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Fritids- och kulturnämnden
Ordinarie ledamöter

Ordförande
Åke Lundgren (KD)

1:e vice ordförande
Fredrik Wärnbring(M)

Ersättare:

Sten Unnerud (KD)
Tobias Malmberg (S)
Louise Sköld (M)
Camilla Kempe (S)
Thomas Alsén (L)
Harald Jonsson (KD)
Joakim Lindblom (SD)

2:e vice ordförande
Viveca Rydberg (S)

Viktor Davidsson (KD)

Föredragande:

Förvaltningschef: Thomas Lund
Sekreterare: Pia Lindberg
Fritids- och kulturnämnden sammanträder som
regel tredje tisdagen i månaden (ej juli).
Magnus Lind (S)

Ann-Charlotte Kaljo (M) Mari Larsson (SD)
från nov.

Representation

Kommunala rådet för pensionärer och personer
med funktionsnedsättning: Åke Lundgren ordinarie och Fredrik Wärnbring ersättare
Folkhälsorådet/drogförebyggande rådet: Åke
Lundgren ordinarie och Fredrik Wärnbring ersättare
Konstgruppen: Viveca Rydberg och Hans Kåremalm (t o m okt.)
Gatunamnskommitté: Åke Lundgren, Fredrik
Wärnbring och Viveca Rydberg
Fritids- och kulturnämnden har haft åtta sammanträden och elva beredningar under året. Årets första
sammanträde ägde rum i Gränsenstugan där delar av
OK Gränsens styrelse informerade om sin verksamhet. Marssammanträdet sammanföll med författarbesök på biblioteket och nämnden avslutade mötet med
att lyssna på Vibeke Olsson. Karin Widerberg från
ABF informerade på sammanträdet i maj om kvinnligt nätverk och om ”Kultur på recept”. Årets sista
sammanträde hölls i november och sammanföll med
författarbesök av Anna Fredriksson.

Gatunamn

Under året har endast en gata/väg namnsatts. Det är
väg 1828 som löper från Lv 195, genom järnvägstunneln och upp till Anders Larssons väg. Denna väg
heter numera Kammabacken.

Kulturhistoria

Boken ”Habos historia i ord och bild fram till 2015”
blev klar under året och trycktes i 1 000 exemplar.
Boken omfattar 488 sidor. Arbetet med boken har
hållits samman av en redaktionskommitté där Kalle
Lindqvist, Magnus Widell, Hans-Evert Renérius,
Pia Lindberg och Thomas Lund ingått. Kommittén
har valt att låta intresserade personer skriva om
olika områden vilket inneburit att väldigt många har
varit engagerade i tillkomsten av boken.
Paviljongen i Musikparken har renoverats till samma utseende som när den anlades av Habo Musikkår
1953.
Ett samarbete med Jönköpings läns museum har
påbörjats när det gäller byggnadsinventering i Habo
kommun.
Renovering har nu för fjärde gången genomförts av
milstenen vid Spinnet.
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har erhållit 30 400
kronor i bidrag och Länskommittén av Stiftelsen för
Sveriges Nationaldag har erhållit bidrag med 5 000
kronor för åren 2016-2020.

Föreningsdialog

Årets träff hölls den 3 oktober i Fagerhus i Fagerhult
och representanter från 21 olika föreningar och organisationer deltog. Totalt deltog cirka 50 personer.
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Kulturstipendium 2016
2016 års kulturstipendium tilldelades Karl Meyer
med följande motivering:
Karl tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang
inom amatörteatern i kommunen. Karl har under
flera år skrivit pjäser och framfört teateruppsättningar i Gustav Adolfs bygdegård. Han har med sin
entusiasm väckt intresse och lyckats få människorna
att medverka i föreställningarna. Uppsättningarna
har blivit publika succéer. Karl får människor att
uppleva gemenskap och glada skratt, samtidigt som
de får en inblick i landsbygdens vardag i gamla tider.
Genom sin insats har Karl berikat kommunens och
landsbygdens kulturliv.
Stipendiesumman uppgick till 11 314 kronor (en
krona per kommuninvånare den 31 december 2015)
och delades ut i hembygdsparken under Nationaldagsfirandet.

Ungdomsledarstipendium 2016
Fritids- och kulturnämnden delade ut 2016 års
ungdomsledarstipendium till Lasse Elfgaard, Habo
Friidrott -04.

Lasse har en gedigen idrottsbakgrund, både som
aktiv och ledare. Hans kunskaper inom idrott är breda
och mångfacetterade. 1999 började Lasse engagera
sig inom friidrotten i Habo och han har varit en av
nyckelpersonerna i att bygga upp och utveckla Habo
Friidrott -04.
Lasses mångåriga ideella och stora engagemang
som ungdomsledare i Habo Friidrott -04 är till stor
samhällsnytta och bidrar till glädje och engagemang
bland barn och unga i Habo kommun.
Stipendiet delades ut i samband med julskyltningen i Habo centrum den 27 november och stipendiesumman uppgick till 11 492 kronor.

Uppmärksammande av idrottsprestation 2015

I samband med Nationaldagsfirandet uppmärksammades följande idrottsprestationer från 2015:
Niklas Jerneståhl, guld i Poomsae individuellt
Niklas Jerneståhl och Katrin Engvers, guld i Poomsae par
Katrin Engvers, silver i Poomsae individuellt
Laban Frederiksen, brons i Poomsae individuellt
Tevin Redvall, brons i Poomsae individuellt
Tevin Redvall och Zsofia Szabo, brons i Poomsae par
Samtliga från Wettern Taekwondoförening
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Fritids- och kulturförvaltningen
Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för kommunens fritids-, kultur- och biblioteksverksamhet.
Förvaltningen har till uppgift att administrera verksamheten, övervaka och kontrollera verkställigheten
av beslut samt att i samarbete med berörda organ
och organisationer planera för anläggningar och
aktiviteter inom nämndens område.

Sommarpraktik inom kultur

2016 genomfördes sommarpraktik inom området
kultur. Fem platser besattes med ungdomar som
under fyra veckor fick arbeta med sång och musikunderhållning. Framträdanden gjordes på förskolor,
äldreboenden, vid vägkyrkan, i kommunhuset och
på Blå torget.

I verksamheten ingår även att ansvara för nämndens
olika anläggningar. Förvaltningen hjälper föreningslivet i kommunen med råd i fråga om dess verksamhet samt svarar för bidragssystemets tillämpning.
Den utåtriktade fritidsverksamheten bedrivs som
fritidsgårdsverksamhet, ferieverksamhet och simundervisning.
Förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av
kommunens idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar liksom fritidsgården Gunnarsbo och sporthallen. Detta sker dels genom egen personal och dels
genom omfattande samarbete med föreningar.
Intern kontroll för 2016 har utförts enligt särskilt
upprättad internkontrollplan.

Personal

Thomas Lundh			Förvaltningschef
Pia Lindberg			Adm./handläggare
Annika Freding			Handläggare
Lars Karlsson			Vaktmästare
Lennart Strid			-”Larsola Sjöquist			-”Joakim Blomqvist		
-”Daniel Strid			
Timanst. vaktmästare
Ingrid Larsson			Bibliotekschef
Erik Lidberg			Bibliotekarie
Karin Evemalm			
-”Ingela Bodin			Assistent/Administratör
Ann-Charlotte Lundqvist
Assistent/Administratör
Monica Rosendahl		
Timanst. assistent
Camilla Ramberg		
Timanst. assistent
Marita Norman		
Enhetschef
Lena Meijer			Fritidsassistent
Henrik Rudström		
-”t o m 8/6
Johan Fröding			
-”från 5/9
Victor Sjöqvist			-”Anna Wulff			-”-

Pluspolarkortet

Kortet introducerades i Habo 1 oktober 2014 och är
tänkt att ge personer i kommunen, med någon form
av funktionshinder, bättre förutsättningar att kunna
ta del av olika verksamheter och evenemang på sin
fritid. Från och med 2016 gäller kortet i Jönköpings
läns alla kommuner. Under 2016 utfärdades tre
kort.

Kultur på recept

Kultur på recept vänder sig till personer som är
sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning
för stressrelaterade besvär, långvarig smärta och/
eller psykisk ohälsa. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet,
Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Exempel
på kulturaktiviteter är eget skapande som tova,
måla, körsång, dans, teater, samt kulturupplevelser
såsom konserter, konstutställningar mm. Målet är
att, under tio veckor, förbättra välbefinnandet, såväl
fysiskt som psykiskt och att man efter avslutad
rehabilitering ska kunna återgå till någon form av
arbete, arbetsträning eller studier. Under våren 2016
har en grupp genomfört ”Kultur på recept” och en
ny grupp påbörjades i november.
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Ekonomi
Årets ekonimiska resultat (kkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader

2015
2 363
18 050
15 687

2016 Avvikelse från budget 2016
2 634
837
18 131
-587
15 497
250

Nettokostnadsfördelning 2016
Bibliotek
21%

Allmän
Stöd till studieförbund
kulturverksamhet
3%
2%

Fritidsverksamhet
22%

Frilufts/fritidsanläggningar
1%
Bad
2%

Idrottsplatser
17%

Fknämnd
1%
Fritids- och
kulturförvaltning
13%

Föreningsstöd
8%
Sporthallar
10%

Nyckeltal % och kr

Nettokostnad per invånare (kronor)
Förvaltningens andel av kommunens totala nettokostnad (%)

6

2014

2015

2016

1 392
2,9

1 395
2,9

1 380
2,7

Fakta
2014

2015

2016

Administration - antal anställda
Antal årsarbetare

3
3

3
3

3
3

Kontant föreningsstöd
Antal medlemmar i ungdomsorganisationer
Antal aktiviteter (lok.akt.stöd)

1 133 000
2 520
5 433

1 234 000
2 687
5 562

1 210 000
2 699
5 958

Antal idrottsplatser
Banyta kvm
Kostnad/kvm/banyta
Aktivitetstimmar

2
64 000
23
5 100

2
64 000
19
5 100

2
64 000
19
5 100

Antal sporthallar
Öppethållandetimmar
Kostnad/öppethållandetimme
Aktivitetstimmar
Antal anställda
Antal årsarbetare
Alléhallen öppethållandetimmar/Nyttjandetimmar

3
4 896
331
4 896
3
3
1 643/1 364

3
4 896
336
4 896
4
4
1 581/1 209

3
4 896
324
4 896
4
4
1 581/1 364

Antal fritidsgårdar
Antal besök fritidsgård/dag/Gunnarsbo/dag
Simkunnighet i åk 2, %
Antal anställda
Antal årsarbetare

1
55/125
81
5
4,8

1
80/150
77
5
4,8

1
109/150
74
5
4,8

Antal bibliotek samt filialer
Antal anställda
Antal årsarbetare
Antal lån
Antal aktiva låntagare
Antal lån/invånare
Nettokostnad/inv
Antal nya media
Därav barnmedia
Öppethållandetim./vecka
Antal besök
Antal utställningar
Bidrag till studieförbund

2
4
3,3
67 014
3 090
6
280
2 721
1 077
41
80 964
9
384 000

2
4
3,3
61 190
2 684
5,4
284
2 593
929
42
72 026
10
390 000

2
4
3,3
65 117
2 604
5,6
284
2 721
1 177
42
74 696
10
386 000
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Biblioteksverksamhet

Utlånen har ökat med 6,4 procent. Främst ses en ökning
på utlån av film med 420 procent. En förklaring till den
stora ökningen kan vara att avgiften för film togs bort vid
årsskiftet. Utlåningen av barnmedier har ökat med 2,6
procent. Detta innebär att den nedåtgående trenden har
brutits. En av förklaringarna till att utlåningen av barnmedier ökat kan vara att en ny barnbibliotekarie på 50 procent har anställts som jobbar mer aktivt ut mot förskolor
och familjecentral. Utlånen i Fagerhult har minskat med
59 procent.

ska ske i februari 2017.
Sedan sommaren har Ipads varit utplacerade i biblioteket där man bland annat kunnat läsa dagstidningar och
tidskrifter digitalt. I och med detta kan man nu erbjuda
ett enormt mycket större utbud än man tidigare kunnat.
Tyvärr har det varit en del sabotage. I och med det har
man vid slutet av året tvingats låsa in Ipadsen och be om
lånekort från låntagare för att minska risken för missbruk.
Det har inneburit att tillgängligheten blivit sämre och färre
låntagare använder Ipadsen.

Antalet besök har ökat med 3,7 procent under året. Den
1 juni var det premiär för ”meröppet” och förmodligen
har det börjat få en viss effekt på ökningen av besöken.
Tyvärr går det inte att redovisa en separat beräkning
av meröppetbesöken under andra halvan av året. Detta
kommer att bli lättare efter renoveringen när tidnings- och
tidskriftsavdelningen är flyttad längre in i biblioteket. 330
låntagare har skaffat tillgänglighet till meröppet. Antalet
besök per dag har sjunkit något men det beror också på att
det nu är öppet alla dagar i veckan och besöken sprids på
fler dagar. På filialen i Fagerhult har besöken minskat med
8 procent till 369 besök, eller 9 besök per vecka.

Vuxenevenemang

Antal e-boksutlån var 899, året dessförinnan var det 905
utlån. Det finns drygt 21 000 e-text och e-ljudböcker att
ladda ner. Förmodligen skulle utlånen öka om det fanns
utrymme att erbjuda nyare böcker. Eftersom ett bibliotek
betalar e-böcker per utlån och inte per exemplar av boken
så måste det läggas in en spärr hur mycket e-böckerna får
kosta och hur många man får låna för att kostnaderna inte
ska skjuta i höjden. Ju nyare och populärare bok desto
dyrare per utlån.
I ”Bibliotek i samverkan”, numera ”Krösabiblioteken” har
man under året haft två kompetensutvecklingsdagar, under
den ena erbjöds en föreläsning om hur man söker mer
avancerat på Google, under eftermiddagen kollegialt utbyte mellan biblioteken. Inför den andra dagen förberedde
alla sig genom att läsa två av novellerna som Hallpressen
ihop med Novellix tagit fram på tema flykt. Tanken var att
sedan testa på att ha boksamtal i en trygg miljö. Avslutningsvis kom Ania Monahof och berättade om sin novell
som handlar om hennes flykt till Sverige. Under året har
processledaren bytt arbete och Nässjö valde vid årsskiftet
att gå ur samverkan vilket har betytt att man tappat något
av sin styrfart och inte lyckats hitta riktning i samverkan.
Under året har man arbetat mot en renovering av biblioteket i Habo. Till hjälp har man haft en arkitekt. Renovering
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Det framgångsrika samarbetet med folkbildningsrådet
om författarkvällar en gång
per termin har fortsatt. Under året har man haft besök
av Vibeke Olsson som drog
67 besökare. I november var
det dags igen, då kom Anna
Fredriksson som drog 45
besökare.
Under e-medborgarveckan i oktober anordnades drop-in
vid två tillfällen för de som ville lära sig mer om bibliotekets digitala tjänster som e-boksnedladdning, läsning av
digitala tidningar och bibliotekets hemsida. Tyvärr kom
inte många till dessa tillfällen men att döma av alla de
frågor bibliotekspersonalen får om de digitala tjänster som
biblioteket erbjuder så kommer man ändå fortsätta erbjuda
likande workshops under 2017 även om det kan blir i en
annan form för att lättare nå ut.

Biblioteksverksamheten i siffror
Nyförvärv
Media
Barnmedia
Vuxenmedia
E-böcker
Totalt
Därav AV-media
CD/Mp3-böcker
Talböcker/Daisy
Multimedia
(bok & Daisy, dia,
CD-rom etc)
DVD-film
Totalt

2016

Bestånd

1 177
1 544
		
2 721

19 536
22 109
21 324
62 969

110
32
10

1 682
738
196

36

727

188

3 343

Antal lån
Huvudbiblioteket
Filial Fagerhult
Summa
Därav lån av:
Skön- och facklitteratur
(inkl. tidskrifter)
E-böcker
Barnböcker
Musik-CD
Talböcker/Daisy
CD-bok/Mp3
DVD
Övriga AV-media (CD-rom)

Antal lån
80000
75000

76511
72158

70000

68181

65000

67014

65117
61190

60000

Antal lån

55000
50000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2014
59 570
7 444
67 014

2015
55 379
5 811
61 190

2016
61 682
3 435
65 117

23 033

21 156

21 430

165
36 300
487
300
4 864
1 227
564

905
33 135
179
275
3 892
1 096
400

899
34 016
232
250
3 241
4 666
258

					 2015
Antal aktiva låntagare			
2 684
Lån per invånare		
5,4
Besök per år		
72 026
Besök per dag		
251
Besök filial Fagerhult			
399
Meröppet (antal låntagare med tillgänglighet)			
* 337 dagar öppet

2016
2 604
5,6
74 679
221*
369
330

Prenumerationer
Tidskrifter		
45
Dagstidningar
8
Digitala dagstidningar 6 130
Digitala tidskrifter
1 932
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Bidrag till studieförbunden
Studieförbund		
Totalt bidrag 2016
ABF						126 220
Studieförbundet Bilda				
99 341
Medborgarskolan			
1 352
Studiefrämjandet				
73 463
Studieförbundet Vuxenskolan			
17 505
Sensus						
6 313
Folkuniversitetet				
4 006
NBV						
4 800
Summa					
333.000

Projektbidrag
12.500 kronor har utbetalts i
projektbidrag till ABF för kulturaktiviteter för barn i kommunen.

SISU har erhållit 40 000 kronor i bidrag.

Barnverksamhet på biblioteket
Bibliotekskunskap

Läsfrossa och Läslov

Bokskola

Under Läslovet (novemberlovet) stod ett bokbord
på barn- och ungdomsavdelningen med gallrade
böcker som man fick ta med sig hem gratis, eller
byta mot egna böcker man inte längre ville ha.

En ny bibliotekarie började på biblioteket vid årsskiftet. Hon kommer att jobba 50 procent med barn
upp till 5 år. Resterande tid arbetar hon på Hagenskolans rektorsområde som skolbibliotekarie. Hon
kommer bland annat samarbeta med förskolan,
barnhälsovården, familjecentralen med flera.

Precis som vanligt bjöds samtliga förskoleklasser i kommunen in till bokskola. Barnen fick en
rundvandring i hela biblioteket och därefter fick
de lyssna på högläsning, lära sig om vad en bok är,
titta på olika typer av böcker och testa utlåningsautomaten

Samarbete med familjecentralen

Samarbete med familjecentralen har skett under
året främst via öppna förskolan. Barnbibliotekarien
besökte under våren öppna förskolan vid tre tillfällen, tre veckor i rad och läste saga för de barn som
ville samt fanns tillgänglig för föräldrars frågor
om barnböcker och läsning. Vid ett fjärde tillfälle, direkt följande på de andra tre, bjöds öppna
förskolans besökare in till biblioteket, vilket ersatte
verksamheten på familjecentralen den dagen.
Barnbibliotekarien läste ramsor/pekböcker och berättade om vikten av läsning och böcker. Fem barn
och fem föräldrar kom vid detta tillfälle.
Under hösten deltog barnbibliotekarien på familjecentralens babyträff för barn 0 – 10 månader och
pratade då om vikten av läsning samt visade exempel på många olika typer av böcker för små barn.
10

Inför sommaren delades foldrar med en läsuppgift ut, framförallt till barn men ingen åldersgräns
fanns. Uppgiften var att läsa fem böcker och sedan
hitta på en beskrivning av en egen bok som man
antingen kunde rita ett omslag till eller hitta på en
titel till. 24 barn deltog och alla fick en bok.

Sagostund för förskolan

Under barnboksveckan höll barnbibliotekarien
i sagostunden ”Alla möjliga Alfons” vid fyra
tillfällen för förskolegrupper med barn i åldern 3-5
år. Alla förskolor bjöds in och ”först till kvarn”
fick anmäla sig. Totalt deltog 73 barn och cirka 15
vuxna.

Boktips till förskolepersonal

Vid ett tillfälle under hösten bjöds all förskolepersonal i kommunen in till ”bokprat”, då bibliotekspersonalen tipsade och berättade om nya
barnböcker och böcker på olika teman. Sju förskolepedagoger deltog vid detta tillfälle.
Barnbibliotekarien har under året skickat ”månadens boktips” med e-post till förskolorna sju gånger.

Övriga skol- och förskolebesök

Skolklasser och förskolor är välkomna att komma
och låna innan biblioteket öppnar, en möjlighet
som några klasser och många förskolor har utnyttjat under 2016. Boklådor har plockats ihop efter

Teater
21/2 Lilla spöket Laban med Boulevardteatern, ålder:
På grund av tids- och personalbrist blev det i år inte
3-8 år: 69 personer
någon bibliotekskunskap för årskurs fyra.
8/3 Aaooii med Sagofen Isadora ålder 0-1 år: 31 personer
I januari 2017 börjar en ny bibliotekarie som kommer 24/4 Nasse hittar en bok med Thomas K. teater, ålder
att arbeta mot barn i åldern sex år och uppåt, så tanken 2,5-8 år: 46 personer
är att samarbetet med skolan ska utvecklas under året
som kommer.
Fyra tillfällen skrivarkurs för årskurs 5: 4 personer
önskemål och avhämtats på biblioteket.

Skrivartävling för årskurs fem

För att uppmuntra skrivandet startades i samarbete
med ABF en skrivartävling för årskurs fem under vårterminen. Eleverna uppmanades att skriva en novell
på temat ”barn i världen”. Det var engagemang från
alla skolor och tre elever stod sedan som vinnare. De
fick tillsammans med sina klasser komma på skrivarfest på biblioteket där de fick läsa upp delar ur sina
noveller och även lyssna till barnboksförfattaren Lena
Lilleste. De tre vinnarna fick varsin bok av författaren
och även en biljett till skrivarkursen som hölls av en
lokal journalist och författare. Eftersom utgången var
så lyckad är tanken att fortsätta med detta och ha det
som en återkommande aktivitet för årskurs fem varje
vårtermin.

Skrivarkurs för årskurs fem

Höstterminen

Pyssel
29/9 Vuxen/barnpyssel med Malin ABF, från 6 år: 0
personer
3/11 Vuxen/barnpyssel med Malin ABF, från 6 år: 12
personer
27/11 Vuxen/barnpyssel, julpyssel med Malin ABF,
alla åldrar: 30 personer
Teater
2/10 Stortok & Lilltok med Teater Polisong, från 4 år:
inställt på grund av sjukdom.
23/10 Hans & Greta med Min(i)opera, 4-6 år: 20
personer
16/11 Hej Trottoar med Sagofen Isadora, 0-2 år: 33
personer

Skrivarkursen som också var det pris som de vinnande 27/11 Tomtemor med Elisabet Magnusson, alla åldrar:
eleverna i skrivartävlingen fick var också en kurs som inställt på grund av sjukdom.
erbjöds alla elever i årskurs fem för att uppmuntra till
vidare skrivande med bra tips och övningar från en erfaren journalist och författare vid namn Ewa Wymark.
Ett barn utöver de tre vinnarna anmälde sig. Till nästa
år är tanken att erbjuda skrivarkursen till ett bredare
åldersspann då det var svårt att få barn att anmäla sig.

Kulturevenemang för barn

Som tidigare år har det erbjudits olika kulturaktiviteter
för barn i samarbete med ABF och Habo kulturförening. Under året har det bland annat erbjudits teater och
det har satsats lite extra på pyssel.

Vårterminen

Pyssel
16/2 Vuxen/barnpyssel med Malin ABF- Lera, från 6
år: 10 personer
29/3 Vuxen/barnpyssel med Malin ABF- Påsk, från 6
år: 2 personer
12/5 Vuxen/barnpyssel med Malin ABF- Foto & collage, från 6 år: 0 personer
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Arrangemang
30 april Valborgsmässofirande firades traditionsenligt i
Musikparken. Samtidigt invigdes den nyrenoverade musikpaviljongen som återfått sitt ursprungliga utseende. Firandet inleddes
med musik av musikkåren och sång av kör under ledning av Majvor Ewemyr. Kvällen fortsatte med vårtal av Lena Maria Klingvall
och den sedvanliga vårbrasan. Konferencier var Evelina Arvidsson. Kvällen avslutades med fyrverkeri. Ett samarrangemang med
Habo scoutkår.
6 juni Nationaldagen firades i hembygdsparken med underhållning av Habo-Mullsjö Musikkår och sång av Kulturskolan.
”Utmärkelsen Årets företagare i Habo kommun” delades ut till
Habo Rostfria AB och årets kulturstipendium delades ut till Karl
Meyer. Gåvoflagga delades ut till kommuninvånare som ansökt,
samt priset Framtidsdagen. Vidare genomfördes en välkomstceremoni för nya svenska medborgare, samt uppmärksammande av
idrottsprestationer.
1 – 9 oktober, arrangerades Konsfesten i Habo, för tionde
året i rad. 3 600 personer besökte årets konstutställning på Spinnet
– Den stora festen. Invigningen hölls i år utomhus, på trappan mot
innergården, med tal av Åke Lundgren och ballongsläpp. I Karderiet bjöds det på en liten smak av världen, tapas och musik från sju
länder (Världen i Habo).
24 utställare deltog, med Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning
som det lilla extra. Alla utställare hade ombetts att ta med/ställa ut
ett verk som var tio år gammalt. Dessutom fanns en sammanfattning av alla nio tidigare års utställningar att se på en vägg där det
också fanns en liten plats till Zara Gustafsons minne.
Fyra skolklasser från årskurs fyra tog möjligheten till en heldag på
Spinnet där de fick prova på att tillverka ett eget spel, samt besöka
”Förrskolan”.
Övrigt program under veckan; föreläsning av Paulina Tarabszynska, om psykisk ohälsa, ”Som ingen annan”, öppen workshop
med ABF, en After work med utställarna i Kulturföreningens regi,
öppen workshop med slöjdkul och spelhåla, Kreativt skapande i
ABF:s regi,i Karderiet där 15 olika utställare/aktiviteter erbjöds.

Julskyltning den 27 november var välbesökt, som vanligt.

Det bjöds på Luciakröning och underhållning av Habos kulturskola från stora scenen, olika aktiviteter på biblioteket, tomteverkstad, lotterier, utdelning av ungdomsledarstipendium och
mycket annat. Nytt inslag för i år var att Lucian, Julia Bertilsson,
valdes genom lottens hjälp och att barnen kunde träffa Tomten på
Spinnet.

Luciafirande i Habo sporthall

Luciafirandet arrangerades av Hagabodaskolan, Habo kulturskola
och fritids- och kulturförvaltningen. Arrangemanget besöktes av
550 personer.
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Utställningar
- 29 januari
		
Akryl och blandteknik
				Elisabeteh Grandberger
29 januari - 26 februari		
Ullkonst
				Christine Tallberg
29 februari - 31 mars		
Blommor & kryp
				Foton av Arne Svensson
1 - 29 april			
Bokvikning och målning
				Ivana Carlsson
2 - 27 maj			
Akvareller
				Catarina Alkemark
30 maj - 17 juni			
Encaustic art
				Malin Moblad
26 augusti - 22 september
Akryl
				Mary Stomberg
23 september - 27 oktober
Fotomontage
				Robert Müller
28 oktober - 24 november
Akvareller från min
				hembygd
				Annelie Damberg
25 november - 23 december
Naturfoton
				Lena Bratt

Konstinköp

Kerstin Persson			
Rakubränd skulptur (häst
				huvud)
Elisabeth Ohlson Wallin		

Foto

Annelie Damberg		

Skagen (akvarell)
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Fritidsgårdsverksamhet
Öppen verksamhet för åldrarna 13-18 år

Sommarlov - High Chaparall - 41 deltagare.
Gustavsviksbadet Örebro - 42 deltagare. Isaberg
(äventyrsdag) - 30 deltagare. Fiske (hyrsjö på
Hökensås) - 42 deltagare. Gränna - 17 deltagare.
Kanotpaddling - 16 deltagare. Skara sommarland
- 62 deltagare. Ridning på islandshästar - 24 deltagare. Utflykt till Hjo - 12 deltagare. Camp Extreme
- 9 deltagare. Kvällsöppet på gården ordinarie tider.
Semesterstängt vecka 29-32.
Från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kunde kommunen 2016 rekvirera
ett bidrag på 105 981 kronor för att erbjuda gratis
sommarlovsaktiviteter.

Under höstterminen satsades lite extra på årskurs
sju genom att tisdagskvällen fick bli en egen kväll
för nämnda grupp med en programpunkt varje
vecka,till exempel musikquiz, tacokväll, pyssel,
bakning, pingisturnering. Att delta i detta var naturligtvis helt frivilligt. Man kunde även tisdagskvällar
komma till gården för endast umgänge med kompisarna och avkoppling.

Höstlov - Laserdome - 39 deltagare. Borås djurpark - 50 deltagare. Bodaborg - 60 deltagare. Fiske
på Hökensås - 17 deltagare.
Med extrapengar från en kommunal fond kunde
även höstlovet bestå av gratisaktiviteter.

Under året har 94 ungdomar i åldern 13-18 år löst
medlemskort på fritidsgården. Gården har varit
öppen 212 kvällar under året, varav 79 helgkvällar. Besöksantalet har varit i genomsnitt 22 per
vardagskväll och 41 per helgkväll. Den öppna
verksamheten har innehållit pingis, biljard, X-box,
playstation, musik, kortspel. Många spontanaktiviteter har genomförts allt efter besökarnas önskemål.
Den öppna verksamheten fyller en mycket viktig
funktion på fritidsgården då det är en arena där ungdomarna kan träffas och ”bara vara”, umgås med
kompisar samt möta trygga vuxna.

Vårruset
I vårruset deltog 34 tjejer tillsammans med två
fritidsledare. Efter uppvärmning sprang, joggade
eller gick alla runt Rocksjön i Jönköping och efteråt
blev det picknic i Knektaparken. Den här aktiviteten
kunde erbjudas helt gratis för tjejerna då folkhälsorådet gav bidrag som täckte hela kostnaden.

Skolavslutning

”Sista natten med gänget” för årskurs nio genomfördes som vanligt med en resa till Skara sommarland.
96 procent av eleverna i årskurs nio deltog.

Innebandyturnering
Den årliga innebandyturneringen genomfördes som
vanligt tillsammans med Fagerhult Habo IB. Det
var fyra klasser som inte deltog.

Lov- och UFA-dagar

UFA-dagar - Liseberg - 56 deltagare, tvådagarsläger för mellanstadiet - 30 deltagare, Ullared - 56
deltagare.
Sportlov - Skridskoåkning - 9 deltagare. Bowling 10 deltagare. Ishockeymatch - 63 deltagare. Prison
Island - 42 deltagare. Isaberg - 7 deltagare. Pingisturnering - 9 deltagare. Laserdome - 35 deltagare.
Kvällsöppet på gården ordinarie tider.
Påsklov - Ullared - 22 deltagare. Bodaborg - 48
deltagare. Pingisturnering - 12 deltagare. Pistolskytte - 12 deltagare. Ridning på islandshästar - 16
deltagare. Kvällsöppet på gården ordinarie tider.
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Simskola

Sommarsimskolan genomfördes två veckor i juni
i Mullsjö simhall. Här deltog 85 barn. I samarbete
med skolan har fritidsgården bedrivit simundervisning under våren och hösten för årskurs två.
Simkunnigheten (50 m bröstsim och 25 m ryggsim)
är 74 procent av totalt 169 elever. Uppföljning av
icke simkunniga elever i årskurs tre - fem har skett.
Samtliga elever i årskurs fyra och sex har fått undervisning i livräddning.
Under året har också simundervisning för ensamkommande flyktingpojkar bedrivits av fritidsgårdens personal vid fem tillfällen. 24 pojkar deltog i

den undervisningen. Simkunnigheten har inte mätts i
procent eller antal men att den har ökat bland de pojkar
som deltog råder inga som helst tvivel om.

Elevens val

Vid några tillfällen under året har fritidsgården haft aktiviteter på elevensvalsdagar. Sömnad, batik och pingis
är det som erbjudits

Temadag

Tillsammans med Hagabodaskolan, socialtjänsten,
räddningstjänsten, tekniska kontoret och polisen har
fritidsgården medverkat i en dag för årskurs sju där
ämnet ”Brott och straff” var temat för dagen.

Föräldravandringar

Föräldravandringar har bedrivits under fredags- och
lördagskvällar. Det har varit ojämn fördelning på
deltagarantal, allt ifrån 0 till 10 föräldrar under en helg.
Informationen har skickats till alla föräldrar genom
skolans Infomentor. Schemat har också varit tillgängligt på kommunens hemsida.

Habo-LAN:et

På jullovet arrangerade fritidsgården ett LAN. Sporthallen fylldes med 90 killar som under två dygn ägnade sig åt dataspel. Det fanns också möjlighet att prova
på frisbeegolf samt spela playstation.
Öppen verksamhet för åk 4-6
Fritidsgården har varit öppen alla skoldagar mellan
klockan 14-17 för barn i årskurs 4-6. 81 barn har löst
medlemskort för att delta i den öppna verksamheten
eftermiddagstid. Mellanmål har serverats dagligen
till en kostnad av 15 kronor. I genomsnitt har 42 barn
besökt gården varje dag varav 31 har ätit mellanmål.
Aktiviteterna har varit pingis, biljard, pyssel, bakning,
spel, lekar och frågesport. Det har också ordnats tävlingar och utflykter.
Rosenlundsbadet
En fredagskväll i december hyrde fritidsgården hela
Rosenlundsbadet och inbjöd stora som små att följa
med på en helkväll. Tre bussar bokades och 150 personer badade fram till midnatt.
Uthyrningsverksamhet
Gunnarsbosalen har använts av kulturskolan, sportdansarna, gammeldansarna och PRO-kören. I övrigt
sporadisk uthyrning till föreningar.
Sammanträdesrummet har använts av studieförbund
samt några föreningar. Övriga lokaler har främst hyrts
ut till privatpersoner för barnkalas.
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Idrotts- och friluftsanläggningar
Förvaltningen har på entreprenad svarat för drift och
underhåll av Habo Idrottsförenings fotbollsplan under
året.
196 barn har deltagit i Habo Idrottsförenings fotbollsskola.
Habo-Fyran har utfört och medverkat i drifts- och anläggningsarbete vid idrottsplatser och sporthallar mm.
Habo Honda Cup med 110 deltagande ungdomslag
från hela södra Sverige genomfördes av Habo IF sista
helgen i juni. Totalt besöktes arrangemanget av cirka 5
000 personer.
Habo Wolley genomförde beachvolleyskola med ett
60-tal deltagare på banorna vid Slätten.
Habo Friidrott arrangerade den 18 juni tävlingen Habo
Challenge som vuxit ut till en stortävling.
Förvaltningens personal har tillverkat drygt 100 meter
spänger till vandringsleder på Hökensås.
En grillplats har anlagts på den borttagna omklädningspaviljongens bottenplatta vid Furusjöbadet.
Ett nytt målhus med målkamerautrustning har uppförts
vid friidrottsbanorna.
Belysningen vid Gränsenstugan har förstärkts med fem
nya gatljusarmaturer.
Ny boulebana har iordningställts i anslutning till konstgräsplanen på Slätten.
Nya matchur har installerats i sporthallarna.
Ny innebandysarg har köpts in till A-hallen i Habo
sporthall. Styrketräningslokalen har försetts med nya
träningsmaskiner.
Isbanan kunde endast hållas öppen under cirka 10
dagar.
Tillgängligheten till bokskogen och Hökesån vid
Spinnet har förbättrats för funktionshindrade. Bidrag
har erhållits från kommunens miljömålspott och från
länsstyrelsen genom Lonabidrag.
Ett schackspel för utomhus har iordningställts i anslutning till Träffpunkt Habo för seniorer på Blå torget.
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Föreningsverksamhet
Föreningsdialog hölls den 3 oktober i Fager-

hus i Fagerhult och representanter från 21 olika
föreningar och organisationer deltog. Totalt deltog
ca 50 personer.
Jenny Lilja, Studieförbundet Vuxenskolan, presenterade sitt pågående integrationsarbete, Mötesplats
Habo.
Ulf Björnell, ordförande i FHIB, berättade lite om
Fagerhus historia och hur innebandyklubben en
gång bildades och har växt fram till vad den är
idag.
Jesper Uvesten, verksamhetsledare inom Leader
Östra Skaraborg, informerade om föreningars möjlighet att söka stöd inom Leader.
Victor Sjöqvist, den pingisspelande fritidsledaren,
berättade om sin spännande och lite krokiga väg till
Rio de Janeiro och Paralympics 2016.

Startbidrag har beviljats Habo Parkourförening
med 2 000 kronor.
Aktivitetsstöd har utbetalats med 208 530
kronor vilket motsvarar 5 958 aktivitetstillfällen för
barn och ungdomar i åldern 5-25 år.
Föreningsanslag med 200 500 kronor har utbetalats till 20 organisationer.
Grundbidrag och lokalbidrag om 203 435

kronor har utbetalats till 19 lokala ungdomsorganisationer med totalt 2 699 medlemmar i åldern 5-25 år.

Bidrag till bespisning har utbetalats till Habo
IF med 12 824 kronor till bespisning i samband med
fotbollsskola. Fagerhult Habo IB har erhållit 2 520
kronor till bespisning vid höstlovsinnebandy. För
2016 var beloppet 14 kronor per dag och person.

Investeringsbidrag

har utbetalats till följande
föreningar med totalt 280 000 kronor:
Brandstorps idrottsförening 40 000
Habo Brukshundklubb 15 000
Habo Friidrott 04 25 000
Habo idrottsförening 40 000
Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening 25 000
Habo Pistolskytteklubb 25 000
Habo Scoutkår 5 000
Hökensås Motocrossklubb 40 000
Munkaskogsgården 20 000
Orienteringsklubben Gränsen 40 000
Skaraborgs Ponnysällskap 5 000

Lotterier

Under året har en ny
lotteriregistrering gjorts.
Vid årets slut var sju
organisationer registrerade (enl. § 17 lotterilagen) för anordnande av
lotterier.

Följande föreningar har fått bidrag

till verksamhet för funktionshindrade:

HSHF (Hagabodas förening för hälsa och social utveckling) 20 000 kronor, Habo IF 3 000 kronor och
RSMH Friends Habo 8 000 kronor.
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Utbetalda bidrag till föreningar
Grund- och lokalbidrag
Förening
Brandstorps IF
equmenia
Fagerhult Habo IB
Furusjö Alliansförsamling
Gustav Adolfs bygdegårdsförrninh
Habo Friidrott -04
Habo Gymnastikförening
Habo Handboll
Habo IF
Habo Wolley
HFHS
Hökensås Motocrossklubb
Liberala ungdomsförbundet
OK Gränsen
Salemförsamlingen
Skaraborgs Ponnysällskap
Smyrnaförsamlingen
Wettern Taekwondoförening
Summa

Summa
2 470 kr
14 525 kr
36 285 kr
7 620 kr
1 365 kr
16 965 kr
2 210 kr
7 865 kr
31 330 kr
24 765 kr
2 080 kr
2 925 kr
3 715 kr
4 550 kr
7 035 kr
7 100 kr
9 750 kr
20 880 kr
203 435 kr

Föreningsanslag

Förening
Bidrag
Brandstorps Båtklubb
4 000 kr
Brandstorps Hembygdsförening
15 000 kr
DHB (Döva och hörselskadadeoch stråkstörda
barn i Västra Sverige
2 000 kr
Diabetesföreningen i Falköping-Tidaholm
2 000 kr
Furusjö Samhällsförening
10 000 kr
Föreningen Munkaskogsgården
10 000 kr
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening
20 000 kr
Habo Anhörigförening
2 000 kr
Habo-Mullsjö RPG-avdelning
2 000 kr
Habo och Mullsjö Musikkår
14 000 kr
Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening 80 000 kr
Habobygdens Släktforskarförening
5 000 kr
SPF Seniorerna Habo
7 500 kr
Habo PRO
7 500 kr
Handakraft
5 000 kr
Jönköpings dövas idrottsklubb
2 000 kr
Naturskyddsföreningen i Habo
2 500 kr
RSMH
5 000 kr
Sjöräddningssällskapet
3 000 kr
Synskadades riksf. Tidah-Mullsjö-Habo
2 000 kr
Summa
200 500 kr
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Driftsbidrag till idrottsanläggningar

Aledals IK
Brandstorps IF
Habo IF
Hökensås MCK		
OK Gränsen		
Habo Pistolskytteklubb
Summa

19 300 kr
21 400 kr
96 800 kr
69 100 kr
58 600 kr
16 800 kr
282 000 kr
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