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Styrelsen för föreningen Hantverksladan Riddersvik vill avlämna följande berättelse för 
verksamhetsåret 2022: 

Föreningen Hantverksladan Riddersviks styrelse under verksamhetsår 2022: 

Ordförande Harald Walczok 
Kassör  Charlotta Göransson 
Sekreterare Robert Fischer 
Ledamot  Ulla Gustavsson (vävstuga, textil) 
Ledamot  Jens Handley (fastighetsansvarig, brandskyddsansvarig) 
Ledamot  Tommy Törnblom (fastighetsansvarig) 
Ledamot  Jan Hägerholm (foto, Janne gick bort under året 2022) 
Ledamot  Ulla Ringdahl (textil) 
Suppleant  Sandra Rodin (keramik) 
Suppleant  Ulrika Enlund Liverborn – avgick under året 2022. 
Suppleant  Anders Ekmo (snicken) 
Adj. suppleant Lennart Bosser (snicken) 
Adj. suppleant Susanne Nygren (hantverkscafé) 
 
Tf Valberedning Pi Högdahl (sammankallande) 
Tf Valberedning Ulla Gustavsson 
 
Revisor  Andreas Wilemoll (2 år) 
Revisorssuppleant Lena Ekvall (1 år) 
 

Firmateckning: Alla ordinarie styrelseledamöter äger rätt att teckna föreningen, gemensamt 
två i förening, i enlighet med föreningens stadgar. 
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Inledning 

Föreningen Hantverksladan Riddersvik bildades den 11 februari 2021 av ett antal 
entusiastiska Hässelbybor. Föreningen vill med hantverk motverka ensamhet, social isolering 
av äldre, förebygga ungdomsbrottslighet och skapa tillit i stadsdelen. Samtidigt vill 
föreningen erbjuda en mötesplats för människor i alla åldrar, oavsett samhällsskikt och 
bakgrund. 

Medlemmar 

Föreningen har vid årets slut 170 betalande grundmedlemmar (jämfört med 40 den 31 
december 2021) varav 42 aktiva verkstadsmedlemmar. 

Föreningsbidrag och andra beviljade ansökan 

Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby beviljade ett föreningsbidrag för år 2022, stötte 
påsklovs- och höstlovsaktiviteter samt medfinansierade midsommarfirandet. 

Postkodstiftelsens Grannskapsinitiativet gav bidrag till Lådbilsrally 2022. 

Styrelsemöten, årsmöte, medlemsmöten 

Föreningen har haft 14 protokollförda styrelsemöten under året 2022 och höll sitt årsmöte 
samt efterföljande konstituerande möte den 13:e februari. Inget extra insatt medlemsmöte 
hölls under året 2022. 

Föreningslokal Riddersvik gårdsväg 81, 165 72 Hässelby 

Föreningen hyr lokalen sedan 15:e februari 2022 från Stockholms stads fastighetskontor vid 
adressen Riddersvik gårdsväg 81, 165 72 Hässelby. 

Lokalen har anpassats till vår verksamhet. Det har demonterats gamla installationer samt så 
har värmesystemet kompletterats med flera nya luftvärmepumpar. Elskåpet har skyddats så 
att det inte är farligt. Flera lampor och skyltar har kommit på plats. Ladan har fått ett kodlås 
för att förbättra tillgänglighet och underlätta tillfällig låsning. 

 

Verkstäder / verksamheter 

Efter att föreningen fick tillgång till lokalen i februari 2022 påbörjades arbetet med att 
etablera flera verksamheter och verkstäder. Snicken, keramiken och vävstugan är nu väl 
etablerade. En fotostudio byggdes upp men föreningen var tvungen att avveckla fotostudion 
efter Janne Hägerholms bortgång under verksamhetsåret. 
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Snicken 

Vid ingången av 2023 har vi 19 verkstadsmedlemmar. 

Vi har fått i gång följande maskiner: Kombimaskin Robland (Rikt- och planhyvel, justersåg 
och långhålsborr), bandsåg, svarv, pelarborr, bandslipmaskiner och kapsåg. 

Maskinerna är anslutna till ett spånsugsystem. Utöver detta finns ett antal handverktyg, 
både elektriska och manuella, samt tvingar och liknande utrustning. 

Ett varierande antal medlemmar har träffats på torsdagskvällar och lördagsförmiddagar, 
både för arbete med egna projekt och för fortlöpande arbete med att anpassa lokal och 
utrustning. Inpassering är ordnad för samtliga medlemmar under ladans öppettider för att 
ge möjlighet att arbeta med egna projekt. Förtrogenhetsutbildning på maskinerna har hållits 
för medlemmarna. 

Keramiken 

Keramikverksamheten består av femton medlemmar (dec 2022) som tillsammans ansvarar 
för keramikverkstaden. Under året har vi byggt upp en fullt fungerande verkstad. El och 
vatten har dragits in, golv har målats och det har byggts hyllor och vägg. I keramikverkstaden 
finns nu tre drejskivor, två elektriska och en manuell, arbetsplatser för ungefär sex personer 
och en ugn för lergods. Vi håller nu på att utöka utrymmet med fler arbetsplatser, hyllor och 
förvaring för att vi ska kunna tillgängliggöra verksamheten ytterligare. 

Under året som gick höll vi två helgkurser i keramik för nybörjare och under våren 2023 
planerar vi för fler kurser och att öppna upp verkstaden ytterligare för eget arbete (öppen 
verkstad). Under året deltog vi också i Hantverksladans julmarknad. 

Väv/textil 

I vävstugan hade vi åtta verkstadsmedlemmar under 2022. Vi satte upp och vävde 
trasmattor, plädar och löpare. För det mesta var vi flera som vävde på samma uppsättning. 
Trasmattor har vävts på beställning, för eget bruk och till salu till förmån för Hantverksladan. 
Alla vävstolar utom en har vi fått. En bred vävstol med kontramarsch är inköpt. Vävgruppen 
har haft gemensamma träffar på onsdagar dagtid, därutöver är vi i Ladan och jobbar 
individuellt. 

Stickgruppen har träffats regelbundet på måndagskvällar och det har varit i genomsnitt fem 
deltagare utöver vävgruppens åtta. Ibland har vi visat textilt hantverk vi gjort tidigare för 
varandra och pratat om olika textila tekniker. 
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Evenemang och andra aktiviteter 

Varannan söndag – Hantverkscafé i Ladan kl 11 – 15. 

11 april: Påsklovskollo (med stöd av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning). 

14 april: Vårens cykelfix – i samarbete med Sigge Cykel erbjöd vi Hässelbybor att komma 
till Ladan och få sin cykel fixat inför säsongen. 

12 juni: Bakluckeloppis 

24 juni: Midsommarfirandet – föreningen samarbetade med Vällingby folkdansgille och 
Hässelby hembygdsförening. 

Jul/aug: Föreningens lokaler används av sommarjobbarna. Föreningen stödjer 
Stockholms friluftsteater: Rasmus på luffen. 

4 sept: Bakluckeloppis 

18 sept: Lådbilsrally med stöd av Postkodstiftelse-Grannskapsinitiativet. 

25 sept.: Kyrkhamnsdag, föreningen deltar med en monter. 

31 okt: Höstlovskollo (med stöd av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning) 

27 nov: Julmarknad i Ladan. 

 

Hantverksladan i sociala medier och hemsida: 

Facebook – över 1000 följare Hantverksladan Riddersvik | Facebook (i dec 2022) 

Instagram hantverksladan_riddersvik – över 60 följare. (i dec 2022) 

Hemsida - https://hantverksladanriddersvik.se/ 
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Föreningens ekonomi 

Under året har föreningen byggt upp sina verkstäder varför intäkterna har varit begränsade. 
Kostnaderna för verkstäderna har varit omfattande i och med inköp av utrustning och 
maskiner. 

Under året har dock föreningen haft en lång rad olika aktiviteter som gett goda intäkter som 
bidragit till föreningens överskott. Dessa aktiviteter är bland annat påsk- och sportlovskollo 
för barn, midsommarfirande, lådbilsrally, julmarknad och bakluckeloppisar. Även 
föreningens söndagsöppna café och loppis har bidragit till föreningens verksamhet. 

Föreningen har inte rätt att dela ut sitt resultat utan årets vinst balanseras på kommande 
räkning. 

 

Resultaträkning   2022   2021 

Intäkter           
Medlemsavgifter   34 580   8 000 
Kommunala bidrag   50 000   - 
Verkstäderna   159 900   - 
Aktiviteter     134 853   8 055 
Café     3 461   - 
Loppis     20 625   - 
Hyresintäkter   33 521   - 
Summa intäkter   436 940   16 055 

Kostnader         
Direkta kostnader         
Verkstäderna   -178 548   - 
Aktiviteter     -73 581   -1 320 
      -252 129   -1 320 
Gemensamma kostnader       
Lokalhyra     -64 398   - 
Elförbrukning   -49 684   - 

Övriga lokal-, inventarie- och 
materialkostnader -36 853   -1 283 
Försäkring     -6 677   - 
Marknadsföring & 
webb   -3 046   -585 
Bank & administration   -9 582   -918 
      -170 239   -2 786 
Summa kostnader   -422 368   -4 106 

RESULTAT     14 572   11 949 
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Balansräkning  
2022-01-01  

- 2022-12-31 
2021-01-01  

- 2021-12-31 

          

Tillgångar         

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar   1 000   - 

Förutbetalda kostnader   35 481   - 

Kassa och Bank   57 653   12 349 

Summa tillgångar   94 134   12 349 

          

Eget kapital och skulder         

Eget kapital         

Balanserad vinst    11 949   - 

Årets resultat   14 572   11 949 

    26 521   11 949 

Skulder         

Leverantörsskulder   33 782   - 

Förutbetalda medlemsavgifter   1 300   400 

Upplupna kostnader   32 531   - 

    67 613   400 

S:a eget kapital och skulder   94 134   12 349 
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Slutord 

Föreningen har nu över 170 grundmedlemmar, tre verksamheter är väl etablerat med 42 
verksamhetsmedlemmar (dec 2022). Hantverkscaféet och loppisen på söndagar och våra 
evenemang som bakluckeloppis, lådbilsrally och julmingel var välbesökt. Lovaktiviteter var 
fullbokade och mycket uppskattat av barnen. Hantverksladan möjliggjorde ett mycket 
välbesökt midsommarfirande i samverkan med andra föreningar i Hässelby och Ladan bidrog 
till en lyckad sommarteater ”Rasmus på luffen” vid Riddersvik. 

Vi fortsätter med utvecklingen av Ladan, vi erbjuder kurser och andra aktiviteter, en öppen 
verkstad ska etableras och cykel/moppe/metall-verkstaden utvecklas under 2023. 

Styrelsen vill tacka alla, som bidragit till föreningens och verkstädernas etablering och 
genomförandet av alla fina verksamheter under 2022, och ser fram emot en mycket god 
gemenskap med många roliga aktiviteter under kommande åren! 

 

 

Hässelby den 10 mars 2023 

 

Harald Walczok 
 
 

…………………………. 

Charlotta Göransson 
 
 

…………………………. 

Robert Fischer 
 
 

…………………………. 
 

 
Ulla Gustavsson 

 
 

…………………………. 

 
Jens Handley 

 
 

…………………………. 

 
Tommy Törnblom 

 
 

…………………………. 
 

 
 
 
 

 
Ulla Ringdahl 

 
 

…………………………. 
  

 


