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Året 2017 är nu avslutat och det har nu 
blivit dags att summera året som gått. 
Som många år tidigare har det sjudit 
av aktivitet i våra lokaler. Stora och 
vita salen har använts flitigt av våra 
teatergrupper och i stora salen har ny 
inteckning satts upp, även golvet där är 
nu helt täckt av svarta dansmattor. Så nu 
har vi äntligen fått en riktig blackbox som 
vi önskat i så många år! Sommarspelet 
blev som vanligt mycket uppskattat med 
trettiotalet deltagare, det lockade till 
storpublik och fick fina recensioner i 
media. Replokalen och studion har varit 
flitigt bokade, dansgrupperna har rullat på 
och det har även varit extra dansträning 
under sommaren som uppskattades 
mycket. Den skapande verksamheten på 
Tåget har haft flertalet workshops och 
utställningar. Våra kära Magicspelare 
har anordnat flertalet events och suttit 
och spelat regelbundet två till tre dagar 
i veckan. När vi tittar tillbaka på den 
öppna verksamheten kan vi konstatera 
att vårt café har fyllts av spelkvällar 
och fikasugna besökare. Det har även 
anordnats filmvisningar och diverse 
spontant pysslande och målande som 
hållit våra medlemmar sysselsatta.     
Nu lämnar vi 2017 bakom oss och kan 
konstatera att det har varit ett roligt och 
kreativt år som lämnar en god känsla 
inför 2018.
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Dans

Dansvagnen har haft mellan 5 till 7 
grupper i veckan under året.
Vi har fyllt på våra grupper med 
deltagare vilket vi har strävat efter.

De kontinuerliga stilarna har varit street, 
dansmix och ballet. Vi har även haft 
extra pass som inriktat sig på endast 
träning med tåspetsskor 2 fredagskvällar 
i månaden. Therese Andersson har varit 
här och kört lite westcoast swing och 
Giresse med lite afrikanskt.

Under sommaren hade vi dessutom 
sommarträning i 3 veckor. 4:a till 5 
dagar i veckan. Dans och styrketräning 
var det inriktat på och vi hade några 
pass på Svensons Hälsocenter som har 
pilatesbollar att jobba med. 

Vi har lämnat träningsmaterial med 
träning med pilatesbollar, som är ämnat 
för dansare, till en tränare på Svensons 
som läst in det för vår skull på Tåget.

Detta var väldigt omtyckt av dansarna så 
vi beställde några pass till under hösten.
Vi hade även en gästpedagog under ett 
pass, Agneta Bank från Göteborg som 
körde balett med medlemmarna.

Vi har kört ledarutbildning under året i 
både teori, koreografiskt arbete, metodik, 
modern dans och lite annat.
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Dans

När det gäller vår roll-up som vi ville 
skapa så har det arbetet påbörjats med 
anledning om att synas mer.Vi har dock 
ej gjort några filmsekvenser där olika 
personer berättar om Tåget och vad 
Tåget har givit dem som var en tanke 
till i att synas mer. Vi har köpt in lite 
material som kommer hängas utanför 
danssalen för att visa besökare så fort 
de kommer in på Tåget att det finns 
dans hos oss.

Dansvagnen har varit ute och tittat 
på Hulebäcksgymnasiets  estetiska 
danslinjes våravslutning vilka bland 
annat vår kontakt Lisa Kleberg är 
lärare för. 

Vi har haft workshop i modern och 
komposition med Thomaz Persson. 
Styrketräning för dansare på Svensons 

Hälsocenter, Lisa Kleberg i modernt 
och jazz där hon samtitigt pratar om hur 
man på ett proffsigt sätt kan uttrycka 
sig till deltagare i en dansgrupp för 
att undvika eventuella kroppsfixerade 
eller sexuellt relaterade tankar eller 
missuppfattningar hos deltagaren. 

Dansvagnen har fortsatt med arbetet 
Dansfotokalender. Vi har dock ej hunnit 
med att fota färdigt så vi kunde göra en 
kalender till 2018 men det påbörjade 
arbetet hoppas vi kan bli en kalender 
2019 istället.

Vi har fixat bland annat:
Akustikplattor, renoverat alla 
flamencoskor, köpt in 12 par steppskor, 
soft ljusslinga, träningsverktyg för 
stretch, massage, avslappning och 
förvaringslådor till det.
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Musik
Vårterminen bestod av mycket trummsmiskande och 
gitarrgnislande i replokalen, men även en och annan 
skönsång kunde urskiljas av den nyfikne.

I studion samlades en skara människor som knåpade 
ihop text och musik till det kommande sommarspelet. 
Naturligtvis hade vi även andra medlemmar i vår studio 
med sina respektive projekt.

Två spelningar han vi med att arrangera innan det var 
dags att runda av terminen. Båda välbesökta och roliga.

Höstterminen fortsatte i vårterminens spår men inledes 
med en grundlig storstädning av studion. 
Med allt från mopp till topps i högsta hugg fick vi 
efter en veckas städning med svettiga pannor och 
russinfingrar äntligen njuta av våran numera väldigt 
fräscha studio.

Efter storstädningen i studion hade vi ju redan ångan 
uppe och beslutade oss för att träffas över en helg och 
göra det samma med våran replokal. Även denna är nu 
mycket fräschare än förut.
Vi fick under hösten två nya band i våran replokal som 
vi hoppas kommer trivas och frodas i vår underbara 
förening.

Gitarrbyggargruppen hade en paus under vårterminen 
men fick en nystart under hösten och kommer med 
största sannolikhet att fortsätta snickra under 2018.

Mot slutet av terminen så drog vi tillsammans med 
teatervagnen igång en radioteatergrupp. Vi hoppas få ett 
mysigt och roande resultat under 2018.

Se upp 2018, här kommer vi!
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Skapande

Under året har Skaparvagnen haft en foto-cirkel samt 
en cirkel för nybörjare i drejning och lerarbete.

Som tidigare år har vagnen ordnat en mängd 
föreläsningar/workshoppar där man kunnat lära sig 
och prova på olika saker. 

Vi fortsatte 2016-års tema kring kreativ skapande och 
lärt os om bland annat gjutformar i gips, slip-casting
och 3D-modellering. Vi gjorde ett försök att tillverka 
eget kraschglas, efter gemensamma ansträngningar 
lyckades vi gjuta av en vinflaska och filmade en 
dramatisk mini-scen där den krossades i slow-motion.

Fotogruppen har haft en fotoutställning med temat 
Skam i Hjo samtidigt som en av medlemmarna hade 
en enskild utställning med saltprintade våtplåts-foton.

I oktober hängde vi fyra enfärgade tavlor i Tågets 
café, lade ut penslar och  färgtuber. Efter en lite 
trevande start var snart dukarna täckta med figurer och 
konst.
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Sommarspel

Årets sommarspel ”Det var en gång…” 
började redan den 7:e januari 2017 med 
en audition dit många modiga ungdomar 
sökts sig. En del hade varit med på Tåget 
innan men de flesta var helt nya vilket 
gjorde det extra spännande för oss och 
kanske även lite extra nervöst för dem 
kan man tänka sig. Efter detta var det 
dags för rollutdelning och de första repen 
startade under slutet av januari.
Till en början var det rep två till tre 
gånger i veckan men under våren 
trappades det upp mer och mer ju 
närmare premiären vi kom. Utöver 
repen arbetade deltagarna för fullt i 
sina arbetslag. De hade blivit uppdelade 
i grupperna:  kostym, rekvisita och 
scenografi. Det var deras uppgift att 
se till så att allt detta blev färdigt i tid. 
Många hade ingen tidigare kunskap utan 
lärde sig och utvecklades under tiden de 
höll på. Tågets personal fanns såklart där 
också om man undrade över något eller 
behövde hjälp.
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Efter lite avhopp och påhopp under resans gång så stod 
28 stycken skådespelare från 10 – 47 år gamla redo för 
premiären den 30 juni på Parkteatern i Borås och de 
klarad av den galant inför ca 120 imponerade åskådare. 
Vi fick mycket beröm från besökare och en mycket bra 
recension i Borås tidning som även gjort reportage om 
vårt arbete längs vägen. Efter detta gjordes ytterligare nio 
föreställningar fram tills den 19 juli. 

Den totala publiksumman hamnade på 1262 åskådare. 
Föreställningen har även fotograferats av en duktig 
fotograf samt filmats så att alla inblandade kan få ett fint 
minne med sig i framtiden.



Det var en gång.. .
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Många deltagare men även publik har frågat vad det 
ska bli nästa gång, när det startar och hur man kom-
mer med. Så uppskattning och intresse finns defini-
tivt.

Det har varit mycket glädjande att se hur deltagarna 
fungerat så bra ihop, trots att de är i olika åldrar med 
olika bakgrunder och de flesta inte kände varandra 
alls när vi började. Några pratade inte svenska men 
det visade sig inte vara något hinder från att säga 
repliker på scen och att bli en mycket uppskattad och 
naturlig del av gruppen. Många deltagare har blivit 
nära vänner och börjat umgås utanför teatern. Flera 
gånger har vi hört från dem att de inte vill att det 
ska ta slut och tårarna föll på mer än en efter sista 
föreställningen. Det är vår uppfattning att alla har 
känt sig välkomna och accepterad för den de är. 
Bättre betyg kan man inte få tycker vi.  
Detta gör oss mycket glada för det är precis det som 
var målen med sommarspelet. 

 Få nya vänner som du vågar vara dig själv med. 

 Känna självförtroende och få ny kunskap. 

 Få en aktiv och meningsfull fritid i en kreativ 
   och drogfri miljö.



Teatervagnen har varit i full gång under 
2017. Under våren anordnades UKM (Ung 
Kultur Möts) på Tåget och där var det några 
medlemmar från vagnen som deltog. Det 
blev en uppskattad dag men med en önskan 
om ännu mer teaterdeltagande kommande år 
genom t.ex. workshops.

Teaterlabb är något vi testade på under tre 
tillfällen. Under teaterlabben undersökte vi 
något inom teatervärldens breda spektrum. 
Dessa gånger blev det Commedia dell’arte, att 
agera med hela kroppen och hur en skapar en 
pjäs. Alla deltagare var överens om att det var 
riktigt kul att testa på nya saker och fortsätter 
gärna med labben.

Vi hade tänkt att fortsätta med föregående 
års succé att läsa och analysera en pjäs 
tillsammans och vi hade planerat in fyra 
tillfällen som endast blev ett på grund av 
svalnat intresse. Istället anordnades tre 
manusworkshops där deltagarna tillsammans 
gick igenom hur en skriver en pjäs och utefter 

Teater

detta tillsammans hittade på en historia och en 
grund till ett manus.

Teatervagnen har också haft en 
teatersportsafton. Det var förberedande 
workshops dagarna innan och sedan en afton 
med tävling bestående av tre improvisationslag 
i caféet där publiken fick avgöra vinnarna. 
Detta var otroligt uppskattat av både deltagare 
och åskådare. Improvisation är ett hett intresse i 
teatervagnen så detta upplägget vill vi fortsätta 
med.

Vi har haft igång tre olika teatergrupper som 
fokuserat på grundläggande teaterövningar och 
en av grupperna satte upp den egenskapade 
föreställningen “Det var inte jag!” som de spelade 
här på Tåget samt i Jönköping. Vi har också haft 
en grupp för lite yngre deltagare som träffats 
veckovis och haft en uppvisning inför släkt och 
vänner varje termin. 
  Utöver detta skapades under hösten en ny grupp 
för teaterprojektet LÄNK som gruppen ska 
delta i. LÄNK är en rikstäckande teaterfestival 
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Teater
Efter önskemål har vi fortsatt med 
gemensamma teaterbesök. Vi har 
tillsammans åkt till Göteborg för att gå på 
improvisationsfestivalen Improfest som hålls 
årligen. Vi har också besökt tre av stadsteaterns 
föreställningar: Bröderna Lejonhjärta, Kontakt 
till varje pris och Singin’ in the Rain. 
Sist men inte minst har vi köpt en ny bakfond 
och nya scenmattor som nu täcker hela golvet. 
Så nu har vi äntligen en riktig blackbox! 

som går av stapeln våren 2018. Gruppen har 
under hösten börjat repetera pjäsen Periferi 
och kommer spela upp sin föreställning under 
regionfestivalen i Borås med möjlighet att gå 
vidare till riksfinalen i Stockholm.
  Vi har också startat igång en radioteatergrupp. 
Under hösten spelades det in dialoger och 
ljudeffekter som sedan klipptes till ett färdigt 
resultat. Gruppen har fått mersmak och kommer 
att fortsätta under nästa år med ett lite längre 
projekt.

Samarbetet med stadsteatern har fortsatt. Under 
våren startades ett monologprojekt där några av 
våra medlemmar jobbade tillsammans med 
Eva Claar som är skådespelare på stadsteatern. 
De träffades under ett antal tillfällen på tu man 
hand med Eva för att arbeta med sina texter och 
sedan blev det en gemensam redovisning. 
Dessutom har våra medlemmar återigen fått 
möjligheten att medverka i en av stadsteaterns 
uppsättningar. Denna gång som ensembleroller 
i ”Bröderna Lejonhjärta”. En stor och häftig 
föreställning som repeterades under hösten och 
hade premiär i slutet av året. Vi är otroligt glada 
för detta samarbetet då det ger oss en inblick i 
den professionella teatervärlden. 
 
Ett annat samarbete vi har haft är med en 
annan amatörförening i Jönköping som heter 
Vulkanteatern. De besökte våra lokaler där 
de spelade sin föreställning TörnRåz@ och 
sedan delta i en gemensam workshop som 
verksamhetsledaren Elin höll i. Ett roligt 
samarbete som resulterade i att en av våra 
teatergrupper åkte och hälsade på dem och 
spelade sin föreställning där.

Teatervagnen anordnade årets julfest där de 
träffades en dag för att baka tillsammans och 
stod för underhållningen under själva festen. 
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Under året som gått har vi arrangerat 
fyra stycken stora prereleaser som 
vardera lockat runt 40st deltagare. 

Vi har arrangerat Friday Night Magic 
via SvenskaMagic varje fredag men då 
systemet är uppbyggt som så att man 
behöver fylla 8st platser för att uppnå 
kriteriet för sanktioneringen har det 
hänt vid ett tiotal tillfällen att detta inte 
lyckats.
 
Commander har blivit mer och mer 
populärt och detta har spelats ibland 
flera gånger i veckan på medlemmars 
initiativ, under vissa perioder kan 
man säga att de återkommande 
söndagsdrafterna har ersatts utav 

Commander som ett söndagsnöje, vi 
utlyser frågan vid varje söndag för 
draft som brukar bli av vid hälften 
utav utlysningarna. Commander är ett 
mycket mer lättsammare variant att 
spela på vilket främjar nybörjare och 
ochså håller ner kostnaderna i och med 
att korten som behövs till en rättvis 
Commander-lek bara kostar en bråkdel 
utav de mer kompetativa formaten!

Magic
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UKM
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2017 var ett stort år för UKM Borås. 
Det inleddes med den lokala festival i Borås 
som ägde rum här på Kulturföreningen 
TÅGET. Det var ett deltagarantal på cirka 25 
personer plus personal från några olika 
ungdomsverksamheter runt i Borås och unga 
arrangörer. 

Denna gången var UKM bara under en dag 
med workshops, repetition av sin konst, mat 
och umgänge samt ett tillfälle att visa upp kon-
sten för deltagare och allmänheten som kom 
för att titta på föreställningen på kvällen.

Efter att festivalen ägt rum och representanter 
för våran festival hade valts för att åka till Ale 
kommun på regionsfestival, så fick vi också 
ett erbjudande om att åka med UKM Västra 
Götaland till Norge på deras regionsfestival i 
Kongsvinger. Tillsammans så åkte en personal, 
en arrangör och två deltagare från Borås till 

Göteborg för att möta upp flera deltagare och arrangörer 
från andra delar av Västra Götaland. Vi blev ett gäng 
som fyllde upp två minibussar och drog till Norge.
 
Väl i Norge fick nya vänner och 
kontakter som vi hoppas att få fortsätta ha kontakt med i 
många år. Vi var där i tre dagar för aktiviteter, umgänge 
och föreställningar. Det var runt trehundra deltagare på 
plats i Norge.

Väl hemma igen så var det snart dags för Ale Kommun 
och regionsfestivalen. Vi åkte dit och väl där så möte vi 
folk som vi lärt känna under resan till Norge och blev 
väldigt trevligt mottagna av dessa arrangörer. Det var 
väldigt kul både för ledarna och deltagarna som var med 
då dom redan kände folk där så det var enkelt att bara 
börja umgås. 

Denna helgen var uppskattad av alla med det var också 
väldigt skönt att få komma hem när den var över.

Ett bra UKM-år!



Ta n g o
Under hösten har Tåget hyrt ut 
träsalen till  “El Encuentro Tango 
Göteborg”. De har varit där en 
timme i veckan och haft 
lektioner i argentinsk tango 
för både nybörjare och mer 
avancerade utövare. Detta har 
varit mycket populärt och 
träsalen har varit full av passion-
erade tangodansare. 

J u l f i k a
I slutet av december anordnades 
en trevlig julfika av våra 
medlemmar. Teatervagnen hade 
bakat och stod även för 
underhållningen i form av 
sketcher och sångframträdanden. 
Det hela var mycket lyckat och 
de flesta gick därifrån glada och 
mätta.

Ö p p e n  v e r k s a m h e t
Den öppna verksamheten 
har bestått av både planerad 
verksamhet och mer spontana 
aktiviteter initierade av 
medlemmarna själva. Vi har bland 
annat haft spelkvällar de öppna 
onsdagarna under hela året. Det 
har även varit filmkvällar, pyssel, 
tävlingar och prova-på-yoga. 

Övrigt
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St yrelseutbildning
Den 13:e maj hade den nya styrelsen en 
styrelseutbildning som Lizette Andersson 
och Ernst Gustavsson från Studie-
förbundet Vuxenskolan höll i .  Den ut-
gick ifrån vad varje styrelserepresentant 
har för olika uppdrag i en styrelse och de 
fick med sig verktyg som kan hjälpa dem 
i det arbetet om de vill.

Utbildningen var uppskattad av styrelsen 
och Ernst o Lizette tycker att det är 
jättespännande att vara på Kulturförenin-
gen Tåget.



Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31     Belopp Kr Datum 18-02-11  Sida 1

IB Förändring UB

Utskriven av Hogia Small Office

Lager och pågående arbeten

1400  Varulager 5 000,00 0,00 5 000,00
Summa Lager och påg.arbeten 5 000,00 0,00 5 000,00

Kundfordringar
1510  Kundfordringar 22 400,00 -22 400,00 0,00
Summa kundfordringar 22 400,00 -22 400,00 0,00

Övriga kortfr fordringar
1680  Övr kortfristiga fordringar 0,00 20 680,00 20 680,00
Övriga Kortfr.fordringar 0,00 20 680,00 20 680,00

Kassa och bank
1910  Kassa 2 000,00 0,00 2 000,00
1920  Plusgiro 52 304,52 -950,00 51 354,52
1940  Bankgiro 420 397,99 -4 241,43 416 156,56
1941  Övriga bankkonton 2 229 776,73 15 000,00 2 244 776,73
Summa kassa och bank 2 704 479,24 9 808,57 2 714 287,81

SUMMA TILLGÅNGAR 2 731 879,24 8 088,57 2 739 967,81

Eget kapital
2060  Eget kapital -100 000,00 0,00 -100 000,00
2061  Balanserat kapital -54 484,77 -2 950,78 -57 435,55
2069  Årets resultat -2 950,78 326,74 -2 624,04
2070  Produktionsfond -600 000,00 0,00 -600 000,00
2071  Investeringsfond -600 000,00 0,00 -600 000,00
2072  Utbildningsfond -100 000,00 0,00 -100 000,00
2073  Företagshälsovård -30 000,00 0,00 -30 000,00
2080  Utbildning Elin -5 000,00 0,00 -5 000,00
2081  Utbildning Petra -5 000,00 0,00 -5 000,00
2082  Utbildning Kim -5 000,00 0,00 -5 000,00
2083  Utbildning Niklas -1 500,00 1 500,00 0,00
2084  Stipendiefond -9 000,00 -1 000,00 -10 000,00
2085  Utbildning Jonas 0,00 -5 000,00 -5 000,00
Summa Eget kapital -1 512 935,55 -7 124,04 -1 520 059,59

Avsättningar
2210  Semesterfond -100 000,00 0,00 -100 000,00
Summa Avsättningar -100 000,00 0,00 -100 000,00

Långfristiga skulder
2330  Kommunala lån -300 000,00 0,00 -300 000,00
Summa Långfristiga skulder -300 000,00 0,00 -300 000,00

Skatteskulder
2514  Ber löneskatt pensionskostnad -10 000,00 0,00 -10 000,00
Summa Skatteskulder -10 000,00 0,00 -10 000,00

Övriga kortfristiga skulder
2860  Renoveringar -20 000,00 -80 000,00 -100 000,00
Summa Övr kortfristiga skulder -20 000,00 -80 000,00 -100 000,00

Uppl kostn & förutbet intäkter
2900  Internt kost/int -110 987,75 42 797,75 -68 190,00
2910  Upplupna löner -148 018,28 7 768,72 -140 249,56
2940  Upplupna soc avgifter lagstad 0,00 6 283,00 6 283,00
2941  Ber upplupna soc avgifter -34 365,00 34 365,00 0,00
2950  Upplupna soc avgifter avtalade -141 950,66 -27 179,00 -169 129,66
2955  Upplupna pensionsförsäkringar -353 622,00 15 000,00 -338 622,00
Summa Uppl kostn & förutb int -788 943,69 79 035,47 -709 908,22

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -2 731 879,24 -8 088,57 -2 739 967,81

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00

 Verifikationsnummer: 1 - 107

Balansrapport Kulturföreningen Tåget







Försäljning

3200  Caféförsäljning 111 649,00 kr

4200  Café inköp -92 667,00 kr

4210  Café övrigt -13 952,00 kr

TOTALT 5 030,00 kr

Vagnar Intäkt Utgift Summa

3305  Teater 61 361 kr -28 067 kr 33 294 kr

3310  Musik 7 013 kr -4 420 kr 2 593 kr

3320  Dans 50 177 kr -19 865 kr 30 312 kr

3330  Skapande 2 860 kr -938 kr 1 922 kr

3380  Magic 290 kr -221 kr 69 kr

Vagnar intäkter 121 701 kr -53 511 kr 68 190 kr

Styrelsen föreslår att 68190 kr överförs till nästa års vagnar enligt saldo.

styrelsen föreslår att resultatet 2624,04 överförs till 2018 års budget




