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VERKSAMHETSPLAN 2023 
 

 

 
 

 
 

Inledning  
Hallunda Folkets Hus är en stor, öppen och demokratisk mötesplats.  
Vi finns till för alla människor som bor, lever och verkar i närområdet och Botkyrka kommun 
som helhet. Och vi finns till tack vare våra medlemmar och dess engagemang. Genom att 
lyssna, reflektera och handla kan vi tillsammans med människor och organisationer 
upprätthålla och utveckla vår folkrörelsetradition.  
Folkrörelsearbetet är vår själ och vårt existensberättigande. Vi ska fortsätta att sprida vår idé 
och ständigt söka nya samarbeten. Vi ska vara hemvist för kultur och bildning.  
Hallunda Folkets Hus är en viktig samhällsaktör, främst lokalt, men även kommunalt, 
regionalt, och nationellt. Det geografiska läget ger oss mycket goda möjligheter.  
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   MÅLBILD 2025 AKTIVITETER 2023 

Värdegrunden  Hallunda Folkets Hus 
verksamhet ska i alla 
avseenden vara ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt 
hållbart.  

• Aktivt jobba med 
värdegrunden.  

• Påverka inom Folkets Hus o 
Parker 

• Påverka i samhället 
Kulturen Hallunda Folkets Hus är hela 

Botkyrkas kulturhus och en 
stor, öppen demokratisk 
mötesplats. 

• Initiera fler samtal med 
kommun och föreningsliv.  

• Vidareutveckla verksamheter 
såsom folkbildning, Folk Lab, 
Opera, dans, konst, cafébio, 
bio för skolor, Riksteatern, 
biblioteket m m   

Medlemmarna Gott samarbete och stor 
delaktighet. Fler medlemmar i 
föreningen. 

• Uppdatera medlemsregister.  
• Bjuda in till 

samtal/aktiviteter/projekt 
 

Ekonomin Stabil ekonomi i balans. • Träff med Botkyrka kommun.  
• Söka nya samarbeten och 

pengar från myndigheter m fl 
• Öka marknadsföring 

Varumärket Vår verksamhet är känd och 
HFH är en viktig samhällsaktör, 
vi är en folkrörelse som 
upprätthålls och utvecklas. 
 

• Intensifiera marknadsföring  
• Öka affischering  
• Höja närvaron i sociala 

medier 

Restaurangen Mysig och modern restaurang 
med bra och klimatsmart mat 
o fika som speglar området 

• Anlita extern konsult för att 
höja attraktionskraften i 
restaurangen 

Personalen Hallunda Folkets Hus har 
medarbetare som trivs och har 
bra arbetsmiljö och bra 
arbetsvillkor 

• Erbjuda 
personalrepresentant i 
styrelsen.  

• Erbjuda utbildningsdag med 
styrelsen. 

Huset Hallunda Folkets Hus är 
modernt, tryggt och 
välkomnande 

• Investera mer i fastigheterna  
• Ta fram en underhållsplan  

 

Några avslutande ord från föreståndaren och personalen: 

Som föreståndare för Hallunda Folkets Hus har jag målsättningen att fortsätta göra Hallunda Folkets 
Hus till den självklara mötesplatsen och ser att det är vår dagliga uppgift. Vi vet att alla möten är lika 
viktiga och att vi i personalen är ansiktet utåt. Vi är lyhörda och professionella och verkar för att 
skapa delaktighet. Hallunda Folkets Hus skall fortsätta vara en plats av betydelse för Botkyrka 

kommuns medborgare.  
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