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§ 8 
 
Föreningsbidrag äldreomsorg och socialtjänst 
 
Beslut 
Bromma stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag för 2016 enligt 
följande: 

 
PRO Traneberg/Västerled  15 000  kronor 
PRO Blackeberg/Ängby  15 000 kronor 
SPF Seniorerna Bromma    8 000 kronor 
Bromma Veteranring   20 000 kronor 
Seniorkören Västergökarna     7 905 kronor 
Alviks Bridge Club      6 000  kronor 
Röda Korskretsen Bromma-Västerled 30 000  kronor 
Alviks Sportklubb                    24 000  kronor  
Alvikstorpets vänförening       33 400  kronor 

 
Bromma stadsdelsnämnd beviljar delvis föreningsbidrag för 2016 enligt 
följande: 

 
PRO Bromma centrum     15 000  kronor 
Äldrekontakt     20 000  kronor 
Abrahamsbergskyrkans Seniorer    10 000  kronor 
Handikappseglarklubben Vindens Vänner  8 000  kronor 
DHR Västerortssektionen                 1 600  kronor  

       
 

Ärendet  
Ansökan om föreningsbidrag för 2016 har inkommit från 14 
ideella föreningar som bedriver verksamhet i Bromma. Samtliga 
föreningar har lokal anknytning och riktar sig till målgrupper som 
nämnden har ansvar för i sin ordinarie verksamhet. 
 
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 
den 22 mars 2016. Dnr 60-16-5.2 
 
Beslutsgång  
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom förvalt-
ningens förslag. Elisabeth Kling (S) och Lena Hedqvist (S) deltog 
inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. 
 

 
 

 
 
 



Alvikstorpets	Vänförening,	Ekstigen	1,	167	51	Bromma	info@alvikstorpet.se	
 

 

 
 
Till Bromma Stadsdelsnämnd 
 
Bilaga till ansökan om föreningsbidrag till ideella föreningen Alvikstorpets Vänförening. 
 
Beskrivning av anledning till ansökan om Verksamhetsstöd, inkluderat verksamhetsplanering. 
 
Bromma 2016-02-25 
 
Alvikstorpet, från 1800-talet, bara några hundra meter från Alviks T-banestation är en 
keramikverkstad, öppen för alla, och ett litet galleri som kallas för ”Galleraget”. 
Galleriet med kringverksamhet drivs av den ideella föreningen ”Alvikstorpets Vänförening” 
sedan 1998, med i dagsläget ca 200 medlemmar. Hit kommer utställare - både amatör- och 
yrkeskonstnärer – som tycker om den trivsamma och pittoreska miljön runt Alvikstorpet, och 
som uppskattar den låga utställningshyran. Varje utställning presenteras via utskick till ca 700 
mottagare - privatpersoner, intresseorganisationer, konstföreningar företag, skolor, muséer 
och media. 
 
För att lokalt uppmuntra det kulturella och konstnärliga låter föreningen barn-och ungdomar i 
Bromma ställa ut i Galleraget utan avgift, samt övriga med konstnärlig talang mot en näst 
intill symbolisk utställaravgift. Varje år har vi ca 24 utställare fördelat på 22 veckor under kv 
1+2 samt under 16 veckor kv.3+4. Besöksantalet är ca 100-200 i veckan. Ingen entre´avgift. 
Utställarverksamhet är mycket uppskattad i Bromma och övriga Västerort både av konstnärer 
och intresserade medborgare. Besökare kommer även från övriga Stockholm då kvalitén på 
utställningarna anses hög och presenteras trevligt, konstverken prisvärda och torpet i sig ett 
attraktivt utflyktsmål med sin keramikverkstad för alla åldrar, vackra byggnader och 
omgivning.  
Utanför byggnaderna odlar vi bär och grönsaker som besökare ibland får ta med sig hem.  
 
För att ytterligare stimulera konst-och kultur i samhället och specifikt i Bromma planerar vi 
för att ibland upplåta Galleraget för kursverksamhet där barn, ensamma eller med vuxen i 
sällskap, beroende på ålder, får arbeta med målning, keramik eller annat konstnärligt hantverk 
under handledning. Galleraget ska också kunna användas som repetitionslokal, föreläsningar, 
poesi och musikframträdanden som kan genomföras i och utanför lokalen. Hösten 2016 
planerar vi för att ha workshops där det blandas yoga, klassisk musik och keramiskt arbete. 
 
Alvikstorpets Vänförening är en lokalt aktiv ideell förening som är öppen för alla som vill bli 
medlem. Vi arbetar enligt demokratiska principer och kommunicerar kontinuerligt med 
medlemmarna. Vi vill bidra till harmoni i samhället genom sociala verksamheter kopplat till 
konst och kultur. Vår ambition är att när det är lämpligt samverka med andra lokala 
föreningar i Bromma och har därför ingått i det kulturnätverk som startats 2016 av 
kultursekreteraren Anna Magnfors. 
 
Vi ansöker om ett verksamhetsstöd på 33.400:- enligt bilagd budget, gällande perioden januari 
t.o.m december 2016 inom vilka beskrivna aktiviteter kommer att genomföras. 
Syftet med stödet är att kunna erbjuda lokala konstnärer i alla åldrar möjlighet att ställa ut i 
Galleraget och därmed fortsatt stimulera allmänheten genom konst-kultur verksamhet i 
Galleraget och Alvikstorpet, kunna erbjuda ett avkopplande och intressant utflyktsmål för 
besökare, att utöka aktiviteterna för allmänheten att medverka i, samt bidra till att skapa 
glädje, motivation och harmoni i samhället genom den konstnärliga och sociala verksamhet 
som Alvikstorpets Vänförening driver för alla åldersgrupper.  
 
 
 //Styrelsen för Alvikstorpets Vänförening 



Alvikstorpets	Vänner,	budget	2016	för	ansökan	om	Verksamhetsstöd

Beskrivning	kostnader sort antal delsumma tot

Utställarhyra	barn-ungdomar.	 veckor 4 550 2	200
marknadsföring	för	barnutställningar st 4 500 2	000
Galleraget	hyreskostnader	inkl	el månader 11 1	500 16	500
material	och	transporter månader 11 500 5	500
administrationskostnader månader 12 600 7	200

Sökt	belopp	från	Bromma	Stadsdelsnämnd 33	400

10	februari	2016,	Thomas	Allercrantz

Alvikstorpets	Vänner,	budget	exklusive	ovanstående	kostnader	och	intäkter	2016

Intäkter sort antal delsumma momsfritt

Utställarhyra	våren veckor 20 500 10	000
Utställarhyra	hösten vckor 17 500 8	500
Utställare	medlemsavgifter,	vår utställare 11 200 2	200
Utställare	medlemsavgifter,	höst utställare 8 200 1	600
Föräldrar	medlemsavgifter föräldrar 20 200 4	000
Medlemsavgifter	via	torpet kunder 30 200 6	000
Övriga	medlemsavgifter övriga 110 200 22	000

Tot	estimerat	medlemsantal 179
Tot	estimerad	intäkt 54	300

Utgifter inkl	moms

Hyra	 Månader 12 2	000 24	000
El	&	Vatten Månader 12 800 9	600
Plusgirot st 1 1	300 1	300
Affischer st 6 188 1	128
Affischställ,	50% st 4 466 1	864
Frontplast,	50% st 1 178 178
Väggram	för	flyer	50x70 st 1 561 561
Färg,	roller,	penslar,	spackel	etc st 1 2	500 2	500
Material	för	skylt st 1 500 500



Galleraget	skylt,	målning st 1 500 500
Ev	reparation st 1 500 500
Radio-dvd	spelare st 1 1	000 1	000
Transporter	&	bensin,	vår st 1 1	500 1	500
Transporter	&	bensin,	höst st 1 1	500 1	500
Årsmöte,	catering st 30 130 3	900
Styrelse&urvalsmöten,	4	st	x	8 st 32 100 3	200
Porto st 100 7 700
Admninistrativa	kostnader/förbr. st 1 5	000 5	000
Reserv st 1 2	000 2	000

61	431

18	februari	2016,	Thomas	Allercrantz
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