
 

Redovisning av verksamhetsåret 2018 

Bakgrund 
Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred, MBiM, bildades vid föreningens första 
årsmöte den 15 mars 2018. 
Vid årets slut hade föreningen 318 enskilda medlemmar samt 14 föreningar som 
medlemmar.  Föreningen har under 2018 disponerat tre möteslokaler, ett kafé, ett 
musikrum och en kulturscen (biografen) som vi har hyrt ut i ökande omfattning. 

Våra åtaganden 
Vår uppgift, som mötesplats, har varit att skapa goda möjligheter för invånare, barn, 
ungdomar och vuxna, att ha en mötesplats för föreningsaktiviteter och för enskilda 
personers initiativ till olika aktiviteter, för att på så sätt stärka såväl närdemokrati som 
medborgarnas trivsel och engagemang. 
Vi har verkat för att lokalerna har utnyttjats, att de utrustas på ett adekvat sätt samt 
stimulerat till att fler aktiviteter har skett i lokalerna. 

Behov av anpassade lokaler 
Mycket tid under vårt första år har gått åt till diskussioner med kommunföreträdare 
och det kommunala bostadsaktiebolaget angående våra möjligheter att få behålla 
huset som mötesplats och att få rimliga möjligheter för att bedriva verksamhet i huset 
utifrån de krav och förväntningar som ställs på anordnare av aktiviteter i dessa tider. 
Tillgängligheten, att kunna komma in i huset och att kunna komma ut på ett säkert 
sätt, är ett basalt krav för en mötesplats. 
 
Wifi är också en grundförutsättning för all modern mötesverksamhet och vi har i ett 
avtal med kommunen per den 1 september 2017 fått löfte om stadsnät i Biohuset och 
att anslutningen ska ingå i vårt avtal. Vi har ännu inte fått se någon lösning på detta 
grundläggande behov och det ställer naturligtvis till praktiska problem.  

Kulturförvaltningen har under slutet av året utrustat kulturscenen (biosalongen) 
med en bättre ljud- och ljusanläggning och detta arbete ska fullföljas under början av 
2019. Det är en viktig satsning då kulturscenen ju är husets ”pärla” och central för 
hela verksamheten. Vi har också blivit lovade en ”utbildning” i den nya tekniken, 
vilket kommer att vara viktigt för de föreningar som använder sig av scenen. 



Vi fick i slutet av året besked om att vi får tillgång till hela huset, vilket underlättar för 
oss att utveckla verksamheten i huset och det glädjer oss. Det blir dock i praktiken 
först under början av 2019 som detta får genomslag i verksamheten. 

Lokalerna är gemensamma 
Det principiella förhållningssättet för verksamheten i huset är att ingen har egna 
lokaler utan dessa disponeras av alla användare och man får tillgång till dem genom 
att boka in sina aktiviteter hos bokningsansvariga i MBiM. Det har inte varit enkelt att 
få förståelse för detta hos alla föreningar, men är en förutsättning för att kunna 
erbjuda Biohuset som mötesplats i en vidare bemärkelse. 

Aktiviteter som genomförts under 2018 

 Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred, MBiM 

Styrelsemöten 
MBiM har under året haft 14 styrelsemöten inklusive konstituerande möte. 

Möte med Studiefrämjandet 
För att diskutera utvecklingsfrågor för verksamheten i Biohuset hade 
Studiefrämjandet bjudits in den 17 februari tillsammans med företrädare för 
föreningar som har verksamhet i Biohuset. 11 föreningar var representerade och 
tillsammans var vi 23 personer. 

Gårdsfest/Invigning av Biohuset med nya styrelsen 
För att visa upp huset och vår Mötesplats i Mariefred bjöd vi in till en försommarfest 
med musik, lekar och tävlingar för barn i olika åldrar, visning av huset och de olika 
verksamheterna som finns där, servering av kaffe/te, dricka, korv, glass och godis. 
En skön dag då vi kunde sitta ute på gården ända fram till kvällen. Många ”nya” 
Mariefredsbor lockades in av våra aktiviteter och fick möjlighet att bekanta sig både 
med huset och träffa nya människor. Det blev en uppskattad dag, som avslutades 
med en Pippi Långstrump-film för barnen och ca 120 personer deltog under dagen. 

Städdagar 
Biohusstyrelsen, tillsammans med föreningens resurspersoner, har genomfört flera 
städdagar. Bl a städat och röjt ur trappuppgångar, vindsutrymmen, biokaféet och 
huset i sin helhet. 

Seniorverksamhet 
SPF Seniorerna är den förening som har haft mest verksamhet under året och är 
den förening som under ett antal år har haft mest omfattande aktiviteter i huset. 
SPF Seniorerna har ca 20 styrelsemöten och arbetsmöten per år i Biohuset.  
Aktiviteter som studiecirklar och sociala träffar sker varje vardag förmiddag alternativt 
eftermiddag. Torsdagar både dagtid och kvällstid. Exempel på verksamhet är 



kulturcirklar, trivselträffar, Bridge, Mariefredsrummy, Mervetarcirkel, Måleri och 
handarbete, aktiesparkurs. 
Dessutom har det anordnats studiecirkelledarträff två gånger och träff för nya 
medlemmar två gånger under året. Möten har även  hållits med Frivilligcentralen för 
att diskutera verksamheten i Mariefred och Åker. 
 
PRO finns sedan oktober i Biohuset på de villkor som gäller all verksamhet i huset. 
Aktiviteter som Bingo varannan vecka, styrelse en gång per månad, månadsmöte en 
gång per månad, tisdagar engelska och litteraturcirkel, onsdagar sittgymnastik, 
fredagar läsecirkel ”Värmland”, söndagar kafé. 

Musik och sång 
Jazz i Mariefred har haft styrelsemöten 10 gånger under året samt årsmöte den 22/3 
och ett extra årsmöte. 
Föreningen har genomfört en konsert med Svante Thuresson. RUM Big Band 
genomförde fyra konserter. Tre under dagtid som vände sig till skoleleverna i 
Mariefredsskolorna och en på kvällstid som vände sig till allmänheten Jan Allan gav 
en konsert samt berättade om sitt liv i musikens tecken. 

ABF-kören 
ABF-kören har 35 medlemmar och har sjungit i Biosalongen varje onsdagskväll 
under vårtermin och hösttermin. Våren avslutades med en konsert i april och hösten 
avslutades med en konsert i december. 

Musikrummet 
Rummet har under året använts för trumkurs på måndag- och tisdagseftermiddag 
och vissa kvällar. 

Torpet 
Musikgruppen Torpet har haft sina repetitioner vid 8 tillfällen och en konsert i 
Biosalongen. 

Christer Lännströms musikgäng 
Repetitioner varje vecka under hösten. 

Beata Bermuda 
Konsert med den feministiska folkmusikgruppen Beata Bermuda i samarbete med 
Scenkonst Sörmland. 

Roggekören 
Roggekören har haft en julkonsert. 

Mariefredsrevyn 
Revyn har funnits under många år i Biohuset och har premiär för 2019 års revy i 
mars. Under 2018 har man genomfört kick Off, planeringsmöten och repetitioner.  



Kulturskolan 
Barnteater varje torsdag under vår- och höstterminen. 

SM i gatumusik 
Musikerna hyrde in sig i Biohuset under dagen för att ha en mötesplats för vila, 
stämning av instrument och kaffepauser. 

Film 
Dagfilmstudion 
8 filmvisningar på våren och 8 på hösten. Antal medlemmar var under våren 95 
personer och under hösten 105 personer. Dagfilmstudion har visning udda veckor. 
Före varje film ges tillfälle till mingel och fika. 

Film för föräldralediga småbarnsföräldrar 
En filmgrupp för föräldralediga småbarnsföräldrar startade i slutet av året med 7 
föräldrar och deras barn som deltog vid ett introduktionstillfälle. Föräldragruppen 
kommer att ha filmvisning jämna veckor och kommer att vara medlemmar i 
dagfilmstudion och se samma filmer. Filmvisningarna inleds med frukost. 

Förutom filmvisningar har dagfilmstudion haft 8 styrelse- och 5 planeringsmöten. 

Kvällsfilmstudion 
8 filmvisningar på våren och 8 på hösten samt en nostalgidag för visning av äldre 
filmer. 90 medlemmar på våren och 95 på hösten. Kvällsfilmstudion har visningar 
jämna veckor. Studion hade 10 styrelse- och planeringsmöten under året.  

Skolbio 
Kulturförvaltningen visar varje termin skolfilmer i samarbete med Biohuset i 
Mariefred. Under våren visades ”Oscar´s Amerika” för årskurserna 2-3 och ”Captain 
Fantastic” för årskurserna 6-7. Under höstterminen visades filmerna ”Krig” för elever i 
årskurs 4-5 och ”Vad ska folk säga?” för årskurserna 8-9.  

Filmvisning för barn och ungdomar under lov 
Som introduktion för denna verksamhet visades sex filmer vid nio tillfällen. ”Stora 
vänliga jätten”, ”Ballerinan och uppfinnaren” och ”Bron till Terabitia” vände sig till barn 
från 7 år och ”Wonder Woman”, ”Mustang” och ”Cirkeln” för unga från 11 år. 

Filmvisning i undervisningssyfte 
Filmen ”John Hron” visades i samarbete med Mariefreds skola, klass 9 och läraren 
Sandra Östman. Filmen handlar om pojken som 14 år gammal mördades av 
nynazister i Kode 1995. Ungdomarna hade under terminen läst och arbetat med 
boken och avslutade med att se den som film i Biohuset med uppföljande diskussion. 

Filmvisning under ”En magisk dag” 
Den 16 juni var ”En magisk dag” i Mariefred. Som en del i arrangemanget visade 
Mariefreds Dagfilmstudio Harry Potter-filmen ”Den flammande bägaren”. 



Filmvisning vid Biohusets gårdsfest 
I samband med Biohusföreningens gårdsfest och invigning visades filmen ”Pippi 
Långstrump på de sju haven”. 

Schloss Gripsholm 
Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg visade filmen ”Schloss Gripsholm”. 

Föreningar 
Föreningen Ångfartygets Mariefreds Vänner 
Styrelsemöten vid två tillfällen samt årsmöte. 

Eko-Ringen 
Bildande av Eko-Ringen samt uppföljningsmöten under sensommar och höst. 

BRF Slottsutsikten 
Årsmöte 

Hammargärdets Vattenförening 
Årsmöte 

Slottsbrinkens Sommarvattenförening 
Styrelsemöte och årsmöte 

Moderaterna 
Styrelsemöte vid fjorton tillfällen under året samt Valupptaktsmöte i Biosalongen 

Vänsterpartiet 
Årsmöte och fyra styrelsemöten  

Mariefredspartiet (numera Mariefreds Tankesmedja) 
Möten vid fyra tillfällen 

Föreningen ”Till minne av Albin” 
Föredrag för föräldragrupper och möten med årskurserna 7 – 9 i Mariefreds- och 
Gripsholmsskolan vid tre tillfällen. 
En minnesdag för Albin anordnades med gemensam promenad och därefter föredrag 
och film i biosalongen. 

IFK Mariefreds fotbollsflickor 
IFK hade terminsavslutning för flicklaget födda 2002 och 2003. De lagade mat 
tillsammans och hade avslutningsfest tillsammans med ledarna. 

IFK Mariefreds handbollsflickor 
IFK anordnade en träff för handbollsflickor födda 2007. 

ViLirare Fotbollsläger i Hammaren 



Kopplades upp på filmduken i Biosalongen så att de kunde följa fotbolls-VM i 
matchen mellan Sverige och Schweiz. Ungdomar och ledare hade en spännande 
och rolig kväll i Biosalongen och i Kaféet. 

Mariefreds Trädgårdsförening 
Fyra kurser i mjölksyrning och en frö- och plantbytardag. 

Friluftsfrämjandet 
Planeringsmöten med SPF Seniorerna för att återuppta tipspromenader under våren 
2019. Två tipspromenader genomfördes, som försök, under våren och försommaren 
2018. Två kurser hölls i iskunskap inför vinteråkning på sjöisar. 

OK Grip 
Årsmöte 

Röda Korset 
Röda Korset arrangerade en jubileumsmiddag i Biokaféet och Biosalongen. 

Kommunen 
KAA/Jobbtorget 
Under våren använde Jobbtorget Biokaféet för verksamheten med arbetslösa 
ungdomar, i avvaktan på att de skulle få egna lokaler i Strängnäs. Det var aktiviteter 
på fredag förmiddag under några månader. 

Strategienheten i kommunen 
Morgonmöte för personal 

Förskoleenheten i Mariefred 
Planering inför gemensamt filmprojektarbete för förskolorna i Mariefred 
Förskoleenheten morgonmöte i Biokaféet 
 
Teknik- och servicekontoret 
Planeringsmöten 
 
Övrigt 
Stick-kafé 
Ett stick-kafé startades i samverkan med Studiefrämjandet. 

Privata arrangemang 
Dopkaffe i Biokaféet 
Konfirmationssammankomst 
Familjesammankomst 
Klassfester 
Födelsedagsfester 
Barnkalas  


