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Bergshamra för alla 
är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att  
- betona alla människors lika värde  
- tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Bergshamra  
- sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition  
- motarbeta att våld används som medel för konfliktlösningar  
- verka för att alla i Bergshamra skall känna trygghet  
- skapa mera kontakt mellan alla Bergshamrabor  
- medverka till ett gladare och roligare Bergshamra 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 
Bergshamra för alla bildades 1992 och har idag 130 betalande medlemmar, varav 39 familjemedlemmar. 
Under verksamhetsåret har föreningens aktiviteter bestått av olika slags kulturarrangemang: 
 
� Musik – Konserter, med en publik på ca 1 050 stycken, som genomfördes under 2019 var 

följande: 
o Utomhus konsert med Vattumannen och Speed (vattendagen) 28/4. 
o Inomhus konsert för barn ”Trumma runt världen” 19/5 
o Utomhus konsert med Irmelin den 29/6 
o Utomhus konsert med Golbang den 29/6 
o Minifestival utomhus, eftersom Kafe Sjöstugan fyllde 20 år, med Olle Linder, Kolonien, 

Homeros Alvarez, Simone Moreno, Anders von Hofsten , Ola Bothzén, Sofie Livebrandt, 
Miriam Aida och Emilia Amper. Detta var den 24/8 

o Barnteater med Marionetteatern ”Fågel, fisk eller mittemellan” 25/8 
o Inomhus konsert med Liliana Zavalla trio 22/11 
o Luciatåg den 15/12 med barn från Bergshamra skolan 
o  

� Miljö temakväll – Åsa Stenmark höll en tema kväll som handla om ”Plasten i vår vardag”. Hon gick 
igenom olika plaster. Hon berättade vidare om återvinnings möjligheterna av plast.   

� Miljö temakväll – Linda Svensson höll i temakvällen ”Vattnet i vår vik”. Hon berättade om planerna 
för att få Brunnsviken renare. Även Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen var med hon föreslog 
saker som man som privat person kan göra för att hålla Brunnsviken renare. 

� Vattendagen – Den 28 april hade vi skräp plockar dag med plogging lopp, ris våle som släpptes ner i 
Brunnsviken av Sportfiskarförbundet och Marina läroverket. Marina läroverket och 
Naturskyddsföreningen tog prover i Brunnsviken och undersökte med mikroskop. Vattumannen och 
Speed underhöll barnen. 

� Fågelvandring – Vi genomförde årets fågelvandring med Henrik Waldenström i Ulriksdals 
slottsskog.  

� Pyssel Kaféer – Två stycken pysselkvällar hade vi på Kafé Sjöstugan under 2019 bland annat påsk 
verkstad. 

� Sångkaféer - på Kafé Sjöstugan. Under 2019 hade vi två sångkaféer med ca 20 personer i genomsnitt, 
både män och kvinnor, unga och äldre.  

� Bergshamra konstnärerna som har ett 20 tal medlemmar har liksom föregående år träffats i 
november. De har våren och fram till hösten ställt ut på Bergshamra Dental och på Charlottenburg i 
utställningen 'Bergshamra berättar' i Solna hembygdsföreningens regi. Enskilda utställningar har 
pågått på Sjöstugan och på biblioteket.  

� Bergshamra berättar är en utställning som beskriver Bergshamras historia, arkitektur, föreningsliv 
och kultur. Vid besök på utställningen kan man lyssna och se två filmer och två bildband. En intervju 
med Bergshamra-invånare, en intervju med Liselotte Malmsten. Ett bildband en visar olika faser i 
Bergshamras tillkomst och utveckling och den andra om Kungshamra på 70-talet ackompanjerad med 
en Kungshamrasång. Utställningen är från början gjord på initiativ av Solna hembygdsförening i 
samarbete med Bergshamra för alla, Berghamra konstnärerna och BBV. 
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� Ljusfest – Västafrikanska trummor trummade in Ljusfesten på Kafé Sjöstugan precis som förra året. 
Sedan bjöds det på spännande Eldshow tillsammans med de suggestiva afrikanska trummorna. 
Kvällen avslutades med sedvanligt fackeltåg som gick till Tivoli brygga. 

 
 
 
Löpande aktiviteter under 2019: 
 
� Styrelsen har hållit 5 sammanträden under året.  
� Bergshamra för alla är medlem i Riksföreningen för Folkmusik och Dans och får hjälp via RFoD med 

försäkring.  
� Bergshamra för alla är medlem i Haga-Brunnsvikens vänner, Förbundet för Ekoparken och stödjer 

Kafé Sjöstugans vänner. 
� Bergshamra för alla har samverkat med övrigt föreningsliv i Solna, exempelvis Bibliotekets vänner, 

Solna hembygdsförening och Bergshamra Pride.   
� Bergshamra för alla driver hemsidan www.bergshamra.org. Hemsidan fyller ett informationsbehov 

för Bergshamrabor och andra som är intresserade av stadsdelens kulturliv, historia, m.m.  Hemsidan 
har haft 4 062 besök och drygt 7 453 sidvisningar under 2019.  

� Ca 400 gillar Bergshamra för alla på Facebook. 
 

Ekonomi 
Under 2019 var föreningens inkomster 149 832 kr. Utgifterna 155 712 kr. Det betyder att föreningen hade 
ett underskott 5 880 kr.  
Föreningen har ett eget kapital på 62 298 kr. Föreningen fick bidrag från Solna stad med 95 000 kr och 
från Kulturrådet 15 000.  
 
Planerad verksamhet 2020 
 
För sommaren och hösten 2020 planeras traditionsenligt utomhus konserter i juni och augusti.  
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och då vill Solna stad att man i Solna skall under 
2020 sats mycket på barnaktiviteter. Därför kommer Bergshamra för alla ha flera barnkonserter och 
barnteatrar under 2020.  
Bergshamra för alla kommer också ha flera temakvällar om miljö och även ha en Skräpplockardag 
liknande vattendagen vi hade 2019.  
Vi kommer också att fortsätta med fågelvandring, sångkaféerna, påsk verkstad och stoppkaféer under 
2020. 
Bergshamra konstnärerna kommer ha ny vårutställning och vernissage på Bergshamra dental den 18/4. 
Utställningen 'Bergshamra berättar' fortsätter i år på Berga äldreboende fram till augusti där 5 av våra 
konstnärer deltar varav två retrospektivt. 
 
Styrelsens tack 
Styrelsen tackar alla som medverkat i arrangemangen och alla som uppskattat vår verksamhet. 
Föreningen välkomnar fler medlemmar till Bergshamra för alla att delta i arbetet för gemenskap och 
kultur i stadsdelen. 
 
Bergshamra i mars 2019:  
Ann-Margreth Jönsson (ordförande), Gert Anger (kassör) Thomas Liljegren (Sekreterare), Jenny Nybom, 
Gunilla Kumm, Annika Malmsten, Johanna Reveman, Marie-Louise Spång. 


