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Biohuset ska tillgängliggöras och bli               
vår fortsatta mötesplats i Mariefred 

Grunden för vårt arbete under 2020 är att verka för att vi ska kunna behålla Biohuset 
som vår mötesplats. En förutsättning för detta är att huset görs tillgängligt så att alla 
medborgare ska kunna delta i aktiviteter i huset. 

För att driva detta arbete kommer vi under året att satsa både med de ekonomiska 
resurser vi har erhållit och med praktiska insatser. 

Vårt arbete bedrivs till största delen på ideell basis. Ingen i styrelsen har någon 
ersättning. Men från och med 2019 har vi anlitat en person som på deltid har 
bokningsansvar och ansvar för det fortlöpande praktiska underhållet. 

Mötesplats Biohuset Mariefred  

Vår uppgift är att skapa goda möjligheter för invånare i alla åldrar, barn, unga 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. 

Enligt våra stadgar skall vi verka för att lokalerna hyrs ut, att de underhålls och 
utrustas på ett adekvat sätt, att initiera till olika verksamheter samt att stimulera till 
verksamheter för både yngre och äldre. 

Vi fortsätter vårt arbete med att tillgängliggöra lokalerna, utrusta dem med behövliga 
hjälpmedel och även utforma lokalerna utifrån den verksamhet som utvecklas. 

Filmteknik 
Vi undersöker för närvarande möjligheten att förnya vår tekniska utrustning för 
filmvisning i Biohuset. Vår ambition är att införskaffa digital utrustning som bland 
annat möjliggör visning av operaföreställningar och stora idrottsevenemang. 

Barnverksamhet 

Barnkonventionen är lag från och med 2020 
Biohusföreningen avser att under året bjuda in till diskussionskväll för att 
uppmärksamma arbetet med att ge lagen en praktisk betydelse. 



Minibio 
Vi planerar för en så kallad Minibio, då biblioteket läser sagor för barnen i 
förskoleåldern och sedan visar vi film i Biohuset i anknytning till sagorna. Detta ska 
ske i samarbete med Scenkonst Sörmland och Biblioteket i Mariefred. 
Eftersom kulturnämnden inte använder Biohuset (lokalerna inte tillgängliga för alla) 
får vi avvakta med dessa aktiviteter. 
 
Barnfilmdag hösten 2020, barnfilmstudio en lördag per månad och 
filmaktiviteter under skollov 
Vi planerar tillsammans med Dagfilmstudion för dessa aktiviteter och hoppas kunna 
förverkliga dem under året. 

Skolfilm 
Varje termin visas film för elever i fyra årskurser i kommunens skolor. Under våren 
kommer detta att äga rum vecka 13 och återkommer under hösten med fyra nya 
årskurser. Mariefredsskolan och Gripsholmsskolan erbjuds att delta. 

Vuxenverksamheten  
Under dagtid fylls huset i huvudsak av aktiviteter av och med seniorföreningarna SPF 
Seniorerna och PRO. 

Det innebär många olika studiecirklar som måleri, litteratur, mervetarcirkel, kultur, 
engelska, datakunskap, aktiekunskap, bridge och trivselträffar med 
Mariefredsrummy, handarbetskafé, gympa och bingo. 

PRO har varje söndag sitt kafé med dragspelsunderhållning. 

Dagtid förekommer även föreläsningar och företagare har börjat hyra in sig för sin 
verksamhet (terapeuter). 

Under kvällstid är det föreningars medlemsmöten och styrelsemöten som äger rum. 
Det är idrottsklubbar, kulturföreningar, politiska föreningar, bostadsrättsföreningar, 
vatten- och vägföreningar, företagarföreningen ”imariefred.nu”, Rotary, m m. 

Dagfilmstudion 
Varannan vecka, udda veckor, har vi dagfilmstudio. Vi visar åtta filmer under 
vårsäsongen och åtta filmer under höstsäsongen. För närvarande har filmstudion 104 
medlemmar. 

Kvällsfilmstudion 
Varannan vecka, jämna veckor, har vi kvällsfilmstudio. Även där visas åtta filmer 
under såväl vår- som höstsäsong. Här är man 98 medlemmar. 

Träff med Sörmlands filmstudios den 24 oktober 
Lördagen den 24 oktober har vi bjudit in Filmkonst Sörmland till en träff hos oss i 
Biohuset med alla sina filmstudios. Idag är det 24 stycken i regionen. Det känns 



spännande att få visa dem vårt fina Biohus och framför allt vår fina biografsalong. Det 
kommer att pågå informations- och erfarenhetsutbyte, grupparbeten och filmvisning 
under hela dagen. 

Kulturscenen 
- Mariefredsrevyn, Sveriges äldsta revy, har påbörjat arbetet inför 2020 års 

revy, med planerad premiär den 23 oktober. 
- Vi har körövningar varje vecka. På onsdagar är ABF-kören i biosalongen och 

de avslutar varje termin genom att bjuda på en konsert. 
- Under våren planeras även en konsert med Jan Johansens kör. 
- Under året kommer det också att hållas jazzkonserter i Biohuset. 

Ofrivillig ensamhet 
Vi har uppmärksammats på att människor, framför allt äldre, kan drabbas av ofrivillig 
ensamhet. Det kan till exempel bero på att man har svårt att röra sig och bor i hus 
utan hiss. Får man inte hjälp att ta sig ut så blir man isolerad. Vi har påbörjat ett 
samarbete med bland andra Frivilligcentralen i Strängnäs för att tillsammans erbjuda 
aktiviteter som kan skapa gemenskap istället för ensamhet. 

Vi undersöker möjligheterna att ordna en trivsam hörna i Biohuset, där man kan 
komma och titta i en tidning, få en fika och framför allt prata med varandra. 

Kursverksamhet för att möta digitala betalfunktioner 
I samverkan med Länsstyrelsen i Sörmland planeras kurser i detta ämne. 

Samarbete med Studiefrämjandet 
Biohusets styrelse har träffat avtal med Studiefrämjandet för att vi ska få stöd i vår 
kultur- och kursverksamhet. 

Föreningsverksamhet 
Ambitionen är att fler av våra 18 föreningar skall utnyttja våra lokaler för möten eller 
andra aktiviteter. 

 

 

 


