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Verksamhetsplan 2019 för Alviks kulturhus
Syfte med dokumentet
Verksamhetsplanen för 2019 som sträcker sig mot 2021 har nu fokus på att utveckla
verksamheten utifrån de nya möjligheterna som våra upprustade lokaler ger samt även
att ta tillvara den kompetensinriktning styrelsen och verksamhetschefen innehar.
Boverkets stöd 2017 omfattade inte köken men ny ansökan om stöd kommer att
planeras under året för att kunna skickas inför 2020.
Visionen i den långsiktiga planen följs i och med detta.
Budget och förutsättningar
Det budgeterade underskottet för 2018 blev något större än beräknat. Vi bedömer dock
att förutsättningar finns för fortsatt investering
Särskilda satsningar och projekt
Under våren satsar vi på att vidareutveckla café verksamheten i form Alviks Café med
ökade öppettider i samband med flera evenemang.
Vi fortsätter att erbjuda tjänsten avrop så att föreningarna som har öppen
dansverksamhet i våra lokaler får möjlighet att avropa förbrukningsvaror som kaffe,
kaffefilter, muggar, koppar, assietter och servetter.
Intentionerna i vår satsning på café verksamhet är även att öppna för intresserade
aktörer att anordna musik caféer på valda lördagar, exempelvis föreningar med
aktiviteter i huset eller närområdet som t ex Visans Vänner.
Utreda förutsättningarna även för andra återkommande egna engagemang som
Företagardagar (mässa), Skolans dag, Seniorfika med dans, teater, filmvisning mm.
Julbord, middagar vid sittande bord, födelsedagsfester, studentmottagningar utgör
några av de arrangemang som beräknas öka i omfång under året. Särskilda villkor i
priserna gäller för medlemarma i våra medlemsföreningar som bokar lokal för privata
tillställningar typ födelsedagsfester.
Tack vare de nya möjligheterna med wifi har vi ambition att kunna anordna LANhelger för ungdomar.
Samarbetet med ungdomsrådet kommer att intensifieras för att kunna hitta dels
regelbundna aktiviteter för ungdomar i närområdet dels aktiviteter under skolloven t ex
cirkusskolan, danskurser, mm.
Samarbete med BVC i Alvik planeras för att kunna erbjuda barnvagnsbio till föräldrar
med småbarn.
Kontakt kommer att tas med skolor i omgivningarna för att kunna erbjuda lokal till
skolavslutning i juni.
Bidrag kommer att sökas hos Äldreförvaltningen då AKH uppfyller kraven för det
genom verksamheten i huset.
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Föreningen ska fokusera på följande aktiviteter under 2018:










Satsa på att hyra ut befintliga tider till nya kunder och stärka
försäljningsverksamheten.
Satsa på att hitta och erbjuda våra lokaler till nya barn och ungdomsföreningar.
Noga följa den ekonomiska rapporteringen som tydliggör vår ekonomiska
situation och avvikelser mot budget.
Satsa på en översyn av verksamheten, att förnya och bygga upp nya
verksamhetsområden efter den lyckade renoveringen.
Marknadsföring inklusive översyn av nuvarande hemsida.
Fortsätta med arbetet att utforma rutiner för en fungerande uthyrningsverksamhet.
Planera för att sätta upp en profilskylt på Medborgarhuset som visar att Alviks
Kulturhus finns i huset.
Arbeta för att fastighetskontoret ska sätta upp en ”riktig” anslagstavla i entrén.
Arbeta för att fastighetskontoret ska byta hissen.

Visioner för framtiden
Stockholm Stad har en utvecklingsplan för Alvik som går ut på att bygga bostäder och
skolor i området. Detta kommer att ge AKH möjlighet att bli ett nav i det kulturella
livet i Alvik Östra.
Nya nischer och kundgrupper söks både i närområdet och i staden då ett antal av den
nuvarande kundbasen består av pensionärsföreningar med sviktande medlemsantal.
Tidsandan kommer att generera nya intresseområden som det gäller att känna av och
vara öppen för att utnyttja ur verksamhetsperspektiv.
År 2020 är våra lokaler fullt ombyggda och restaurerade med möjlighet till full
service. Vi arbetar då för att vidareutveckla olika typer av tjänster alltifrån möten med
kaffe, smörgås, frukt etc till fester med festdukningar vid "dukade" bord för både
lokala och multikulturella privatpersoner och föreningar.
Vi har en fullt utvecklad infrastruktur som är möjlig att utvecklas i konceptväg tex
storbild för att i en gemensam miljö se på sportevenemang, finalen i Eurovision Song
Contest, VM i fotboll, mm.
Vi strävar efter en balanserad verksamhet mellan lokaluthyrning och egen verksamhet.
År 2020 har vi fått tillgång till lokaler på andra plan än plan 2. Och det öppnar nya
möjligheter.
Biblioteket har flyttat till Medborgarhuset och vi har fått en reception som betjänar
hela huset.
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