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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 2015.06.16 

Minnesanteckningar möte 16 juni 2015 

med kulturföreningar om Berga teater 

Plats: Berga teater 

Närvarande: 

Magnus Abelsted och Henrik Olsson, Åkersberga revyn 

Nils Hagbard, Nisse Boström och Christer Bäck, Club 96 

Ewy Hammarström, PRO 

Ulla Sandström och Michael Fant, Kulturföreningen i Österåker 

Magnus G Bergström, Berga gården, ordf Spotlight 

Josephine Bengtsberg, Spotlight 

Sören Karlsson och Birgit Lindholm, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Mathias Lindow, ordförande Kultur- och fritidsnämnden  

Ej närvarande: Kulturföreningen Livat, SPF 

 

Bakgrund 

Vi har verksamhet idag i Berga teater men vill ha mer. Vad kan vi göra för att öka bokningsgraden? 

Vilken enskild förändring skulle göra mest skillnad, sett utifrån er verksamhets horisont?  

Diskussion 

NH: Bygg om igen! Bygg tillbaka det fria golvet. Bygg ut foajén så att vi kan arrangera soppteater. 

Teaterns personal måste kunna tekniken. 

US: Biljettkassan! Vi vill ha tillbaka biljettkassan. 

SK: Visit Roslagen erbjuder biljettförsäljning. Till hösten blir det även möjligt att sälja numrerade 

biljetter då de byter biljettsystem. (detta kollat med Visit Roslagen 20150622)  

MF: Innan vi bygger biljettkassan måste vi ha något att ta betalt för. Visst var väl ambitionen med 

ombyggnaden att erbjuda professionella produktioner? Var är de? Det finns inga pengar till 

innehållet. Barn och unga kan få ett stöd men andra ska klara sig själv.  Det finns förutsättningar för 

Åkersberga Folkets hus att ta över driften av teatern. 

JB: Unga som vill boka själva saknar pengar att betala hyra för. Och sen kostar det extra för teknik 

och för tekniker. Det blir många extrakostander för att få igång en uppsättning! Spotlight har 4 000 

kr/år från ungdomsstyrelsen. Vår förening behöver antingen verksamhetsstöd eller lägre taxa. Hur 

marknadsförs egentligen scenen? Den är ju sjukt avancerad! På sätt och vis är den för fin och 

tekniken för avancerad.  Antingen bör ni tillhandahålla tekniker eller förmedla kontakt med 

ljustekniker. Göra det lättare för kunden att kunna förutsäga kostnaderna.  

EH: soppteater är ett evenemang som kräver kök och utrymme för bord. 



  

 

 

www.osteraker.se 

MA: inför ombyggnaden ombads vi inkomma med synpunkter. Inte på en enda punkt gick man oss 

till mötes! Och ja, det är för trångt i foajén. 

US: Scenen är fin! Vi behöver replokaler. Bergahallen funkar inte med trapporna. Ta hit gästspel! 

JB: Det ideella engagemanget är så viktigt. Engagera föreningarna mer i teatern, inte minst 

ungdomarna! Byt tjänster med varandra.  

MB: Det var inga problem för föreningarna att samarbeta och anpassa tider och själva lokalen till 

varandras verksamheter. Vi pratade ihop oss och jämkade. Bergagården fick ett muntligt löfte om 

att kunna gå in och boka och utnyttja lokalen när den inte är bokad. Så är det inte nu, även om det 

absolut vore ett sätt att få in mer ungdomar. 

SK: det är ju bra med kommersiella flöden in i teatern. Föreläsningar.      

MF: Kulturalliansen har idé om att skapa en virtuell anslagstavla. En idé om återkommande 

annonsering i Åkersberga kanalen, gratis för föreningarna.  

NB: Det måste vara en helhetsupplevelse! Mysigt från det du stiger in i lokalen tills dess du kliver 

ut! Marknadsföring! 

Problem och förslag på åtgärder: 

Taxorna: Långtidshyra behövs. Dygnshyra istället för timtaxa 24:7.  

Ljus: bör vi byta ljusbord?  Nej, men den personal som jobbar här bör kunna ljussättning (och 

bordet förstås) och hjälpa till med det. Stora uppsättningar tar in ljussättare som sätter ljuset. Då 

kan det vara svårt att ha fler uppsättningar igång samtidigt.  

Ljud: svår lokal att ljudsätta. Skulle vara bra att se över ljudmiljön. 

El: Elen dragen av en blind! Alla LED-lamporna dragna på samma krets som belastas för hårt. 

Rättvis bokning: Det måste vara möjligt att boka ett år innan. Skyldighet att föra dialog föreningar 

emellan om man måste jämka och dela på tider. 

Logerna: bottenplanets loger är otillgängliga och trånga. Där blir alltid stopp i toaletterna p.g.a. för 

smala rör (Magnus har en lösning)  

Gradäng: borde ju vara en som man kan skjuta ihop. Tydligen ett akustiskt problem, sa man i 

samband med ombyggnationen. 

Förråd: man önskar ett gemensamt dekorförråd 

Foajén:  Flödet av människor funkar inte i foajén. Trolla bort känslan av skolmiljö. 

Replokal: en riktig replokal behövs. En black box. 

Servering: ska alla behöva söka alkoholstillstånd? 4500 kr per gång! Också tillstånd för 

matservering. Går det att på något sätt skaffa ett permanent serveringstillstånd knutet till lokalen? 

Också den fysiska miljön behöver förbättras. En fast installation med kylar och förråd. 

Marknadsföringen: det skulle behövas hjälp från kommunen att marknadsföra vad som händer. 

Kommunens evenemangskalender/hemsida funkar inte. För stort fokus på sommarevenemangen. 

 

Antecknat av Birgit Lindholm 
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