
Verksamhetsberättelse              (bil 1)           

Mangskogs Folketshusförening 

Verksamhetsåret 2018 

Styrelsen för Mangskogs Folketshusförening får härmed lämna följande 

verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2018: 

Styrelsen har under året haft följande utseende: Ordförande Bertil Björkqvist, vice 

ordförande Eine Bryntesson, kassör Lennart Eriksson, sekreterare Christer Claesson, ledamot 

Rolf Alfredsson, suppleanter Ingela Norberg-Bryntesson, Bo Carlqvist och Tore 

Alexandersson samt festkommitténs samordnare Anna Johansson.                                

Revisorer Stefan Magnusson och Margot Fransson.  

Föreningen har 152 medlemmar, en ökning med 2 sedan året innan. 

Lokalen har varit bokad vid 122 tillfällen under året. PRO har varit flitiga hyresgäster, både 

med egna möten, gymnastik och andra arrangemang. Den mycket uppskattade Wermland 

Operas julturné arrangerar PRO och Folketshusföreningen tillsammans. Även Röda Korset, 

jaktlag och andra föreningar från bygden har hyrt lokalen. Här har hållits privata fester, som 

födelsedagar och bröllop under året.  

Folketshusföreningen har haft 11 styrelsemöten, där vi planerat kommande arrangemang 

och renoveringsprojekt m.m. Ett stort antal timmar lägger styrelsen och andra medlemmar 

ner i frivilligt arbete på att förbättra lokalerna samt se till att de är i bra skick inför och efter 

all uthyrning. De egna arrangemangen är framför allt Musikcafé-kvällar, som har varit väldigt 

uppskattade och i stort sett fullsatta. Vi har två caféer på våren och två på hösten + nämnda 

julturnén. Dessutom arrangerar vi Mangskogsdagen, då vi ber folk ”Dra ôt Mangskogen”, 

lördagen efter Sunnemârten, i början på maj. Där samarbetar vi med övriga föreningar, 

företag och församlingen. 2018 kom det runt 1.200  personer i det soliga vädret! 

Förutom att sköta den egna fastigheten både in- och utvändigt har vi även haft hand om 

skötseln av den kommunala badplatsen. Det har varit mycket uppskattat av badgästerna, 

samt gett oss ett bra tillskott i kassan. 

Vi försöker hela tiden att på olika sätt informera om vad som händer på Folkets hus! På 

internet har vi hemsida och Facebook, tack vare stöd av Lena Svensson på BR-distriktet. 

Dessutom försöker vi alltid skriva artiklar i AN både före och efter våra arrangemang. Sen 

både annonserar och affischerar vi alltid, samt delar ut flygblad och info-häften. Där är 

Vuxenskolan oss behjälplig med att göra våra trycksaker. Tack vare att Lena Johanssons fina 

bilder och videor har vi sedan kunnat dokumentera allt mycket professionellt. 

Vi har varit på BR-distriktets träffar, där vi berättat om vår verksamhet och fått nyttig 

information själva. Vi har även varit på kommunala info-möten. 

Vi har slutfört studiecirkeln, som vi kallade ”Tal fôlkmål”. Lennart Eriksson ledde den 

trivsamma cirkeln där man inventerade ord på mangskogsmål, som vi använder i språket. 



 

Vår ekonomi har oftast balanserat på ett resultat nära noll. Resultatet den här gången 
blir efter de omfattande renoveringarna i källaren (minus) - 34.000 kr. Detaljerna redovisar 

kassören i den ekonomiska rapporten. 

Här är ett utdrag av de renoveringar som gjorts: 

 Nya spotlights med LED-lampor i taket riktade mot scen. 

 Målning av väggar o tak i källaren, samt klinkers på golvet.   

Utan all hjälp, som består av kontanter, varor och tjänster, som vi får av våra sponsorer, 

skulle vi inte klara oss. Och utan alla engagerade föreningsmedlemmar skulle vår uppgift i 

styrelsen vara svårlöst! Ett stort tack till er alla! Även Arvika Kommun ska ha tack för visat 

intresse och stöd till vår verksamhet. Vi tackar också för ett bra samarbete med 

Bygdegårdarnas Riksförbunds Värmlandsdistrikt och Vuxenskolan. 

Sammanfattningsvis tror vi att Folketshusföreningen och vår verksamhet är viktig för trivseln 

och sammanhållningen i bygden. Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen under kommande 

år! Styrelsen får härmed tacka för förtroendet och framföra vår förhoppning om ett 

verksamhetsår lika bra och givande som det förra!  
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