
 

Redovisning av verksamhetsåret 2019 
Bakgrund 
Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred, MBiM, bildades vid föreningens första 
årsmöte den 15 mars 2018. Vid årsmötet 2019 beslöts att förenkla föreningens namn 
till Mötesplats Biohuset Mariefred, MBM. 
Vid årets slut hade föreningen drygt 500 enskilda medlemmar, en ökning med 60 
procent jämfört med förra årsskiftet, samt 18 föreningar som medlemmar. Föreningen 
har under 2019 disponerat sex möteslokaler, ett kafé, ett musikrum och en kulturscen 
(biografen), som vi hyrt ut i stadigt ökande omfattning. 

Våra åtaganden 
Vår uppgift som Mötesplats är att skapa goda möjligheter för Mariefreds medborgare 
– invånare, barn, ungdomar och vuxna – att ha en mötesplats för föreningsaktiviteter 
och för enskilda personers initiativ till olika aktiviteter. På så sätt bidrar vi till att 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, kostnadsutredning 
Mycket tid har även under vårt andra 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. 
Kafélokalen har under året fräschats upp med delvis ny inredning samtidigt som 
akustiken förbättrats väsentligt med hjälp av ljudabsorberande plattor i taket. Två 
mötesrum har också fått delvis ny inredning. Alla möteslokaler har namngetts och 
ingångarna har döpts till A, B och C och samtidigt skyltats med vilka lokaler som nås 
via respektive ingång. 
Tillgängligheten, att kunna komma in i huset och att kunna komma ut på ett säkert 
sätt, är ett basalt krav för en mötesplats, liksom brandsäkerhet och hygienutrymmen 
tillgängliga för alla. Eftersom det har saknats tillförlitliga uppgifter om kostnaderna för 
att tillgängliggöra Biohuset för alla, har styrelsen initierat en utredning som ska ge 
svar på den frågan. Utredningen väntas bli klar i början av mars. 
 
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, trots att fiber finns indraget i huset, och det ställer naturligtvis 
till praktiska problem. Som en temporär lösning har föreningen köpt in en mobil wifi 
bredbandsrouter med begränsad räckvidd. 



Kulturförvaltningen har under året slutfört utrustningen av kulturscenen 
(biosalongen) med en bättre ljud- och ljusanläggning. Det är en viktig satsning då 
kulturscenen ju är husets ”pärla” och central för hela 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 aktiviteterna hos bokningsansvarig i MBM. Ett sådan förhållningssätt är en 
förutsättning för att kunna erbjuda Biohuset som mötesplats i en vidare bemärkelse. 

 

Aktiviteter som genomförts under 2019 
 Föreningen Mötesplats Biohuset Mariefred, MBM 
Styrelsemöten 
MBM har under året haft 13 styrelsemöten inklusive konstituerande möte. 

Föreningsdag med fokus på nyinflyttade 
Söndagen den 31 mars bjöd föreningen Mötesplats Biohuset Mariefred, 
företagarföreningen imariefred.nu och Strängnäs kommun in alla Mariefreds 
föreningar och alla intresserade medborgare, med fokus på dem som under de 
senaste två åren flyttat till Mariefred. Tanken var att ”nybyggarna” skulle få möjlighet 
att träffa representanter från så många föreningar som möjligt, och helst bli så 
intresserade att de blev medlemmar i en eller flera föreningar! 
17 föreningar hörsammade inbjudan och mötte flera hundra intresserade 
Mariefredsbor, och många föreningar fick många nya medlemmar. 
 
Städ- och fixardag 
Biohusstyrelsen har tillsammans med föreningens resurspersoner genomfört en städ-
och fixardag då både huset och tomten fick välbehövlig omvårdnad. Bland annat 
målades en stor del av planket med Falu rödfärg. 

Seniorverksamhet 
SPF Seniorerna är en av de föreningar som är mest verksamma i huset. SPF 
Seniorerna har cirka 20 styrelsemöten och arbetsmöten per år i Biohuset, samt 
aktiviteter som studiecirklar och sociala träffar varje vardag. Exempel på 
verksamheter är kulturcirklar, trivselträffar, bridge, Mariefredsrummy, måleri och 
handarbete. Dessutom studiecirkelledarträffar och träffar för nya medlemmar.  
 
PRO är den andra av husets mest verksamma föreningar. PRO finns sedan oktober 
2018 i Biohuset på samma villkor som alla andra föreningar. Aktiviteter som Bingo 
varannan vecka, styrelse en gång per månad, månadsmöte en gång per månad, 
tisdagar engelska och litteraturcirkel, onsdagar sittgymnastik, fredagar läsecirkel 
”Värmland” och kafé på söndagar. 

 

 



Musik och sång 
Jazz i Mariefred 
Tre konserter på kulturscenen med både svenska och internationella storheter inom 
jazzen. Nio styrelsemöten samt årsmöte och ett extra årsmöte. 
 
Tongriparna  
Med cirka 35 medlemmar har Tongriparna (ABF-kören) 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, men är nu i behov av renovering. 
 
Christer Lännströms musikgäng 
Repetitioner nästan varje vecka. 

Roggekören 
Har haft en julkonsert. 

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

Film/teater 
Dagfilmstudion 
Åtta filmvisningar på våren och åtta på hösten. Antal medlemmar var under våren 
cirka 100 personer och under hösten 105 personer. Dagfilmstudion har visning udda 
veckor. Före varje film är det mingel och fika. Förutom filmvisningar har 
dagfilmstudion haft åtta styrelse- och fem planeringsmöten. 

Film för föräldralediga småbarnsföräldrar 
En grupp för föräldralediga småbarnsföräldrar hade under våren filmvisning under 
jämna veckor. De var då medlemmar i dagfilmstudion och såg samma filmer. 
Filmvisningarna inleddes med frukost. Under hösten tynade verksamheten bort. 

Kvällsfilmstudion 
Drygt 90 medlemmar. Åtta filmvisningar på våren och lika många på hösten samt en 
nostalgidag för visning av äldre filmer. 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.  

Lovbio 
Filmvisning för barn och ungdomar under lov. 

 



Mariefredsrevyn 
Revyn har funnits under många år i Biohuset och hade premiär för 2019 års revy den 
15 mars. Sex föreställningar samlade totalt närmare 700 åskådare. 
 
Kulturskolan 
Barnteater varje torsdag under vårterminen. 

Skolteater 
Repetitioner och föreställningar. 
 
Utbildning, m m 
Röda Korset 
Första hjälpen-utbildningar. 
 
Samtal 
Jobbtorg samtal med enskilda klienter. 
 
Samtalsterapeut 
Regelbundna möten för klienter, varje vecka. 
 
Föreningar/politiska partier 
Styrelsemöten, årsmöten och andra typer av möten med bland andra Föreningen 
Ångfartygets Mariefreds Vänner, Gripsholms-Mariefreds Ångfartygsaktiebolag, 
Tillsammans i Mariefred( TiMf), Scenkonst Sörmland, ABF, Studiefrämjandet, 
Moderaterna, Miljöpartiet, iMariefred.nu, Friluftsfrämjandet, IFK Mariefred 
hanbollsektionen, Mariefreds Trädgårdsförening samt flera olika bostadsrätts- 
och vattenföreningar. 
 
Övrigt 
Dataspel: Dataspel kväll och halva natten, för 13-14-åringar, Lan, övervakat av 
föräldrar. 

Familjefester: Jul-, nyår- och trettonhelgerna. Konfirmationsluncher, Namngivnings- 
ceremoni med släktmöten, Studentmottagning, 15-årskalas, 30-årskalas, 75-årskalas 
och 90-årskalas med släkten. 

Totalt 
har Mötesplats Biohuset Mariefred under 2019 haft drygt 14 400 besökare! 
 

 


