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VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE!

Så var det dags för årsmöte igen! Ett år går så fort! Allra helst när du har roligt ...

När årsmötet är här ska vi se tillbaka på det år som gått. Granska det som blev före-
slaget för ett år sedan. Se om det gjordes det som beslutades. Föreningsjuridiskt är det 
kanske det allra viktigaste. Men för en verksamhets framtid är det just det som kom-
mer som är allra viktigast – vad som kommer att hända den närmaste tiden!

På efterföljande sidor finns alla årsmöteshandlingar – verksamhetsberättelse, ekono-
miska rapporter, revisionsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget för 
2015 och valberedningens förslag.

Nu är det dags – premiär för Cameleonternas årsmöte 2015!

Vi ses!

Styrelsen

På framsidan: Björn Ibohm lämnade oss under 2014. Björn var med från starten av fören-
ingen och har bidragit till så mycket, både på och utanför scenen, för arbetet med demokrati 
och kulturens roll som del av samhället och som en rolig och utvecklande fritidssysselsättning. 
I augusti gick ridån ner för sista gången för Björn, men minnet och tacksamheten att arbetat 
med honom, för oss som träffade honom, lever vidare.
Salamandern är Cameleonternas medlemstidning och har funnits sedan tidernas begynnelse
eller i alla fall nästan lika länge som Cameleonterna (föreningen bildades 1981). Det här num-
ret är en specialare och kommer ut i samband med årsmötet 2015. Nästa nummer vet man inte
riktigt när det kommer ut. 
Layout: Stefan Löfgren

1. Årsmötets öppnande
     Föreningens ordförande hälsar alla välkomna  
 och sen är årsmötet öppnat!

2. Val av ordförande, sekreterare, proto-
kolljusterare tillika rösträknare för årsmö-
tet
 Här väljer vi den som ska leda årsmötet 
 (ordförande), vem som ska skriva protokoll  
 (där står sånt som vi har bestämt) och vilka  
 som ska kolla att sekreteraren har skrivit  
 rätt. Protokollsjusterarna är också rösträknare 
 ifall något av våra val blir väldigt jämna.

3. Fastställande av röstlängd
 Det är bara dom som är på plats och som är 
 medlemmar i föreningen som får vara med  
 och rösta. På den här punkten kollar vi vilka  
 som är det.

4. Fråga om årsmötet kallats enligt stad-
garna
 Enligt föreningens regler (stadgar) måste  
 saker och ting göras på ett visst sätt. T.ex.  
 finns det reglerat hur och när en kallelse 
 (inbjudan) till årsmötet ska skickas till alla  
 medlemmar. I våra stadagar står det att en 
 kallelse ska skickas till alla medlemmar senast  
 åtta veckor för mötet. I år skickades kallelsen  
 ut i slutet av januari.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 Här ger den avgående styrelsen en berättelse  
 om vad  som har hänt under det föregående  
 verksamhetsåret. Alltså vad hände under  
 2014. Årsmötet får väl sedan fundera på om  
 det som hänt också hänger ihop med den  
 verksamhetsplan som förra årsmötet 
 beslutade om.

6. Styrelsens kassaberättelse
 Här får vi veta hur ekonomin har gått under  
 året. Intäkter och utgifter.

7. Revisorernas berättelse
 Vid varje årsmöte ska man välja revisorer.  
 Dom ska granska (kolla) om styrelsen sköter  
 sig, om ekonomin stämmer och att det är rätt  
 bokfört. 
 Det handlar också om att se till att det finns  
 beslut, framförallt när det gäller ekonomiska  
 frågor, men det kan även vara andra beslut  
 som ska stämma. Dom föreslår sedan även  
 om dom tycker att årsmötet ska  ge den 
 avgående styrelsen ansvarsfrihet, alltså om alla  
 som träffas idag tycker att allt verkar stämma.

8. Fastställande av bokslut
 Här tar vi och bestämmer oss för att lägga alla
 ekonomiska redovisningar ”till handlingarna”,  
 alltså att årsmötet fastställer dom ekonomiska  
 rapporterna.

9. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrel-
sen
 Och nu är det dags för årsmötet att bestämma  
 sig för om styrelsen har gjort allt rätt och  
 riktigt.

10. Förslag från styrelsen
 Ja och här... är en punkt för eventuella förslag  
 från styrelsen. I år finns finns det inget sådant.

11. Motioner från medlemmar
 En motion är ett förslag eller en idé från  
 någon eller några medlemmar till årsmötet.  
 Dom ska skickas in i förväg till styrelsen. I år  
 har vi inte några sådana  förslag.

12. Fastställande av medlemsavgifter
 Här beslutar vi om vilka medlemsavgifter som  
 vi ska ha. Och här har styrelsen ett förslag!

ÅRSMÖTESÄRENDEN
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13. Fastställande av verksamhetsplan för 
det närmaste verksamhetsåret.
 Verksamhetsplanen är det vi ska jobba med  
 det närmaste året, alltså under 2015, som det  
 redan har gått tre månader av...

14. Fastställande av budget för det när-
maste verksamhetsåret
 Och här bestämmer vi hur vi ska använda våra  
 pengar under samma år.

15. Val av ordförande för ett år
 Ordförande är den som leder föreningens  
 arbete, utifrån den verksamhetsplan som  
 årsmötet beslutar om. 

16. Val av ordinarie ledamöter för två år
 I Cameleonterna har vi förutom en 
 ordförande också fyra ordinarie ledamöter  
 (personer) i styrelsen. Sen väljer man några  
 nya på två år och sedan försöker man ha kvar  
 några från förra året som då har ett år kvar.  
 Då kan inte hela styrelsen bytas ut på samma  
 år.

17. Val av ersättare för ett år
 När styrelsen ska ha möte och någon av dom  
 ordinarie ledamöterna är sjuk t.ex. eller inte  
 kan komma av någon anledning, då hoppar  
 ersättaren in. Men alla ersättare får alltid vara  
 med på varje möte.

18. Val av två revisorer och en ersättare 
för ett år vardera 
 Och så ska man välja två revisorer och en  
 ersättare utifall någon inte kan vara det hela  
 året.

19. Val av valberedning
 Snart är det nytt årsmöte. Och då ska det  
 väljas en ny styrelse igen. För att ha några bra  
 förslag till årsmötet att rösta på för att bli  
 t.ex. ordförande eller ledamot så väljer 
 årsmötet en valberedning som ”förbereder”  
 detta inför årsmötet.

20. Övriga val
 Här kan vi välja personer till eventuella andra  
 uppdrag. Just därför ska vi här välja en 
 representant till föreningen Ideell Kultur i  
 Salas Representantskap samt dessutom en  
 ersättare.
21. Andra ärenden som angivits i kallelsen
 Styrelsen kan ha satt upp någon annan fråga  
 som man tyckte att man skulle diskutera. 
 Eller så hade någon medlem föreslagit någon  
 fråga... men i år har vi inga andra ärenden.

22. Mötet avslutas
 Och nu är mötet slut. Nu dröjer det ett helt  
 år innan vi träffas på nästa årsmöte. Ha det  
 bra tills dess!

Inledning
Året som har gått har bjudit på slutet på nå-
got och början av något annat. En år fyllt av 
glädje, sorg och lite husockupationer.
Föreningens arbetsplan för 2014 (finns som 
bilaga längre bak) lade upp riktningen och 
därefter har vi arbetat – fast lite improvisation 
har det också blivit ... 
Vi ser tillbaka på ett år fyllt med verksam-
het. Lite känns det som om vi tagit ett djupt 
andetag och väntar nu på att andas ut och ta 
del av allt det som syresättning gjort med våra 
teaterkroppar. Lite samlade har vi varit, men 
det har också varit mycket skratt!

Vår vision
Med cirka 160 medlemmar, varav över 60% 
är under 25 år, tillhör vi en av de större kul-
turföreningarna i Sala kommun. Under året 
har många barn och ungdomar deltagit i våra 
barn- och ungdomsverksamhet – ad astra. De 
vuxna har hittat verksamhet inom ett par pro-
jekt, kören och improvisationsgruppen. Men 
det riktigt stora, generationsövergripande 
projektet, har vi saknat. 
Cameleonterna är en viktig aktör inom det 
ideella kulturlivet, även om – med handen 
på hjärtat – styrelsemötena inte blivit någon 
publiksuccé.

Ekonomi
Ekonomin har stabiliserats. Den kanske 
största anledningen är att vår anställde sades 
upp. Det var en satsning, för några år sedan, 
kanske något av en chansning, att försöka 
ha en anställd. Vi gjorde det då, efter att ett 
ekonomiskt överskott uppstått. Att ha en 

anställd har definitivt bidragit till förening-
ens utveckling och har varit positivt ur flera 
aspekter. Men att ha en anställd på heltid har 
fordrat större intäkter. Vi har ändå fått ovär-
derliga erfarenheter och har lagt grunden för 
att åter hitta en möjlighet att anställa någon i 
framtiden. 

Lokal & inventarier
Väsbygatan 17 är alltjämt vårt hem, även om 
drömmar om annat funnits länge. Och till 
sommaren hände något. Något som tagit oss 
vidare i tanken kring teaterlokal. Teaterlokal 
blev ämnet för en inbjudan till ett möte i 
slutet av året. Men först det här med Väsbyga-
tan 17. Som vi beslöt, efter förfrågan, att låna 
ut till Palladium Fiction, produktionsbolaget 
som placerat Sala som inspelningsplats för 
TV-serien Jordskott. I utbyte fick vi tillgång 
till deras lagerlokal – Portvaktsgatan 4. Sam-
ma lokal där vår flyttkarusell tog sin början. 
Den lokal som faktiskt kanske är den mest 
teateranpassade lokalen i hela kommunen. 
Vi halvockuperade stället och bedrev hela 
vår verksamhet där under sommaren, hösten 
och början av vintern. Vår känsla av ett riktig 
teaterlokal och en önskan om en långsiktig 
lösning växte sig allt starkare. Så, några dagar 
före jul, skickade vi en inbjudan till kommu-
nalråd, oppositionsråd, kultur- och fritids-
nämnden och tjänstepersoner inom berörda 
förvaltningar – med rubriken Cameleonterna 
vill vara med och utveckla kulturen i Sala! Ett 
möte som skulle få dagordningen om Came-
leonternas historia, frågor om teaterlokal och 
vad vi vill i framtiden. Mötet samlade ett antal 
personer, några veckor in på det nya verksam-
hetsåret ...

Verksamhetsberättelse Cameleonterna 2014
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Information
Hemsidan och vår facebooksida är de hu-
vudsakliga kanalerna för vår information, till 
våra medlemmar såväl som till nya medlem-
mar och vår publik. Att Cameleonterna är 
en viktig förening, bland de många ideella 
kulturföreningar som finns i kommunen, är 
något som vi märker tydligt i kontakt med 
olika parter; kulturintresserade, kommunen, 
företag, andra föreningar, organisationer, med 
flera. 

Utbildning
Under året har utbildning handlat om den vi 
givit varandra inom verksamheten.

Verksamhet
Vår verksamhet har spirat under året. Kanske 
vi ändå ska säga att trots uppsägning av vår 
anställde teaterledare, den överhängande och 
återkommande lokalfrågan och en dialogbrist 
med kommunen har vi bedrivit en stor och 
stark verksamhet. Vår barn- och ungdoms-
verksamhet, ad astra, är stommen i fören-
ingen, och under såväl höst som vår hade vi 
fyra grupper igång för åldrarna mellan 8 år till 
gymnasieålder. Kören SåNåra har repeterat 
och framfört sina sånger bland annat under 
kommunens Ekofestival och Hebymässan. 
Improgruppen har repeterat och var med och 
avslutade Kulturnatta på en välfylld Cen-
trumbiograf. I samarbete med Sala silvergruva 
medverkade vid under väsenvandringar under 
såväl påsk- som höstlov samt även under Gru-
vans dagar. Även TV-serien Jordskott kan vi 
nämna här; de lånade vår lokaler vid casting-
tillfällen, flera Cameleonter kan ses i själva 
serien och dessutom lånade vi ut Väsbygatan 
17 till dem. Lägg därtill två påbörjade projekt; 
Mördarens syster med premiär under hösten 
2015, som berör tiden då Sala-ligan härjade 
med manus av Lars Nordmark samt Moliéres 

Den girige, med premiär den 26 juni på Väsby 
kungsgård i samarbete med Sala hembygds- 
och fornminnesförening. Vi kan verkligen 
påstå att vi haft en omfattande verksamhet. 

Slutord
2014 är ett år som bjudit på mycket glädje 
och vi ser med spänning och förväntan fram 
emot framtiden.
2014 innehåller också sorg. Under året miste 
vi Björn Ibohm som dog. Björn tillhör de som 
varit med från början. Björn var tongivande 
och drivande såväl på som utanför scenen. 
Han slogs för att de unga skulle få ta sin själv-
klara plats i föreningen. Han utvecklade också 
sin sida som regissör. In i det sista ville han 
veta hur det gick med föreningen, vad som var 
på gång, kunde vara lite orolig för utveckling-
en, så där som du är om det verkligen är något 
du bryr dig om. Ett enhälligt och jättestort 
tack i efterskott till Björn Ibohm.
Också ett stort tack till alla våra ledare och 
engagerade, medlemmar och föräldrar och 
ett speciellt tack till Linn Söderström som 
avslutade sin tjänst under året och alla de 
ledare och hjälpledare som sett till att de unga 
i föreningen kunnat syssla med teater; Elina 
Thorén, Teo Olsson, Kristin Löfgren, Emeli 
Voinea, Agnes Löfgren. 
Vi från styrelsen vill också tacka för förtroen-
det för denna mandatperiod och överlämnar 
härmed dessa årsmöteshandlingar till årsmö-
tet och önskar lycka till i framtiden! 

Sala den 16 mars 2014

Tohbbe Lindblom     Jenny Enebro
ordförande       sekreterare

Ingegerd Svednell      Jan Sund
kassör        ledamot

Stefan Löfgren       Roberg Göthberg
ledamot       ersättare
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Sala Amatörteaterförening   RESULTATRÄKNING 
CAMELEONTERNA   2014-01-01--12-31 
 
 
 
INTÄKTER Utfall   Budget 
 

Medlemmar & försäljning 102.566,00   57.500,00 
Produktioner & projekt 0,00   0,00 
Bidrag 335.125,00   334.000,00 
 
SUMMA INTÄKTER   437.691,00  391.500,00 
 
 
 
KOSTNADER Utfall   Budget 
 

Medlemmar & försäljning -5.922,75   -15.250,00 
Produktioner & projekt -1.345,00   -500,00 
Lokal & underhåll -169.632,00   -205.000,00 
Administration -30.828,90   -38.500,00 
Personalkostnader -42.210,53   -96.500,00 
 
SUMMA KOSTNADER    -249.316,18  -355.750,00 
före finansiella poster 
 
 
FINANSIELLA POSTER Utfall   Budget 
 

Ränteintäkter 1.257,44   700,00  
Räntekostnader -35,00   0,00 
Redovisat resultat (vinst) -189.597,26   -36.450,00  
 
SUMMA FINANSIELLA POSTER   -188.374,82  -35.750,00 
 
 
SUMMA KOSTNADER    -437.691,00  -391.550,00 
efter finansiella poster 
 

Sala Amatörteaterförening   BALANSRÄKNING 
CAMELEONTERNA   2014-12-31 
 
 
 
TILLGÅNGAR 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 
 
Kundfordringar 6.550,00 -6.550,00 0,00 
Skattekonto avräkning 0,00 27,00 27,00 
Förutbetalda hyror 32.000,00 10.000,00 42.000,00 
Interimsfordringar 5.400,00 20.200,00 25.600,00  
 
Kassa 1.470,00 -1.470,00 0,00 
Företagskonto Sala Sparbank 38.743,33 -22.706,75 16.036,58 
Placeringskonto Sala Sparbank 92.520,22 151.250,44 243.770,66 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 176.783,55 150.650,69 327.434,24 
 
 
 
 
EGET KAPITAL & SKULDER 
 
Balanserat resultat -97.059,46 57.412,42 -39.647,04 
Föregående års resultat 57.412,42 -115.220,84 -57.808,42 
Årets resultat -57.808,42 -131.788,84 -189.597,26 
 
Fond Miljonen -25.000,00 0,00 -25.000,00 

1
   

 
Leverantörsskulder -1.921,00 -7.592,00 -9.513,00 
Skatteskulder -776,00 68,00 -708,00 
Personalens källskatt -1.575,00 -957,00 -2.532,00 
Övriga kortfristiga skulder -8.425,00 8.425,00 0,00 
Upplupna semesterlöner -34.730,24 34.730,24 0,00 
Upplupna arbetsgivaravgifter -813,14 -588,38 -1.401,52 
Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter -5.379,71 5.379,71 0,00 
Ber upplupen löneskatt pensionskostn. -708,00 -519,00 -1.227,00 
 
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER - 176.783,55 -150.650,69 - 327.434,24 

                                                 
1
 Avsatt till fond ”Miljonen” från Sala Sparbank 2012, som bör användas under 2015. 
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REVISIONSBERÄTTELSE

CAMELEONTERNA

 Undertecknade revisorer har granskat föreningens bokslut, räkenskaper  
 samt styrelsens förvaltning för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.

 Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

 Årsbokslutet har gjorts enligt god revisions- och föreningssed.

 Revisionen har inte gett anledning till någon anmärkning beträffande  
 räkenskaperna eller förvaltningen.

 Vi tillstyrker

  att resultat- och balansräkningen fastställes,

  att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag,

  att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

 Sala 2015-03-09

 Ann-Marie Lundholm     Lars Nordmark
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FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

MEDLEMSAVGIFTEN

Nuvarande medlemsavgift började att gälla augusti 2007.

Styrelsen föreslår årsmötet 

 att medlemsavgiften skall vara oförändrad

  d.v.s. besluta följande medlemsavgifter:

 att medlemsavgiften för 2016 ska, för barn upp till 12 år, vara 100 kronor,
 att medlemsavgiften för 2016 ska, för de som är 13 år och äldre, ska vara
  150 kronor,
 att medlemsavgiften gäller 1 år från det datum man blev medlem samt förnyas 
  årsvis från samma datum.

VERKSAMHETSPLAN Cameleonterna 2015

Under 2015 föreslås att Cameleonterna ska arbeta efter följande Verksamhetsplan:

TEATERLOKAL – FÖR REPETITION OCH FÖRESTÄLLNINGAR
• 2015 intensifierar vi arbetet med att få till en ändamålsenlig lokal. För att kunna bibehålla 

nuvarande verksamhet och för att kunna utveckla den krävs tillgång till både mer ändamåls-
enliga repetitionslokaler och även tillgång till lokaler för föreställningar.

• Under året bjuder vi in till dialog, med politiker och förvaltningar inom Sala kommun, för 
att ha en dialog om vårt behov av ändamålsenliga lokaler. 

• Göra en översyn av vår teknik och skapa möjlighet för att göra erforderliga reparationer 
och investeringar. 

Om hjulet ska snurra – måste navet vara starkt!

VERKSAMHET – MED MÖTE MELLAN GENERATIONER
• Ad astra – Cameleonternas barn- och ungdomsverksamhet, ska utvecklas vidare och ge fler 

möjlighet att delta genom en utökning av antalet ledare, vilket därigenom möjliggör att vi 
kan erbjuda fler grupper.  

• Erbjuda fortbildning, genom att arrangera egna utbildningar eller genom att vi skickar iväg 
medlemmar på regionala och nationella kurser och arrangemang.

• Ge stöd till kontinuerlig verksamhet, såsom till exempel kören SåNåra och Improgruppen, 
för att de ska utvecklas samt stötta nya initiativ.

• Verka för att fler projekt startas och genomförs.
• Arbeta för den generationsövergripande verksamheten.
• Utverka medel för att ha en anställd verksamhetsledare.

Låt 1000 blommor blomma!

FÖRENING – DÄR MÄNNISKOR OCH DEMOKRATI UTVECKLAS
• Föreningen är grunden till vårt demokratiska samhälle och hur det styrs, därför arbetar vi 

vidare med en förening som är öppen, tillåtande och tillgänglig.
• De satsningar vi gör, inom till exempel utbildning eller externa kontakter, ska följas upp för 

att utveckla individer och förening.
• Öka insynen i styrelsens arbete, verka för transparens och dialog – internt inom föreningen 

och även externt till politiker och berörda förvaltningar.

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara 
med och bestämma.
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FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

  nuvarande   förslag    antal år
ORDFÖRANDE

  Tohbbe Lindblom  Stefan Löfgren   1 år

LEDAMÖTER

  Jenny Enebro   Linn Söderström   2 år
  Jan Sund   Jan Sund    2 år
  Ingegerd Svednell *  Ingegerd Svednell *   1 år
  Stefan Löfgren *  Tohbbe Lindblom (fyllnadsval) 1 år

*) = vald på 2 år vid årsmötet 2014, har ett år kvar. 

ERSÄTTARE

  Robert Göthberg  Tåmas Persson   1 år
  vakant    ej klart vid pressläggning  1 år

REVISORER

  Amie Lundholm  Amie Lundholm   1 år
  Lars Nordmark  Lars Nordmark   1 år

REVISORSERSÄTTARE

  Anders Westin  Anders Westin   1 år  

Sala Amatörteaterförening   BUDGET 
CAMELEONTERNA   2015 
 
 
 
INTÄKTER Budget 2015 
 

Medlemmar & försäljning 50.000,00 
Produktioner & projekt 70.000,00 
Bidrag 335.000,00 
 
SUMMA INTÄKTER 455.000,00 
 
 
 
KOSTNADER 
 
Medlemmar & försäljning -30.000,00 
Produktioner & projekt -80.000,00 
Lokal & underhåll -260.000,00 
Administration -40.000,00 
Personalkostnader -45.000,00 
 
SUMMA KOSTNADER  -455.000,00 
 
 
 
 
 



BILAGA 1

Väsbygatan 17  •  733 38 Sala
0224-178 71 • 070-55 178 71 • info@cameleonterna.se
 www.cameleonterna.se • facebook.se/cameleonterna

Arbetsplan för Cameleonterna 2014

Vision 2014 - 2015
Sala amatörteaterförening Cameleonterna…
• ska verka för att dess medlemmar får känna tillhörig-

het i föreningsarbetet. Detta genom att ha öppna 
styrelsemöten,

• ska tillvarata och stimulera medlemmarnas intresse 
för teater och annan scenisk uttryckskonst,

• ska fortsätta att vara en viktig del i Salas ideella 
kulturliv.

Ekonomi
• Fortsätta att hålla budgeten i balans. Budgeten ska 

revideras vid avikelser på mer än 10 %.
• Ledare ersätts i enlighet med upprättade avtal.
• Arbeta för att möjliggöra en anställd verksamhetsle-

dare.

Lokal & Inventarier
• Att hitta samverkan för lokalens utnyttjande på tider 

då vi själva inte använder lokalen.
• Att sondera terrängen gällande möjliga alternativ till 

lokal om ett eventuellt behov skulle uppstå.
• Att verkställa inköpet av nytt ljusbord för de från 

Sala Sparbank anslagna pengarna (25.000 kr).
• Fortsätta hålla god ordning i Sandladan.

Information
• Fortsätta ansträngningarna att hitta formerna för att 

upprätthålla god kommunikation med föreningens 
medlemmar.

• Fortsätta vårdandet av varumärket Cameleonterna. 
Ta upp en diskussion kring varumärkesarbete.

• Upprätta en strategi för användandet av Salaman-
derna, hemsidan och sociala media.

Utbildning
• Vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och behov 

av kurser, läger, konferenser och liknande utbud.

Verksamhet
• Styrelsen – löpande ansvar för föreningens adminis-

trativa skötsel.
• aD aSTRA – fortsätta att hålla barnverksamheten 

levande under vårt beskydd.
• SåNåra – vår cameleontiska stolthet när det gäller 

körsång.
• Improgruppen – det är många som hoppas på en 

fortsatt improviserad verksamhet.
• Samverkan med Sala Silvergruva sker från och med 

2013 under ett gemensamt avtal som från förening-
ens håll sköts av vår egen gruvfogde Lars Nordmark.

• Så mycket som möjligt av vår verksamhet sker i 
nära samarbete med Folkuniversitetet.

• Kommunen ställer lokaler i Täljsten till vårt förfo-
gande hyresfritt. Detta är som en ersättning för den 
av oss ägda gradäng som står uppställd i Ställverket.


