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Blomstermåla Folkets Hus ek. för. 
Verksamhetsberättelse för år 2022 

 
Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 11 sammanträden och bestått av följande 
personer (5): Monika Nyblom, Marcus Strömhag, Herman Karlsson, Conny Karlsson och Monika 
Axelsson. Suppleanter (2) har varit: Daniel Williamsson och Gunnar Berlevik. Under året har 
Fredrik Kling, Eva Aronsson och Andreas Elmgren valt att avsluta styrelsearbetet i förtid. 
 
AU 
AU har bestått av Monika Nyblom, Marcus Strömhag och Monika Axelsson. 
 
Revisorer. 
Revisorer av föreningen valda har varit: Tomas Sjögren, Owe Kåreberg och Barbro Holmqvist. Av 
Mönsterås kommun utsedda: Jan Englund och Magnus Gustavsson. 
 
Föreningens omsättning 
2022 har omsättningen uppgått till 3.368.872 kr (inklusive bidrag från Mönsterås Kommun, 
Kulturrådet, Boverket och Svenska Filminstitutet på totalt 2.360.499 kr, varav föreningsbidraget 
från Mönsterås Kommun utgör 950.000 kr). Utöver detta tillkommer ett bidrag för arbetskraft 
via AF och Tillväxtverket på 19.401 kr.  
 
Fastigheten och inventarier 
Avskrivningar har gjorts med 67.182 kr på inventarier och byggnader.  
 
Biografverksamheten 
Biografen har genomfört 28 visningar riktade mot en vuxen publik om totalt 469 personer. 
Därtill har 14 offentliga filmer visats för barn och ungdomar, med en publik på 392 personer. 
Medelvärde per film är för vuxna 17, barn och ungdomar 28. Till detta ska läggas 3 
skolbioförevisningar med totalt 204 personer. 2 Live på bio-events har körts: Scalarevyn (79 
besökare) och Coldplay live from Buenos Aires (11 besökare). 
 
Kulturarrangemang 
Bortsett från evenemangsgruppens arrangemang (nedan) och live på bio-events (ovan) har 7 
kulturarrangemang genomförts, med en totalpublik på 528 besökare dvs 75 personer i snitt. 
 
Dansverksamheten 
Inga danser har genomförts, främst pga coronarestriktioner i början av året. 
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Evenemangsgruppens arbete 
Evenemangsgruppen har genomfört två konsertevenemang: 2/4 Martin Berglund & 
Stödorkestern (170 besökare) samt 30/4 John Lindberg Trio (283 besökare).  
 
Större middagar 
Inga större middagar har genomförts pga brandskyddsföreläggandet, se nedan. 
 
Events riktade mot barn och unga 
4 barnteatrar och 1 workshop har genomförts under året, med en total publik på 410 personer. 
 
Lokaluthyrningen och konferenser 
Intäkter på konferenser och fasta hyror (inklusive elintäkt) har uppgått till 394.658 kr. (2020 
uppgick denna omsättning till 368.898 kr, och 2021 till 401.459 kr.) 
 
Julkul och loppisverksamhet 
Julkul ställdes in pga brandskyddsföreläggandet (se nedan) men totalt 4 loppisar med cirka 
1.000 besökare per tillfälle har genomförts under våren 2022. 
 
Inträden och barintäkter 
Inträdesintäkter på samtliga verksamheter under året har uppgått till 209.457 kr (2021 var 
inträdesintäkterna 255.592 kr). Intäkter barer och restaurang har uppgått till 71.423 kr (2021 års 
motsvarighet är 186.906 kr). 
 
Styrelsens föreslår: 
att årets resultat: +204.090 kr balanseras mot det ingående kapitalet. 
 
Slutord 
I augusti månad 2022 fick föreningen ett brandskyddsföreläggande, åtgärderna som måste 
göras ur brandskyddssynpunkt hamnar ungefär på 6 miljoner kronor, plus moms. Föreläggandet 
hade givetvis stor påverkan på våra planerade evenemang under föregående år. Detta innebar 
att besöksantalet för hela huset begränsades till 150 personer, vilket påverkade alla de stora 
konferenser och musikarrangemang vi hade framför oss under hösten. Dessa fick nu avbokas. 
 
Ansökan om stöd för att åtgärda brandskyddsföreläggandet är inskickat till Boverket. 
Kommunen har beviljat sitt stöd på 30% av totalbeloppet. 
 
För verksamhetsåret 2022 kan vi konstatera ett positivt resultat, helt tack vare att 
verksamhetsledaren, på ett föredömligt sätt, sökt och fått bidrag. Ansökningarna har gjorts till 
Kulturrådet, Tillväxtverket samt Svenska Filminstitutet. 
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Under 2023 ser vi nu att intäkterna är för små för att kunna driva Folkets Hus. Kommande år 
kommer att gå åt till att åtgärda de brister som brandskyddet påvisat. All verksamhet kommer 
att vara näst intill obefintlig. 
 
2023 ser inte ljus ut ekonomiskt, men vi hoppas att fortsatta bidrag och ideella krafter ska få 
huset på ”fötter”. 
 
Styrelsen riktar ett tack till vår lojala personal. Till privata sponsorer, ideella krafter och 
Mönsterås kommun, Kulturrådet, Tillväxtverket samt SF tackar vi för ekonomiskt stöd som gjort 
det möjligt att hittills hålla verksamheten levande. 
 
Med dessa ord avslutar styrelsen sin berättelse och ställer sina platser till förfogande. 
 
 
Blomstermåla i februari 2023 
 
Monika Nyblom 
Marcus Strömhag 
Monika Axelsson 
Conny Karlsson 
Herman Karlsson 
Daniel Williamsson 
Gunnar Berlevik 
 
(Digitala signaturer på efterföljande sidor.) 
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