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Verksamhetsplan 2023 

Detta är föreningen Hantverksladan Riddersviks, nedan kallad ”föreningen”, 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. 

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. 

Sedan 15:e februari 2022 hyr föreningen sin lokal från Stockholms stads fastighetskontoret 

vid: 

- Riddersviks gårdsväg 81, 165 72 Hässelby (tidigare Arbetsforum) 

Övergripande mål 
- Att fortsätta utveckla lokalen och verksamheter för föreningens ändamål. 

- Att öka antal föreningsmedlemmar (stödmedlemmar) till 200. 

- Att öka antal verkstadsmedlemmar till 80. 

- Att genomföra Lådbilsrally under september 2023. 

- Att genomföra Midsommarfirandet och Julmarknad. 

- Att samverka med föreningar i Hässelby, som tex med Hembygdsförening. 

- Att ha roligt tillsammans! 

Medlemmar 
Föreningen har vid 31:a december 2022 170 betalande medlemmar och 42 aktiva 

verkstadsmedlemmar. 

Antal medlemmar ska öka till 200 till årets slut och antal verkstadsmedlemmar till 80. 

Detta uppnås genom de fina verksamheter som genomförs i en öppen och trevlig atmosfär. 

Viktiga delar i värvningsarbetet blir samverkan med andra föreningar i Hässelby på 

gemensamma evenemang som till exempel Midsommarfirandet, samt hantverkscaféet med 

loppis och öppna verkstaden samt kommunikation utåt i sociala medier, och i lokaltidningen. 

Styrelsemöten och medlemsmöten 
Föreningen ska genomföra minst 8 protokollförda styrelsemöten. 

Föreningen ska genomföra 2 medlemsmöten utöver årsmötet. 
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Föreningslokal Riddersvik gårdsväg 81, 165 72 Hässelby 
Sedan 15:e februari 2022 hyr föreningen en lokal på Riddersvik gårdsväg 81, 165 72 Hässelby 

från fastighetskontoret Stockholms stad. Ett treårigt hyreskontrakt har undertecknads. Vi 

kallar vår lokal ”Ladan”. 

Under året 2022 har föreningen etablerat följande verkstäder / verksamheter i Ladan: 

- Vävstuga och textilateljé 

- Keramik (skulptera, dreja, bränna, glasera) 

- Snickeri ”Snicken” 

- Hantverkscafé och Loppis 

Dessa verkstäder vidareutvecklas och följande verksamheter utvecklas under år 2023: 

- Cykel, moppe, metallverkstad 

- Silversmide 

- Öppen verkstad 

Kommunikation 
En kommunikationsgrupp har etablerats som samordnar kommunikationsaktiviteter. 

Föreningens hemsida uppdateras löpande och ett medlemsbrev skickas ut till alla 

medlemmar. Mål: en gång per månad. 

Föreningens facebook-grupp är öppen och kan användas av alla följare. Föreningen använder 

facebook med fokus på egna verksamheter, evenemang och aktiviteter. 

Föreningens instagram-konto: Tillgång ges till aktiva verkstadsmedlemmar som uppmuntras 

att skapa inlägg om aktiviteter i Ladan. Vi följer föreningar och personer som ängar sig 

hantverk. 

Föreningen marknadsför aktiviteter på sociala medier på lokala sidor som till exempel 

”Händer i Hässelby-Vällingby”. Lokaltidningen informeras löpande om planerade aktiviteter. 

Affischer och flygblad används för att marknadsföra större aktiviteter som lovaktiviteter, 

lådbilsrally, bakluckeloppis och julmarknad. 

Skollovsaktiviteter 

• Påsklov (v15): Snickeriarbeten. Skulptur. Mosaik. Käpphästar, textiltryck, mm. 

• Sommarlov (v24 – v32): Inga aktiviteter planerad. Ladans verkstäder är tillgängliga. 

• Höstlov (v44): Julpyssel, pepparkakshus. 

Midsommarfirande fre 23:e juni 
Föreningen samarbetar med Vällingby folkdansgille och Hässelby Hembygdsförening. 
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Lådbilsrally i september 2023 
Lådbilsrally 2022 blev en stor succé. Föreningen vill återigen genomföra rallyt, preliminärt 

datum är sön 17:e september. Under veckorna innan lådbilsrally ska möjlighet erbjudas att 

bygga sin egen lådbil i föreningens snickeri med hjälp från föreningens medlemmar. 

Julmarknad 3:e december 2023 
Föreningen genomför julmarknaden i sina egna lokaler, bord för hantverk får prioritet. 

Återkommande aktiviteter 

Hantverkscafé och loppis på söndagar 

På söndagar (mål: varannan söndag) mellan kl 11-15 är Ladan öppet för caféet och loppis.  

Öppen verkstad 

En verkstad där handverktyg och mindre maskiner, samt material är tillgängliga för alla 

medlemmar. Dit kan man komma för att genomföra mindre ”projekt”, få hjälp för att fixa 

trasiga grejer. Preliminära öppetdagar är torsdag och lördag. 

Utveckling av projektansökan 
Olika möjligheter för bidrag (t.ex. Postkodstiftelsen, Allmänna Arvsfonden) ska undersökas 

och nya projektansökan utvecklas, med sikte på finansiering av år 2024. 

Samverkan med andra föreningar 
Föreningen ska utveckla samverkan med andra föreningar i området. Som till exempel: 

- Hässelby Hembygdsförening (Mopedrally, midsommarfirandet) 

- Pensionärsförbund PRO och SPF 

- Scoutföreningar (snickeri, bl.a.) 

- Stadsdelsförvaltning (integrationsgrupp, lovaktiviteter) 

Slutord 
Föreningen ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Ladans verkstäder och vara den 

naturliga mötesplatsen för alla Hässelbybor, oavsett bakgrund, med lite kärlek till hantverk. 

Till Ladan vill man komma när man känner att man vill lära sig något nytt, att skapa något 

med sina händer eller bara för att tillbringa en trevlig stund med vänner! 

 

Hässelby 7:e mars 2023 

/Styrelsen 

 

Bilaga: Budget 2023 
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Budget 2023: 

 

 


