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Styrelsen har bestått av:   
     
Sonja Fransson, ordförande     
Owe Lundin, vice ordförande      
Catrin Wolgner kassör, bioansvarig  
Annelie Ringdahl-Egbo, sekreterare     
Rolf Lilja   
Manda Schillerås,  
Christer Wolgner, ersättare 
Alain Waern, ersättare 
Alf Algestam, ersättare 
 
Björn Alfredsson, revisor  
Anders Leijonhjelm, revisor  
Anders Fransson, revisorssuppleant 
 
Under verksamhetsåret har vi haft åtta styrelsemöten utöver årsstämman samt sex 
biogruppsmöten.  Årsstämman samt konstituerande möte hölls den tjugosjunde april i 
Teaterbiografen.  
Inbjuden gäst var Anders Lindauer från Folkets hus västra regionen. Han informerade oss 
om verksamheter som är på gång i Folkets-husorganisationen. 
 
Medlemsantalet har ökat något sedan vi på hemsidan informerat om möjligheten att stödja 
föreningen genom att bli andelsmedlem. För närvarande har vi 69 andelsmedlemmar. 
 
Boverket beviljade 2016 föreningen 500 000 kr för renovering med villkor att kommunen 
står för 300 000 kr och Verksamhetslokaler för 200 000 kr. Alltså hade vi 1 miljon kronor 
för ombyggnad och renovering inomhus på Teaterbion. Verksamhetslokaler hade ansvaret 
för renoveringen. Därutöver tillkom frivilligt arbete som att röja ut före renovering, städa 
och möblera, hänga gardiner mm efteråt. Denna röjning påbörjades i september 2016. 
Hela projektet skulle enligt Boverket vara klart och besiktigat den 31 maj 2017. Källaren 
och de bakre rummen gjordes först så att vi under tiden tom trettonhelgen 2017 kunde 
fortsätta att visa bio. 
Därefter stängdes Teaterbiografen och renoveringen av foajén startade. Catrin 
tillsammans med Christer hade ett stort ansvar för kontakter med Verksamhetslokaler 
under ombyggnaden och renoveringen. Den 23 mars hade vi en särskild arbetsdag för att 
göra iordning efter ombyggnaden. Vi inhandlade också lite möbler till foajén, tre ståbord 
och fyra fåtöljer samt ett soffbord. Något senare har också nya klädhängare införskaffats. 
Den 29 mars var det slutbesiktning av ombyggnaden och den 1 april hade vi en lite 
festligare biopremiär.  
 
Vi har tidigare lämnat en skrivelse till kommunen om förändrad detaljplan runt 
Teaterbiografen. Förslaget blev klart under året. 
 
Folkets hus föreningen fick lov att arrangera “Ankracet” på Texasdagen den 26 augusti. 
Det innebar mycket arbete och planering både i Biogruppen och i styrelsen. Margareta 
ordnade annonsplats på lotterna, Rolf ordnade tillstånd att bedriva lotteri. Vi hjälptes alla åt 
att sälja de 2000 lotterna a´50 kr styck på sommarmarknaden och utanför ICA. 
De sista lotterna såldes samma dag som ”Ankracet” hölls. Klockan 15 den 26 augusti 
släpptes ankorna ut i Ätran. Därefter gällde det att plocka in dem efterhand. En jobbig 
eftermiddag som till slut gav bra resultat. Vi gjorde en nettovinst på 42 000 kr plus 15 000 i 



sponsorbidrag. 
 
Under hela året har vi försökt att få till stånd ett avtal med kommunen angående våra 
investeringar i Teaterbiografen. Vi har haft flera möten och till slut lyckades vi enas. Dock 
fick vi inte med allt som vi önskade, men nu finns ett avtal.. 
 
I Rådet för funktionshinderfrågor har Sonja och Owe tagit upp nödvändigheten av en 
tillgänglighetsinventering på Teaterbiografen inför nästa renovering.  
 
Inför 2018 års renovering av utsidan på Teaterbion har vi kontaktat Verksamhetslokaler för 
att få se ritningar. Dessa ritningar stämde inte alls med vad vi tidigare diskuterat om 
tillgänglighet mm. Då vi påpekade detta fick vi veta att det endast var ägaren, kommunen, 
som kunde ha synpunkter. Då tog Christer och Owe upp saken som ett ärende i 
Samhällsbyggnads-nämnden.  2017-12-12 beslutade nämnden att ”Folketshusföreningen 
skall vara delaktig i alla beslut som rör renovering och funktion (om/tillbyggnad) av 
Teaterbiografen.”   
 
Manda Schillerås har under året mobilanpassat vår hemsida. Under 2017 hade vi 17 131 
besök på hemsidan, varav 9 700 från mobil enhet. (En total ökning på 4 400 besökare 
sedan 2016.) 
Vi är gillade på Facebook av 1 339 personer och 334 personer följer oss på Instagram. 
 
Eftersom biografen hölls stängd pga renoveringen 9/1-31/3 har biobesöken minskat något 
och slutade på 3698. Även föreställningarna har varit färre, 121st. Snittpublik per visning 
var 30. 
 
Titlar med över 100 besökare 
Solsidan    389 
101- åringen   359 
All inclusive   167 
Paddington   163 
Dumma mej 3   157 
Tjuren Ferdinand  147 
Bamse & häxans dotter 141 
Bilar 3    118 
Baby Bossen   115 
DET     112 
Vilken jävla cirkus  108 
Star Wars    100 
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Anneli Ringdahl Egbo        Rolf Lilja     
  
 
Alain Waern                               Alf Algestam 
  
 


