyr lokaler hos oss har en mycket skiftande verksamhet. De hyr exempelvis lokaler för läxläsning, musik, politiska möten, karnevalsdans, föreläsningar, konstutställningar,
studiecirklar och barnverksamhet. Att det finns utrymme för all denna verksamhet i Hammarkullen,
i ett centralt beläget hus vid torget, är en stor tillgång för området.
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3. Café Hammarkullen
En självklar träffpunkt

Under 2017 har Café Hammarkullen, som Folkets Hus driver i egen regi sedan 2016, utvecklats och
nått en allt större kundkrets. Caféet har blivit en självklar träffpunkt för många – inte bara för att ses
för en fika eller lunch, utan också för mer informella möten för exempelvis föreningsmedlemmar eller arbetskamrater. Det utgör dessutom ytterligare en attraktiv lokal som kan hyras ut till föreningar
eller andra mindre sällskap när caféet är stängt.
Caféet bidrar även till trygghet på Hammarkulletorget. Ett stort tack till Bostadsbolaget, som
förstod vikten av att det finns öppna verksamheter på torget och därför bidrog generöst till att Café
Hammarkullen kunde hålla öppet hela sommaren 2017.
Öppettiderna under 2017 har varit måndagar 10-19 och tisdag-fredag 10-17.
Under karnevalshelgen höll caféet extraöppet.
I Café Hammarkullen arrangerades under våren 2017 vid ett antal tillfällen Språkcafé, i samarbete
med Lärandets Torg, Sandeslätts kristna och Newly Arrived Architechts. Under Kulturkalaset gjorde
Café Hammarkullen ett gästspel i Green Corner i Bältesspännareparken, där caféets personal bland
annat lärde besökare att laga somalisk anjeera.

Fika och lunch

Under året har Caféet etablerat sig som Hammarkullens främsta lunchställe. Varje vardag serveras
lunch med inspiration från bland annat Sverige, Somalia och Kurdistan.

6

Caféet är också en viktig resurs i konferensverksamheten i Folkets Hus genom möjligheten att
erbjuda frukost, lunch och fika ”inom huset”.

Kulturcafé

I Café Hammarkullen har Folkets Hus under året arrangerat en mängd mindre kulturevenemang,
för att utöka kulturutbudet i Hammarkullen och för att även locka människor från andra delar av
Göteborg till Hammarkullen. Kulturcaféet har också varit en bra chans för kulturutövare att nå en
ny publik.
Ett flertal musikevenemang ordnades med hjälp av bidraget Interkulturellt stöd från kulturförvaltningen i Göteborgs stad. Totalt omfattade stödet 11 programpunkter från november 2016 till april
2017.
Några av de artister som uppträdde i Café Hammarkullen 2017 var MOR (arabiskt klingande
musik), Lucas Stark (vissångare), Ögats husorkester (musiker från östra och västra Göteborg som
rör sig mellan olika genrer), Noiz aka Glauko Lima (brasiliansk ljudkonstnär), Medhane (reggae),
Elin-Louise Ahlberg (låtskrivare och vistolkare), Junior Santana och Caravanna (trio som spelar brasiliansk pagode) och Laia (svensk-belgisk kvintett). I Caféet har även bjudits barnteater.
Under året har dessutom tre evenemang i samverkan med Hammarkullens konsthall ordnats i
Caféet, bland annat ett samtal om Jens S Jenssens fotokonst och ett samtal om surrealism.
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4. Plats för kultur och bildning
I egen regi och i andras

Folkets Hus Hammarkullens vision är bland annat att vara en plats för varit plats för kulturliv och
personlig bildning.
Den kultur och de möjligheter till personlig bildning som erbjuds i Folkets Hus Hammarkullen sker
dels som publika evenemang, och dels som verksamhet som bedrivs av föreningar och andra hyresgäster för deras medlemmar eller deras inbjudna gäster. Folkets Hus ser stort värde i bägge typerna
av evenemang. De publika evenemang och verksamheter som sker i huset är även de av skilda slag:
En del är arrangerade av oss, andra är arrangerade av någon av våra fasta eller tillfälliga hyresgäster,
och i en del fall sker evenemangen i samverkan mellan oss och andra aktörer. I samtliga fall är
Folkets Hus glada och stolta över att vara en plats där kultur och bildning erbjuds för Hammarkullebor och andra intresserade.

Publika evenemang

Förutom de kulturevenemang som arrangerats i Café Hammarkullen har Hammarkullebor och andra bland annat kunnat ta del av följande stora evenemang i Folkets Hus under 2017:
Kurdisk filmfestival: Under tre dagar visades kurdiska filmer, varvat med spännande möten
med producenter, regissörer och skådespelare från Kurdistan. Arrangör: Sköna Konsterna.
Exilfilmfestivalen: Exilfilmfestivalen är ett fritt forum för filmare som lever i exil att
komma till tals och visa sina filmer – oavsett filmarnas nationella, etniska eller religiösa
tillhörighet. Ett antal av filmerna visades 2017 i Hammarkullen Folkets Hus, och i samband
med en av filmerna arrangerades ett samtal med manusförfattaren. Arrangör: Exilfilmfestivalen.
Barnkultur: Hammarkullens bibliotek har flera gånger haft barnteater och visat barnfilm i
Folkets Hus. Den fria teatergruppen Big Winds har haft ett antal barnföreställningar under
2017. Alla barnkulturevenemang har varit öppna för allmänheten efter anmälan.
Kulturvandring: Kulturvandringen är ett årligt arrangemang i Hammarkullen, som för sjunde
året i rad involverade platser runt om i området. Navet utgjordes som vanligt av Folkets Hus,
som denna dag var helt fyllt av aktiviteter kopplade till Kulturvandringen. I huset bjöds på
bland annat konst- och fotoutställningar, dansuppvisningar, musikuppträdanden, filmvisning, marknad med försäljning av hantverk och mat samt aktiviteter för barn och vuxna. Arrangör: Ham-Sam/Hammarkullen 365.
Utställningar: Folkets Hus Hammarkullen tog under 2017 fram två egna utställningar:
Ortens alster, med runt 40 porträtt på människor från Göteborgs förorter av Haval Mulla
Nazar, och Fågeln vänder sitt huvud, med konst av 11-årige Allan Befriner. Utställningarna
visades i Folkets Hus.
Stratosfär – en planetarisk folkmusikfestival: Folkmusikgruppen Väsen och en barnorkestern Kulturskolan/El Sistema uppträdde under denna experimentella musikfestival för
barn på FN:s dag för ozonskiktet. Arrangör: Diadorim/Ulla Gabrielsson i samarbete med
Hammarkullens Folkets Hus. Genomfördes med stöd från Musikverket.
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Ortens Bästa Poet: Ett förortsmästerskap i poesi, med sina rötter i Poetry Slam. Detta
var ett mycket välbesökt arrangemang där majoriteten av de besökande var ungdomar.
Arrangörer: Förenade Förorter och Riksteatern.
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Jobbmässa och jobb-event: I oktober arrangerade Lärandets Torg, där Folkets Hus Hammarkullen under 2017 var en projektpartner, en Jobbmässa i Folkets Hus. Över tusen jobbsökande från nordost kom till huset för att möta sjutton olika utställare och diskutera jobboch utbildningsmöjligheter. Lärandets Torg arrangerade under året även flera yrkesevent i
Folkets Hus, bland annat dessa:
• Möt en foodtruck-entreprenör (Burritobros)
• Byggbranschen – (kvinnlig snickare från Peab/Byggnads Väst)
• Jobba när du är 40+ (Akzo Nobel International Färg i Angered)
Bolivias Ambassad på Folkets Hus: Under några dagar huserade Bolivias mobila konsulat
på Folkets Hus Hammarkullen. Konsulatet erbjöd bland annat dokumentation, information och andra konsulära tjänster till alla bolivianska medborgare. Syftet med att hyra in sig i
Folkets Hus i Hammarkullen var att erbjuda service till de bolivianska medborgare som inte
bor nära ambassaden i Stockholm.
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Föreläsningar

I samarbete med Göteborgs universitet, ABF och Folkhögskolan i Angered arrangerades åtta
föreläsningstillfällen under 2017 – vissa på dagtid, andra på kvällstid:
• Situationen i Palestina (Malin Österberg, ekumenisk följeslagare i Palestina och Israel)
• ”The Other Way” – dansteater om människor på flykt (manus och regi: Eslam Al Hamdan)
• Social mobilisering (Behrang Miri, rappare och samhällsdebattör)
• Mat, kropp och hälsa (samtalsledare Maria Magnusson, Angereds Närsjukhus)
• ”Ur dimman – ett kliv mot ett nytt liv” (Mehdi Adnan Mossa, f d gängkriminell)
• Utan invandring stannar Sverige (Jesper Strömbäck, professor Göteborgs universitet)
• Filmvisning och paneldebatt (i samarbete med Exilfilmfestivalen och El Sistema Children)
• Erfarenheter av ras och etnisk profilering (Leandro Schclarek Milinari, doktorand)

Och mycket mera – ett axplock:

Nätverket Vårt Hammarkullen har haft flera stormöten och planeringsträffar på Folkets Hus,
där allmänheten bland annat fått tycka till om den förestående byggnationen i Hammarkullen.
Flera organisationer, bland annat Socialdemokraterna och Fastighetsanställdas förbund, har hållit återkommande medlemsutbildningar i Folkets Hus. ABF arrangerade breakdanceträning, flera
olika karnevalsföreningar hade karnevalsträning och Kulturförvaltningen hyrde vid flera tillfällen
Hammarsalen för skolbio. I Hammarsalen hölls ett antal välbesökta somaliska luncher där vinsten
gick till välgörenhet, och partiet FI höll ett så kallat ”homeparty” med Gudrun Schyman. Kultur i
Väst ordnade en workshop för lokala konstnärer, Hälsoteket erbjöd gratis ryggträning varje onsdag i Hammarsalen och Lei-La-kören höll sina körrepetitioner i huset. Hammarkullen 365 invigde
muralprojektet Hammarkullen Urban Art med lokala och internationella konstnärer, och Afghanska
föreningen Maihan höll som vanligt i kvinnodagsfirandet 8 mars. Bland mycket annat!

Festens medelpunkt

Folkets Hus Hammarkullen är en självklar samarbetspartner under flera stora Hammarkulle-evenemang. Vår medverkan kan vara allt från att låna ut toaletter (fritidsgården Mixgårdens Grill-SM) till
att fungera som omklädningsrum och personalmatsal (det kommunala 6 juni-firandet på torget) eller till att öppna upp hela huset för konstutställningar, lokal mässa och scen som under den årliga
Kulturvandringen. Både karnevalshelgen i maj och under Region Västra Götalands satsning Festa
Via 190 höll Café Hammarkullen helgöppet, delvis med hjälp av volontärer (tack!). Varje år under
karnevalen är Hammarsalen i Folkets Hus en eftertraktad plats för en stor karnevalsfest - så popu
lär att datumet varje år lottas mellan karnevalsföreningarna.
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5. Uthyrning
Lokaler

Uthyrning av lokaler är en av Folkets Hus Hammarkullens kärnverksamheter. I Folkets Hus finns
följande lokaler:
Hammarsalen: Vår största lokal för fest, dansträning, teater, bio eller konferens. 150-200 personer.
Alfons: Vår ”mellanstora” lokal för möten, studier, dansträning eller mindre konferenser. 30-50
personer.
Astrid: Lokal för möten, studiecirklar och mindre konferenser. 25-30 personer.
Andra utrymmen: I anslutning till Hammarsalen finns en stor foajé med småbord, soffor och sex
toaletter, samt ett ett varmhållningskök.
Ronja: Ett mindre rum för projekt. Har sedan i mars hyrts ut till projektet Min Resväska.
Mållgan: Ett mycket litet rum som fungerar som kontor och lokal för små möten.
Logen: En lokal i anslutning till Hammarsalen som dels fungerar som lokal för studier eller mindre
möten, och dels som omklädningsrum i samband med evenemang i Hammarsalen.
Andra våningen: Ett antal mindre rum för studier. Samtliga har under hela 2017 hyrts ut till UCI,
utbildningscentret Iran, för studiecirklar.

Återkommande och fasta hyresgäster 2017

Big winds: Fri teatergrupp som hyr in sig hos oss vid ett antal tillfällen för barnteaterföreställningar.
Lärandets Torg: Under året hyrde ESF-projektet Lärandets Torg, där Folkets Hus Hammarkullen
varit en projektpartner, in sig i Folkets Hus vid ungefär 30 tillfällen för möten och samverkan.
Folkhögskolan i Angered: Folkhögskolan är en mångårig vän som under 2017 höll både skolstart
och personaldagar hos oss, samt kursen Konstnärligt skrivande.
Bostadsbolaget: Vi är stolta och glada över vårt mångåriga och goda samarbete med Hammarkullens kommunala hyresvärd, som både förlägger representationsmiddagar i Caféet samt håller fru
kostmöten för personalen och möten med hyresgäster i vårt hus.
SDF Angered: Vid ett antal tillfällen har stadsdelen Angreds alla chefer frukostmöten hos oss.
Kultur och fritid har dessutom haft stormöte med föreningslivet i Angered i Hammarsalen. Socialtjänsten har också förlagt möten och konferenser till Folkets Hus under året.
Migrationsverket: Vid ungefär 20 tillfällen har Migrationsverket hyrt in sig hos oss under året för
samhällsinformation för nyanlända.
Sandeslätts Kristna: Varje söndag, året om, sedan många år, hyr Sandeslätts kristna in sig i nästan
hela huset för gudstjänst, studiegrupper och barn- och ungdomsverksamhet.
Chile Lindo: Många karnevalsföreningar hyr in sig i Folkets Hus för karnevalsträning på våren
inför karnevalen – men Chile Lindo, en av Hammarkullens äldsta dansgrupper, tränar sedan länge
chilensk dans hos oss året runt.
UCI: Under hela 2017 hyrde UCI, Utbildningscentret Iran, hela andra våningen i Folkets Hus,
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i samarbete med ABF. Hela korridoren är fylld av svenskaundervisning och en mängd andra
studiecirklar. Föreningen UCI har en omfattande verksamhet för personer med olika etnisk bak
grund som innefattar både socialt arbete och studier.
Stödnätet: Föreningen Stödnätet har sedan många år erbjudit kurser i svenska och många andra
ämnen i samverkan med Folkhögskolan i Angered. De hyrde lokaler i Folkets Hus under nästan hela
2017.
ABC: Arabiska Bokstavscentret har kurser i svenska språket samt läxläsning och modersmålsundervisning för barn varje eftermiddag i Folkets Hus lokaler.

Konferenser

I Folkets Hus anordnas ofta konferenser. Konferenserna är viktiga för Folkets Hus ekonomi, och
sätter dessutom Hammarkullen på kartan för en stor mängd konferensbesökare som annars inte
hade besökt vårt område. Det bygger en grund för ännu fler möten – helt i linje med Folkets Hus
Hammarkullens vision! Under 2017 fortsatte konferensverksamheten som tidigare år, men nu med
ett tydligare inslag av fika och lunch från Café Hammarkullen.
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6. Min Resväska
Ett projekt i egen regi

Projektet Min Resväska har drivits av Folkets Hus Hammarkullen sedan i mars 2017, när beskedet
kom att Allmänna Arvsfonden godkänt den projektansökan som lämnades in i slutet av år 2016.
Projektet är treårigt och löper till mars 2020.

Syfte: Förbättra för nyanlända barn

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga,
sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning. Målet är att barnen
tillsammans fylle en resväska med bland annat film och en fotobok, ihop med många goda minnen.
Innehållet i resväskan ska sedan presenteras och spridas till lärarstudenter, skolor och andra aktörer
som möter nyanlända barn. Målgruppen är barn i åldern 6-11 år, både nyanlända och etablerade. I
projektet ingår även äldre barn i den så kallade Pilotgruppen med erfarenheter av från de tidigare
Arvsfondsprojekten Tidskapseln och Uppdrag 54. De fungerar som mentorer för de yngre barnen
och ambassadörer för projektet gentemot vuxenvärlden.

Verksamheten 2017

Under 2017 startades projektet upp. Våren upptogs av planering, inköp och kontakter med andra
aktörer. Framför allt arbetades kontakter med näraliggande Emmaskolan fram. Samarbetet ledde till
att barngrupper kunde startas direkt när skolan började i augusti.
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Varje vardag under hela hösten kom en grupp barn varje dag för att göra kreativa aktiviteter med
projektledaren Yarko Rhea. Bland annat producerade barnen och Yarko tillsammans en fin årskalender för 2018, som sedan spreds som en uppskattad present till personer och organisationer som
Folkets Hus samverkar med.
Projektet deltog också med en workshop på Kulturvandringen i oktober. Projektet har en hemsida,
www.minresväska.com, och har även tagit fram reklammaterial som delats ut till bland andra Emmaskolan, Folkets Hus besökare och allmänheten.
De äldre barnen i Pilotgruppen har vid två tillfällen informerat lärarstudenter på Göteborgs universitet om projektet och om barnkonventionen. De har på ett självständigt och säkert sätt gjort
uppskattade presentationer för de vuxna studenterna, som var mycket imponerade och rörda över
vad barnen hade att förmedla.

7. Lärandets Torg
Finalåret i det treåriga projektet

2017 var det sista året i det treåriga ESF-projektet Lärandets Torg, där Folkets Hus varit en projekt
partner sedan start. ESF betyder Europeiska socialfonden och är en av EU:projektfonder. Syftet
med projektet var att stärka samverkan mellan parter som tillsammans kan underlätta för invånarna
i Hammarkullen att komma i jobb eller arbete. Projektet avslutades i slutet av året med en slutkonferens i Folkets Hus och med en bok som sammanfattar lärdomarna. Parterna i projektet skrev även
under en avsiktsförklaring om att fortsätta samverka i viktiga frågor även efter projektets slut.

Projektpartners

Projektägare var Business Region Göteborg och projektpartners var Folkets Hus Hammarkullen,
Folkhögskolan i Angered, Arbetsförmedlingen i Angered, Centrum för urbana studier (institutionen
för socialt arbete, Göteborgs universitet), Charlmers (institutionen för arkitektur), Angeredsgymnasiet, SDF Angered (IFO, Medborgarkontoret och Biblioteket i Hammarkullen) och Göteborgs
lokaler.

15

8. Årsredovisning
HAMMARKULLENS FOLKETS HUSFÖRENING
Resultaträkning

Utfall

Budget

Utfall

20171231

20171231

20161231

Intäkter
Tryghhetsanställning
Anslag projekt
Anslag drift
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Försäkringsersättning / Folksam (KP)
Café

678 445,00
848 726,00
1 102 000,00
1 241 922,00
84 215,00
312 224,00
757 154,00

360 000,00
762 486,00
280 000,00
683 050,00
1 392 000,00 1 077 996,00
1 200 000,00 1 267 287,00
40 000,00
45 083,00
0,00
0,00
748 718,00
0,00

Summa intäkter

5 024 686,00

3 272 000,00 4 584 620,00

Inköp Café
Personalkostnader
Övriga kostnader

-383 876,00
-3 399 625,00
-1 383 948,00

0,00 -295 216,00
-2 160 000,00 -3 020 254,00
-1 092 000,00 -1 271 985,00

Summa:

-5 167 449,00

-3 252 000,00 -4 587 455,00

Kostnader

Resultat före avskrivningar

-142 763,00

20 000,00

-2 835,00

Inventarier
Fastighet

-11 059,00
0,00

-20 000,00
0,00

-8 120,00
0,00

Summa avskrivningar

-11 059,00

-20 000,00

-8 120,00

-153 822,00

0,00

-10 955,00

78,00
-450,00
-372,00

0,00
0,00
0,00

964,00
-1,00
963,00

Bokslutsdispositioner
Kostnad av engångskaraktär

0,00

0,00

0,00

Summa bokslutsdispositioner

0,00

0,00

0,00

-154 194,00

0,00

-9 992,00

Avskrivningar

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekonstnader
Summa finansiella intäkt. o kostn.

Årets resultat
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HAMMARKULLENS FOLKETS HUSFÖRENING
Balansräkning

31/12 2017

31/12 2016

Anläggningstillgångar
Café Hammarkullen
Bygget andra våningen
Inventarier
Fastigheten

265 405,30
49 500,00
44 236,70
460 230,00

265 405,30
0,00
32 416,25
460 230,00

Summa anläggningstillgångar

819 372,00

758 051,55

Fordringar
Skattefordran
Förskottsutbetalningar
Kassa o bank

226 352,00
64 830,00
220 784,00
1 297 540,86

275 682,00
212 733,00
269 376,00
1 286 331,44

Summa omsättningstillgångar

1 809 506,86

2 044 122,44

Summa tillgångar

2 628 878,86

2 802 173,99

853 100,00
3 462,98
-356 826,80
-154 194,29

848 000,00
3 462,98
-346 834,83
-9 991,97

345 541,89

494 636,18

Inventarie & upprustnings fond
Kommunalt lån

431 300,00
1 400 000,00

649 000,00
1 400 000,00

Summa långfristiga skulder

1 831 300,00

2 049 000,00

0,00
12 000,00
47 785,88
54 087,21
206 808,00
131 355,88

0,00
5 000,00
0,00
42 883,00
118 444,81
92 210,00

Summa kortfristiga skulder
Summa skulder

452 036,97
2 283 336,97

258 537,81
2 307 537,81

Summa skulder och eget kapital

2 628 878,86

2 802 173,99

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Andelskapital
Reservfond
Balanserat resultat
Redovisat resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Förbetalda hyror
Dep avgifter
Förskott anslag
Skatteskulder
Upplupna sem. Löner
Upplupna sociala avgifter
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9. Kassören har ordet
Ekonomi
Hammarkullens Folkets Husförening har en likviditet på 400 % (betalningsförmågan på
kort sikt). Soliditeten är 34 % (betalningsförmågan på lång sikt).
2017 resulterade i en förlust om 154 94 kr. Tidigare förluster är 356 826 kr.
När prognoserna för 2017 års resultat blev kända för styrelsen vidtogs åtgärder för att
minska kostnaderna. En minskning av personalkostnaderna med ca 440 000 kr på årsbasis beslutades. Det är en effekt som uppstår först under 2018 p g a uppsägningstid.
Det finns goda förutsättningar för att den uppkomna förlusten under 2017 kan täckas av
resultatet för 2018. En inventarie- och upprustningsfond om 431 300 kr finns att tillgå
som också kan användas för att täcka uppkomna förluster.
Det viktigaste för framtiden är en fortsatt framgångsrik verksamhet som gillas av
besökarna och Stadsdelsnämnden. Ersättningen ifrån Stadsdelsnämnden är betydande
och utgör ca 22 % av den totala omsättningen.
2018-04-20
Gert Karlsson
Kassör

18

10. Revisionsberättelse
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Kontaktuppgifter

Hammarkulletorget 62B
424 37 Angered
info@folketshushammarkullen.se
031-330 84 00

Läs mer

www.folketshushammarkullen.se
www.minresvaska.com

Facebook

www.facebook.se/cafehammarkullen
www.facebook.se/folketshushammarkullen

