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Syfte med dokumentet 

Verksamhetsplanen för 2022 har fokus på att utveckla verksamheten efter att 

restriktionerna orsakade av pandemin inte längre är aktuella. 

 

Budget och förutsättningar 

Vi bedömer att förutsättningar finns för fortsatt investering då Staden har för avsikt 

bistå verksamheten och en uttrycklig önskan att uppmuntra AKH att utveckla 

verksamheten. 

Särskilda satsningar och projekt 

Intentionerna i vår nysatsning på caféverksamhet är att öppna för intresserade 

besökare tisdagar, onsdagar och torsdagar på eftermiddagen. Caféet kan också komma 

att vara öppen i samband med anordnande av musikcaféer på valda lördagar, 

exempelvis föreningar med aktiviteter i huset eller närområdet som t ex Visans 

Vänner. 

Vi erbjuder 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. 

Vi kommer att återuppta verksamheten med att utreda förutsättningarna 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 våren.  

Vi hoppas kunna återuppta samarbetet med ungdomsrådet för att kunna hitta dels 

regelbundna aktiviteter för ungdomar i närområdet och dels erbjuda aktiviteter under 

skolloven t ex cirkusskolan, danskurser, mm. 

Hyresgruppen planerar att arbeta med att kartlägga barn- och ungdomsföreningar i 

Brommaområdet i samband med den ökade bebyggelsen och därmed inflyttning av 

familjer. 

Arbete med att söka bidrag hos Äldreförvaltningen kommer att återupptas då AKH 

uppfyller kraven för det genom verksamheten i huset. 

Under året kommer vi att dels fördjupa vårt samarbete med fastighetskontoret för att 

tillsammans identifiera det renoveringsbehov som ligger inom ramen för 

fastighetsägaren dels identifiera och upprätta en underhållsplan sett över tid 5-10 år. 

Det mest omedelbara är renovering av de två kök som finns mellan salarna Bromma 

och Nockeby. En köksgrupp tillsätts med sikte att kunna söka stöd både hos 

hyresvärden, Kulturförvaltningen och Boverket. 
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Föreningen ska fokusera på följande aktiviteter under 2022-2023: 

• 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. 

• Starta upp en regelbunden verksamhet: Café Alvik 

• Satsa på en översyn av verksamheten, att förnya och bygga upp nya 

verksamhetsområden. 

• Satsa på marknadsföring inklusive förnyelse av nuvarande hemsida. 

• Noga följa beläggningsgraden samt den ekonomiska rapporteringen som tydliggör 

vår ekonomiska situation och avvikelser mot budget. 

• Se över personalbehovet och anställa nödvändig personal vid behov. 

• Se över och effektivisera nuvarande processer för bokning och prissättning 

• Fortsätta med arbetet att utforma rutiner för en fungerande uthyrningsverksamhet. 

• Arbeta för att fastighetskontoret ska sätta upp en ”riktig” anslagstavla i entrén. 

• Arbeta för att AKH kan få tillstånd för en uppställningsplats för större fordon som 

exempelvis orkesterbuss. 

 

 

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. 

 

Café Alvik har tillstånd för att bedriva Sommarcafé i parken.  

 

Under hösten 2023 kommer vi att ansöka hos Boverket om medel för renovering av 

köken.  

 

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 strävar efter en balanserad verksamhet mellan lokaluthyrning och egen verksamhet.  

 

Inspirerade av Nya Medborgarhuset vid Medborgarplatsen ser vi framför oss att även 

kulturminnesmärkta Medborgarhuset i Alvik med en unik 50 kvm stor al secco-målning 

i Brommasalen ges det nödvändiga underhåll som huset kräver. Medborgarhuset var vid 

sitt uppförande avsett för bibliotek och föreningslokaler.  

Vi ser att Biblioteket har flyttat tillbaka till Medborgarhuset och att vi har på Entréplanet 

fått en öppen inbjudande reception som betjänar hela huset. Att fastighetskontoret 

premierar föreningar och kultur vid val av nya hyresgäster vilket skulle kunna medföra 

en återgång till husets ursprungliga anda. 

 


