Fisksätra Folkets Hus
Verksamhetsberättelse 2020
Förord | Morgan Karlsson, verksamhetschef Fisksätra Folkets Hus:
2020 kom att bli ett år vi aldrig kommer att glömma. Covid-19 spred sig över världen och har
påverkat oss alla. Vår ekonom Birgitta Cau gick hastigt bort och lämnade ett stort tomrum. Vi
packade ner vår verksamhet och flyttade till nya lokaler. Trots detta har vi kunnat hålla delar av
verksamheten igång hela tiden. Vi har fortsatt vara en engagerad mötesplats och kulturhus, om än
inte på samma sätt som förut. Vi fick lov att lägga om stora delar av vår verksamhet och digitaliserat
den. Tänka om, ställa in, ställa om.
Trots förutsättningarna har vi kunnat erbjuda Fisksätra ett stort utbud av aktiviteter och kultur
under året - i olika former.
Det var en stor omställning att flytta verksamheten till en fastighet med andra förutsättningar än
tidigare. Även detta har vi gemensamt gjort mer än bra. Alla har kämpat tillsammans för att kunna
anpassa verksamheten så det passar nya huset och dess lokaler.
Projekt med Boverket avslutades och vi är mer än nöjda med vad vi åstadkommit i vårt alldeles egna
"Fisksätra Folk Lab". Projektet har nu gått från projekt till verksamhet som vi ser fram emot att
tillsammans med besökare vidareutveckla detta år.
Vi har även fått besök av Kultur- och demokratiminister minister Amanda Lind och
Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (på länk) som kom till huset under en förmiddag för att se
hur vi jobbar.
Vi ser nu fram emot vårt samarbete med Stena Fastigheter, Kulturrådet, Nacka kommun, mfl och att
samarbeta med alla engagerade personer och föreningar i Fisksätra som fyller huset med mening.
Tillsammans kan vi göra underverk och erbjuda ett varierande och spännande kulturhus.
Vi har fått en ung engagerad styrelse som vi är mycket glada för. Engagemanget från personal,
föreningsliv och besökare har varit lika starkt som vanligt.
Tack alla som bidragit till ett spännande, händelserikt och lärorikt år!

Fisksätra Folkets Hus föreningsuppdrag
Fisksätra Folkets Hus är en religiöst, politiskt obunden ideell förening. Nacka kommun stödjer
verksamheten. Det är en mötesplats för alla Fisksätrabor, oavsett nationalitet, sexualitet, genus,
religion eller etniskt ursprung.
Fisksätra Folkets Hus har ambitionen att vara med och driva en positiv utveckling i
området. Vår tanke är att man genom fysisk rörelse, utbildning och kulturliv stärker den personliga

och sociala identiteten, vilket i sin tur skapar solidaritet.
Fisksätra Folkets Hus ligger nu på parkeringen vid centrum på andra sidan järnvägen till skillnad
från förr. Vi fick tillträde till vårt nya hus juni 2020.
Med Fisksätra Folkets Hus organisation och dess kontaktnät är vi den naturliga samarbetspartnern
för personer och sammanslutningar som har idéer för projekt som gynnar de boende i Fisksätra och
även hela Nacka.
Fisksätra Folkets Hus har ambitionen att vara ett nav för det kulturella livet i Nacka området.
Styrelse från årsmötet 2020
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Verksamheten
Vi har fortsatt jobba för att vara den självklara mötesplatsen för individ, kultur och föreningsliv i
Fisksätra. Vi har varit platsen där kommunen har möten som ”Trygg och säker”, ”Fisksätra
Akademin”, ”Barn och Ungdom” mm. Vi är även navet som binder ihop de olika föreningarna,
verksamheterna och informationen mellan dessa. Dels via vår gemensamma hemsida
www.fisksätra.se men även via sociala medier.
Vi vill vara platsen där man möts över en kaffe, har årsstämmor, kurser och föreläsningar och
mycket annat. Vi fortsätter att arbeta för att stärka föreningen genom att ingå i nya projekt, som tex
Folk Lab som syftar till att stärka ungdomars möjlighet till att uttrycka sig genom olika typer av
digitalt skapande.
Genom vår maskinpark/makerspace ”Fisksätra Folk Lab” bygger vi nya samarbeten och knyter dessa
till Fisksätra. Genom digital litteracitet, hållbarhet och digitala hjälpmedel binder vi ihop skapande,
förståelse och/inom ett innovativt tänkande.
Folkets Hus och Parkers Riksorganisation
Fisksätra Folkets Hus är medlemmar i Folkets Hus & Parkers Riksorganisation som är en folkrörelse
med fler än 500 medlemsföreningar som driver olika Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande
lokala arrangörer i hela landet. Samtliga av dessa är viktiga och uppskattade mötesplatser och

kulturbärare.
Freja ekonomi
Vi har anlitat en ny redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter. Freja ekonomi tog
över Cau Redovisning efter vår käre arbetskamrat och vän Birgittas bortgång. Pga detta var det en
svår övergång för den nya redovisningsbyrån men som trots detta gjort ett fantastiskt jobb.
Freja Ekonomi erbjuder sedan 2002 kvalificerade redovisningstjänster åt mindre och medelstora
företag. Deras tjänster omfattar allt från planering av löpande redovisning till årsredovisningar,
inkomstdeklarationer och rådgivning. Vi har med hjälp av dem infört ett nytt ekonomiprogram som
underlättar arbetet samt gör det mer digitalt.
Kvällsverksamhet
Kvällsverksamheten är en viktig mötesplats utanför arbetstid och skoltiderna för unga vuxna och
ungdomar i Fisksätra. Det är en säker zon dit man kan komma och veta att det alltid finns någon man
kan prata med och vända sig till i svåra tillfällen. Det finns sociala aktiviteter i Folkets Hus som är
öppet sju dagar i veckan(vid ordinarie öppettider). Även vetskapen att vi inte tolererar någon form av
droger, mobbning eller kränkningar gör Fisksätra Folkets Hus till en säker plats att vistas på. Vi har
skapat möjlighet till möten för att överbrygga segregation. Här kan man umgås, träffas och studera
tillsammans. I ett trångt bebyggt område betyder detta mycket för ungdomarna och de unga vuxna i
området. Kvällsverksamheten ger stöd åt flera föreningar.
Fisksätra.se
Sidan Fisksätra.se har funnits sen flera år tillbaka och sköts nu av oss. Med jämna mellanrum läggs
information upp om Fisksätra samt att alla aktörer i Fisksätra har fått inlogg och kan lägga in
händelser/event om deras egna förening i vårt kalendarium för alla att se. På sidan finns även fina
bilder, information om de olika aktörerna mm. Ett perfekt sätt att samla all information och alla
händelser på ett och samma ställe.
Musikverksamheten
Fisksätra Folkets Hus har musikverksamhet i form av musikstudio som allmänheten är välkommen
att använda. Där får man hjälp att dels lära sig att spela instrument, producera beats samt kunskaper
om hur man använder en musikstudio och allt runt omkring musikskapande. Studion är öppen för
alla att använda oavsett ålder och kön. Sen Folk Lab Fisksätra kom igång så har även den tekniska
utrustningen kunnat växa och vi kan idag även tillhandahålla pod-utrustning i studion.
Kulturverksamhet
Vi har dels tillsammans med Nacka Värmdö Riksteaterförening kunnat erbjuda teater åt barn och
vuxna. Folk Lab Fisksätra har erbjudit träffar för digitalt skapande. Pga Covid har vi fått jobba
mycket digitalt under året. Vi har Darra i våra lokaler och kan därmed erbjuda dans. Vi har även
andra föreningar i huset som bjuder in barn och ungdomar till allt ifrån pyssel, läxhjälp och mycket
annat.
Mitt i Fisksätra
Mitt i Fisksätra är en ideell förening vars främsta syfte är att lyfta och stärka kvinnor i det lokala
samhället. Föreningens mål är att kvinnor skall komma ut i arbetslivet och få en meningsfylld

sysselsättning.
Föreningen Mitt i Fisksätra arbetar med att främja olika intressen genom att erbjuda workshops,
föreläsningar, kurser som ger kvinnor möjlighet till både professionell och personlig utveckling.

Lokal Global Förening
Lokal och Global Förening är en paraplyorganisation som verkar för lokal utveckling med ett globalt
perspektiv. LGUG arbetar inom tre områden: kultur, kunskap och
arbete. De bedriver LGUG projekt som rör ungdomar och icke-formellt lärande, mänskliga
rättigheter och medieberedskap. Inom ramen för verksamheten analyserar de problem på ett lokalt
plan med en global infallsvinkel, identifierar lösningar och bidrar till att sprida kunskap om dessa
lokalt för att få till stånd en positiv lokal samhällsutveckling.
Ung i Fiskis
Ung i Fiskis bildades 2016 och jobbar aktivt för ungdomars bästa i Fisksätra med
omnejd. De har varit med och arrangerat en mängd olika större arrangemang som tex Internationella
festen, Internationella Kvinnodagen och Nackas bästa poet.
Andra projekt de ansvarat för är bl.a. diskussionskvällar där de pratat om jämställdhetsfrågor, sociala
frågor mm. Målet är att stötta deras medlemmar att ta plats och uttrycka sin mening. De har med stöd
av boverket och tillsammans med Folk Lab drivit ”Folk Lab Fisksätra” under 2020.
Folk Lab Fisksätra
Folk Lab Fisksätra fick ordentlig start 2020 med hjälp av finansiering av Boverket.
Folk Lab skapar mening, socialt och digitalt och stödjer individer och organisationer att
ta nästa steg i ett hållbart samhälle. Under 2020 fick vi möjligheten att bygga upp ett ordentligt
Lab/maskinpark med både maskiner, ljud och olika program. Vi har nu ett funktionellt Lab till vårt
förfogande med bland annat laskerskärare, 3D printers, brodyrmaskin, symaskiner, vinylskärare,
formbox och ljudutrustning för såväl musik samt podutrustning. Vi har haft öppen verksamhet varje
dag(tills coronan inte tillät detta) samt haft större event på sommar och lov.
”Sommar Labbet” lockade ca 100 barn och ungdomar om dagen i en veckas tid (givetvis inte på
samma gång och vi följde samtliga restriktioner). Barnen och ungdomarna fick möjligheten att prova
på samtliga maskiner, samt även att lära sig programmera, prova på beats och att göra musik samt
VR etc.
Under Halloween gjordes ytterligare ett event som blev väldigt välbesökt. Hela huset gjordes om till
ett läskigt Lab där möjligheten att skapa stod i fokus.
I slutet av året då restriktionerna tvingade oss att limitera besöken så försökte vi istället ställa om
och göra samtliga aktiviteter digitala istället. Vi gjorde bland annat en julkalender där vi i 24 luckor
gjorde korta informativa videos om oss och vår verksamhet som vi sedan lade ut på sociala medier.
Dessa videos fick stor publik och sågs över ca 6000 personer per film.
Senior Lab
”Senior Lab Fisksätra” startades under 2020 med projektmedel från statsbidraget via Nacka kommun
och kom igång i uppstartsfas men pga restriktioner kunde vi inte avsluta detta projekt. Vi lade dock
basen i projektet och hoppas på att kunna sätta igång det på nytt igen om pandemin möjliggör detta.

Tanken var att likt Folk Lab Fisksätra för ungdomar, att introducera pensionärer för den digitala
världen samt vår maskinpark. Med vårt samarbete med PRO Fisksätra har vi goda förutsättningar att
ro detta iland detta år och vi vill verkligen jobba med olika målgrupper och pensionärer står dels i
vårt kommande arbete. I tider som dessa får det digitala ännu större plats och det är för många det
enda sättet att via tex Zoom eller Meet se sina nära och kära.
Folk Lab-Paraplyorganisation(PO)
Folk Lab Paraplyorganisation är taket för de olika Folk Lab´en som har och kommer växa fram runt
om i Sverige. Ett av dessa ligger i Fisksätra Folkets Hus, det vi kallar Fisksätra Folk Lab. Folk Lab
PO är ett koncept för en ny typ av mötesplats med fokus på digital folkbildning. Människor från alla
delar av samhället ges tillgång till en flora av verktyg och maskiner inom digital produktion såsom
tex designprogram, laserskärare, vinylskärare, och 3D printers. Folk Lab lever med övertygelsen att
ett demokratiskt och hållbart samhälle också bör ge fri tillgång till digitala produktionsmedel och
kompetens i digitalt skapande. För den som kontrollerar skapandet av ny teknik och kultur är också
den som styr vår samtid. Folk Lab arrangerar även pop-up-labs, workshops och utbildningar och
tillsammans bygger de aktiva mötesplatser och digitala lab. Allt för att fler skall delta i den akuta
omställningen till en hållbar värld. Folk Lab har under 2020 startat samarbeten och gjort ett antal
workshops med olika Fisksätraföreningar men även för allmänheten.
Besök från ministrarna
Vi fick besök av kultur- och demokratiminister Amanda Lind(på plats) och jämställdhetsministern
Åsa Lindhagen(via länk) en förmiddag under sommaren. De fick en inblick i hur vår verksamhet
arbetar och aktivt involverar civilsamhället för att motverka segregation och främja deltagande. Vi
fick möjligheten att visa upp vårt förra projekt ”Med början i Fisksätra” som vi hade med hjälp av
Kulturrådet under tre år, samt Fisksätra Folk Lab. De fick tillsammans med oss delta i en workshop
där de fick prova på att skapa i vårt Lab där Amanda fick göra både en byst av sig själv samt en
kylskåpsmagnet som hon fick med sig hem. Det skrev mycket om besöket både på regeringens
Instagram samt på Amandas egna privata Instagram vilket var väldigt kul!

EVENT FISKSÄTRA FOLKETS HUS 2020
Mycket hann vi med detta år, nedan följer ett axplock av några av våra event.

31/01-2020 Pantomim Teatern- Blanca & Bianca ett trottoar drama
Vi hade Pantomim Teatern hos oss som framförde sin teater ”Blanca & Bianca” vilket blev väldigt
omtyckt! En fin historia om en flicka som blir kompis med en annan flicka som sitter utanför mataffären
med sin pappmugg. De blir vänner och visar varandra sina olika världar.

5/2-2020 Vernissage på Galleri Movitz
Vi hade vernissage på Galleri Movitz på Södermalm i stan nära Slussen. Där fick vi möjlighet att visa
upp allt vi gjort under våra tre år med ”Med början i Fisksätra”. Det blev succe och många kom och
besökte utställningen. Alla olika projekt visade upp hur de jobbat under åren.

5/2-2020 Symphony of a missing room
Symphony of a missing room var på plats och lät våra besökare ta del av magiska världar. Ett mycket
uppskattat event och en häftig sak att prova på.

7/2-2020 Vi finns inte på jorden
Ung i Fiskis hade visning av sin film, ”Vi finns inte på jorden” Denna har även visats på
Dieselverkstaden och går fortfarande som skolbio där. En fantastisk film om olika berättelser om hur det
är att vara nyanländ i Sverige. Filmen har tagits fram i samarbete mellan Fisksätra Folkets Hus,
föreningen Ung i Fiskis och nyanlända från Afghanistan och Syrien.

8/2-2020 En magisk promenad (missing room)
Återigen fick vi ha Symphony of a missing room på plats som lät våra besökare ta del av magiska
världar, denna gång ute på kyrkogården mitt över gatan från utställningen. Ett mycket uppskattat event
och en häftig sak att prova på.

9/2-2020 Kreativ konstverkstad med bengaliskt inslag
Vi hade Mitt i Fisksätra på plats som bjöd in deltagare till en kreativ verkstad. Här fick man prova på att
binda blommor av papper etc.

11/2-2020 Uppvisning av klädkollektion
Mitt i Fisksätra fick visa upp sin fina klädkollektion som de skapat, besökarna fick se plaggen och prata
med designern.

12/2-2020 Mat med Mitt i fisksätra
Mitt i Fisksätra kom och pratade om mat och bjöd besökarna på god mat från jordens alla hörn.

12/2-2020 Tillverkning av läppcerat
Mitt i Fisksätra bjöd in till en workshop där man fick prova på att tillverka sitt egna läppcerat.

16/2-2020 Film & kultur tillsammans med Tunisiska föreningen
Tunisiska föreningen bjöd i samarbete med oss in till en film och kultur kväll där de hade olika
filmvisningar.

23/2-2020 Boulevardteatern- Vart tog min igloo vägen?
Boulevardteatern kom och spelade upp sin pjäs ”Vart tog min Igloo vägen”. En teater om klimatkrisen.
Teatern var mycket välbesökt och med ett fantastiskt starkt och viktigt tema.

27/5-2020 3D utbildning
Vi hade tillsammans med vår Lab Couch en utbildning inom 3D-printing och programmen som man
använder för dessa. Ett par dagar fyllda av inspiration och kunskap.

8/6-2020 Invigning nya FFH
Vi fick tillgång till och invigde vårt nya hus. Pga pandemin fick vi bara bjuda in några få(valda av
kommunen) men eventet blev mycket lyckat och kommunen, Stena och några till fick vara på plats. Vi
bjöd på dans och afrikanska trummor.

20/7-2020 Sommarlab
Vi hade ett sommarlabb som kom att bli mycket välbesökt med ca 100 barn och ungdomar om dagen.
Självklart utspritt och med starka restriktioner. Besökarna fick prova på allt i vårt labb samt även VR,
Strawbees, bakning, spel och mycket annat kul.

6/9-2020 Bygg en fågelholk

Vi hade ett event där vi bjöd in barn som fick bygga och pimpa sin egen fågelholk. Fågelholkarna
skickades sedan till Nacka Stadshus för en tävling, de fick även pryda deras fin vägg i deras park intill
Stadshuset.

11/9-2020 Sip & paint
Folk Lab Fisksätra bjöd in till deras event ”Sip & Paint” där besökarna fick äta och skapa konst
tillsammans.

18/9-2020 Ministerbesök
Vi fick besök av kultur- och demokratiminister Amanda Lind och jämställdhetsministern Åsa
Lindhagen en förmiddag under sommaren. De fick en inblick i hur vår verksamhet arbetar och aktivt
involverar civilsamhället för att motverka segregation och främja deltagande.

3/11-2020 Teater ”Skräpitas”
Vi hade ett samarbete med Dieselverkstaden som kom och visade teatern Skräpitas hos oss. En
latinamerikansk slagverks duo som vill rädda världen.

26/10-2020 Halloween Lab.
Under höstlovet hade vi en veckas Halloween Lab. Massa barn och ungdomar kom och hela huset
förvandlades till ett spökhus fyllt av digitala provapå events! Läskiga VR upplevelser, sminkning för
barnen, fotoskola, Lab verksamhet, slime tillverkning och såklart massa godis.

31/10-2020 Spökhus
Vår Halloween vecka avslutades med att på lördagen ha en stor avslutningsfest där vi gjorde om hela
huset till ett spökhus. Alla i personalen klädde ut sig till läskiga monster och vi hade spökvandring.

17/11-2020 Julkalender
Pga restriktioner fick vi i slutet av året inte ha besökare i huset på samma sätt så då fick vi i ännu större
utsträckning ställa om verksamheten till ett digitalt alternativ. Vi kom då på att vi kunde spela in korta
informativa videos till en julkalender där vi visade hur vi jobbar i huset. Detta resulterade i 24 “luckor”
som delades från 1-24 december. Tillsammans med ungdomarna skapade vi dessa och delade dem på
sociala medier. De blev mycket populära och sågs av över 5000 personer dagligen.

9/12-2020 Digital skapande ”Gör det själv”
Även detta var ett sätt att nå ut till våra besökare utan att de behövde vara på plats. Vi köpte påsar och
fyllde dem med “gör det själv” pyssel. Även här jobbade vi med videos och gjorde flera olika videos
som visade hur barnen från hemmen skulle använda innehållen i påsarna. Vi delade sedan videosarna
och barnen kunde hemifrån följa personalen som visade hur materialen skulle användas. Både roligt och
corona-safe!

Övriga samarbeten med föreningar och
annan volontär verksamhet
Fisksätra IF
Fisksätra IF har med hjälp av Stockholmsidrotten utvecklats att från att vara en
renodlad fotbollsförening till att bli en idrottsförening som erbjuder många olika typer av idrotter.
Många av dem sker i Fisksätra Folkets Hus. Bordtennis, fotboll, intensivträningar är exempel på
aktiviteter och träningar de erbjuder.
Eat for change
Eat for change huserar i vårt kafé. I en klimatkris, utanförskap och ett hårdare samhällsklimat måste
vi arbeta tillsammans för en bättre framtid. Eat for Change har som mål att bli ett socialt företag som
kommer kunna erbjuda jobb åt personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom mat kan de
skapa inkludering, möta nya matkulturer och verka för ett hållbart klimat.
Pilates med Qi-andning
Denna aktivitet hålls två gånger i veckan ca en timma med Fisksätra boende Ann Boreus som
ansvarig. En möjlighet för äldre kvinnor att få en bra träning för leder och stelhet så att de behåller
sin rörlighet.
Darra-Aktivitets Centrum
Darra har haft kulturkurser hos oss, både dans och kreativ verkstad onsdagar och torsdagar.
En Frisk Generation
En Frisk Generation, med deras lokala ledare Filmon Tekle(som även är ordförande för Fisksätra
IF), arrangerar en del av sin verksamhet i huset. De fokuserar på bra träning och kost för barn och
ungdomar och efter sina träningar äter de hos oss. I slutet har de även använt vår danssal för att träna
i.
Eritreanska föreningen
En verksamhet som handlar om kultur, historia, arabiska språket social samvaro och kvinnors
möjlighet att träffas. De ses en gång i veckan men ordnar även större
arrangemang samt utflykter.

Tunisiska föreningen
Tunisiska Föreningen har varje söndag varit hos oss och haft aktiviteter för barn och ungdomar. Allt
från lek och bus till läxläsning.
Lokala TRÅ möten
Dialog och lokalt trygghetsarbete tillsammans med Nacka kommun. Syftet med träffarna är att
motverka brottslighet och öka tryggheten i Fisksätra/Saltsjöbaden genom samverkan.
Polarna

Polarna Nacka har sedan flera år tillbaka fungerat som projektstöd för kvällsverksamheten och
Fisksätravärdarna. Samarbetet fortsätter som vanligt även i år.
Nattvandrarna
Nattvandrarna utgörs av Fisksätrabor som nattvandrar på ideell basis. Nattvandrarna samarbetar med
FFH genom att besöka kvällsverksamheten med jämna mellanrum.
Stena Fastigheter
Med ett tightare samarbete med Stena Fastigheter som stöttar vårt kvällsverksamhet och vårt Folk
Lab Fisksätra har vi goda förhoppningar för 2021.
Styrelsen vill avsluta med att tacka alla medarbetare, samarbetspartners och
Nacka Kommun för goda insatser under året. Hoppas på fortsatt gott samarbete
i framtiden!
Fisksätra den 15 05 2021

Underskrift
Morgan Karlsson | Verksamhetschef
Lina Lindfors | Assisterande Verksamhetsansvarig

Anm: Styrelsen för FFH reserverar sig för att delar av vår kompletterande verksamhetsplan (och
därmed budget) under rådande omständigheter med Corona/Covid 19 - kan komma att förändras.

