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3 KFUM Ängsholmens organisation

1227 MEDLEMMAR1227 MEDLEMMAR
     Varav 520 män och 707 kvinnor

KFUM Ängsholmens styrelse har under året 
bestått av:
Alice Luthander            Ordf
Kaspar Johansson       Vice ordf
Sarah Lindskog             Kassör
Fritioff Hök                    Ord ledamot
Alice Pfister                   Ord ledamot
Hedda Stjernström       Ord ledamot
Oscar Brandt                Ord ledamot
Philip Farkas                 Ord ledamot
Vilda Andrée                 Ord ledamot

KFUM Ängsholmens revisorer har under året 
varit:
Tobias Knutås, PwC har under året varit auktoriserad revisor. Kerstin 
Lagerquist har under året varit lekmannarevisor och Karin Lindquist 
har under året varit hennes suppleant.

ÄNDAMÅL
KFUM är en gränsöver skridande 

internationell kristlig ungdomsrörelse med 
helhetssyn på människan. Vår triangel 
symboliserar utvecklingen av kropp, 
själ och ande. Vi välkomnar alla i vår 

gemenskap och vi betonar speciellt vikten 
av unga människors inflytande.

VI VILL…
…skapa meningsfulla mötesplatser där 

unga människor utvecklas.

…genom vår verksamhet inspirera till tro, 
kärlek och engagemang.

…stimulera till personligt ansvars tagande 
i samhället.

…verka för gemenskap och för 
samverkan mellan människor och olika 

trosåskådningar.

…verka för samarbete och gemenskap 
i ett mångkulturellt samhälle, som är 

baserat på övertygelsen om människors 
lika värde.

…verka för solidaritet och rättvisa.

…genom vår verksamhet främja en 
hälsosam livsstil fri från missbruk.

…ta aktivt ansvar för kommande 
 generationers livsvillkor.

KFUM ÄNGSHOLMEN HAR 
TILL UPPGIFT ATT 

Verka för fysisk aktivitet och idrott, med 
särskild inriktning på segling och kanoting.

Uppmuntra till skapande verksamhet.

Ge impulser till naturstudier, friluftsliv och 
naturvård.

Stimulera till självständigt tänkande.

Fostra unga människor till samverkan, 
baserad på jämnlikhet, medmänsklighet och 

gemenskap.



4Rapport från ordföranden

Jag heter Alice Luthander och KFUM 
Ängsholmens styrelseordförande sedan 
ungefär ett och ett halvt år. I förra årets 
rapport från ordförande, det vill säga 
från mig, rabblades det coronaklyschor. 
I år är det, som då var ett nytt vokabu-
lär, fullständigt integrerat i vårt dagliga 
språk. På många sätt går det att jämföra 
med hur det var att planera för och 
genomföra läger somrarna 2020 kontra 
2021. Vi hade gjort en pandemisommar, 
så vi visste hur vi skulle göra en till. Men 
jag ska absolut inte sticka under stolen 
med att det var svårt. 
Förra årsmötet var zoom-möten, 
social distansering och osäkerhet inför 
framtiden det enda riktigt självklara. Då 
hade hela kansliet nyligen blivit per-
mitterade. Vi var visserligen försiktigt 
optimistiska inför möjligheten att kunna 
bedriva sommarläger men hur vi skulle 
planera, fördela arbetet och få runt 
föreningen ett pandemiår till kändes 
svårt. Och det har det varit. Det blev 
en tid av stora slitningar mellan behov, 
resurser och restriktioner. Ovanpå att 
vi nog var ganska många som var slitna 
och trötta efter en lång, mörk vinter och 
utan vidare ljus i tunneln. Ganska tungt 
på många sätt. 

Men det blev ljusare. Vi hade läger-
skolor, restriktionerna lättade något, vi 
hade läger på Björnö och Ängsholmen. 
Det seglade, klättrades, utbildades, 
konfirmerades, möttes, paddlades, 
pysslades och busades barn och unga 
i verksamheterna hela sommaren. Det 
revs, byggdes, renoverades och rusta-
des upp fastigheter. 
Det zoommötades, diskuterades, jobba-
des och problemlöstes i styrelsen. Vi 
gjorde det, ett år till. Det gick tack vare 
det gemensamma fokus som lades på 
att hitta lösningar trots restriktioner och 
brist på resurser. 

I slutet av september träffades styrel-
sen och kansliet för första gången utan 
att behöva använda en zoomlänk. Vi 
hade en hel helg i Paradiset (på Ängs-
holmen) och spånade fram en vision 
för föreningen. Vi kallar den ”Ängshol-
mare 2030” och planen var att kunna 
presentera den på det här årsmötet. 
Tyvär satte restriktionerna stopp för 
förarbetet i vilket ni medlemmar spelar 
en avgörande roll. Vi hoppas kunna 
överlämna visonen till nästa styrelse för 
att fortsätta det arbetet. 
Den tid som vi lägger bakom oss i och 
med det här årsmötet har varit utma-
nande. Permitteringar, svåra diskussio-
ner på zoom, uppsägningar, begränsad 
ekonomi och osäkerhet. En del av dessa 
utmaningar kommer följa med in i nästa 
verksamhetsår och mycket kommer bli 
mycket lättare om vi får tro på progno-
serna. Det som också är tydligt är att 
det kommer en del positiva saker ur en 
sån här tid. Att fråga sig; om vi nu måste 
prioritera, vad prioriterar vi? Om vi inte 
får allt vi vill ha, vad gör vi av det vi har? 
Det finns något bra i att ibland behöva 
ställa de riktigt obekväma frågorna för 
då kan kärnan av det vi gör och de vi är 
bli lite tydligare. Vi lärde oss vikten av 
att ha en långsiktig plan att luta sig mot 
när dessa frågor ska besvaras. 
Med det sagt hoppas jag att nästa 
styrelse inte behöver ställa de där 
frågorna riktigt lika ofta. Jag hoppas 
att det här verksamhetsåret brottas 
med lite färre restriktioner och ges lite 
större svängrum. Jag vill i samma anda 
välkomna Mats och Hedda till kansliet. 
Hedda på en ny position men med lång 
Ängsholms- och KFUM erfarenhet och 
Mats, en frisk fläkt med nya perspektiv. 
Hoppas ni ska trivas.     

Som avslut vill jag tacka er föräldrar, 
barn och unga som fortsätter uppskat-
ta Sköna Dar och Ängsholmen. Utan 

er, inga läger. Tack alla bidragsgivare, 
donatorer, samarbetspartners och 
andra KFUM-föreningar för ert stöd. 
Utan er, inga läger. Tack alla ni fantas-
tiska ledare i alla delar av verksamheten 
som leker, diskuterar, sliter och brinner 
för att skapa meningsfulla och roliga 
mötesplatser. Ni har gjort ett ovärderligt 
jobb det här året. 

Kansliet. Katarina, Viktor, Sanna och 
Hagge. En ung, ideell förening är inte 
alltid den lättaste arbetsplatsen men 
tack vare er är vi på väg ut ur den här 
svåra perioden. Tack för det ni gjort och 
gör, ni är fantastiska. Jag hoppas att 
ni, tyvärr på lite olika håll, står inför en 
något skönare tid framöver. Styrelsen. 
Jag är väldigt imponerad av allt jobb 
ni lagt ned det gångna året. Allt det 
engagemang som finns och som omsätts 
i handlingsplaner, excelfiler, beslutsun-
derlag, listor och diskussioner. Det har 
inte varit lätt men jag är väldigt tacksam 
över allt det ni jobbat fram mellan och 
på våra många, långa zoommöten. Tack!

RAPPORT FRÅN 
ORDFÖRANDEN

Alice Luthander



Rapport från kansliet5

Året 2021
Ännu ett märkligt år med många an-
passningar till Corona-pandemin har 
gått. Bland annat har hela kansliet varit 
permitterade under årets tre första 
månader och vårterminens knatteläger 
blev inställt med kort varsel. Pandemin 
har påverkat verksamheten ekono-
miskt men också i hur upplägg och 
genomförande sett ut under läger. Vi 
är såklart glada och stolta att läger-
verksamhet kunnat genomföras trots 
pandemi och att många barn och unga 
kunnat komma på läger även under 
2021.

Kansliets funktion
KFUM Ängsholmens kansli handhar 
föreningens löpande administration 
och ekonomi. Kansliet hanterar bok-
ningar av alla läger och lägerskolor, 
sköter kontakter med föräldrar och 
ledare samt arbetar med att sprida 
information genom hemsidan och soci-
ala medier. Kansliets uppgift är också 
att stötta och hjälpa lägerchefer i sina 
respektive ansvar.

Kansliet har under 2021 bestått av 
Viktor Ljunggren (föreningskonsulent), 
Peter Hagge Hajdu (anläggningsansva-
rig), Katarina Granander (verksam-
hetsutvecklare) fram till oktober 2021 
och Sanna Skarsgård (verksamhets-
chef). 

Kansliet är adjungerade till styrelsen, 
de för protokoll och verkställer de 
beslut som styrelsen fattar. De som är 
anställda på kansliet arbetar tillsam-
mans med respektive styrelseutskott, 
vilket innebär bland annat: 
- Att tillsammans med utskott, arbets-
grupper och lägerchefer starta upp 
lägerskolor, anordna evenemang och 
utbildningar för medlemmar. 
- Att tillsammans med kassören hand-
ha dagliga rutinerna som rör ekono-
min. 
- Att tillsammans med styrelsen och 
fastighetsgruppen planera, beställa 
och utföra renovering, tillbyggnad och 
underhåll av ön. 

- Att tillsammans med ordförande bistå 
styrelsen med administration kring 
styrelsemöten.
- Att handha kontakter med huvudför-
ening, förbund, region, studieförbund, 
idrottsförbund, myndigheter och andra 
samarbetspartners. 
- Att bevaka och följa upp vad som 
händer i övriga civilsamhället, ung-
domsrörelsen och lägervärlden. 

Kanslipersonalen har under året 
deltagit i en träff med andra KFUM-lä-
gergårdar i Sverige samt digitala möten 
som arrangerats av KFUM Central, 
KFUM Stockholm-Gotland och KFUM 
Sverige. 

Våra informationskanaler
KFUM Ängsholmen har som ambi-
tion att vara tydlig, inbjudande och 
transparent. Detta gör att vi delar 
information i flera kanaler, där vår 
hemsida www.angsholmen.org  är den 
största. Övriga informationskanaler är 
mail, Facebook (sida och grupper) och 
Instagram. Vi publicerar också nyheter 
om föreningen i KFUM Centrals ny-
hetsutskick och hemsida. 

Sommarläger
Inför sommaren 2021 var det högt 
tryck när lägerplatserna släpptes och 
många läger bokades upp inom de 
första minuterna. Under året bibehölls 
och tillkom flertalet begränsningar och 
restriktioner i utförande, på grund av 
pandemin. Alla lägerperioder delades 
under 2021 upp i två parallelläger för 
att skapa mindre grupper i anpass-
ningssyfte till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Uppdelningen 
innebar många praktiska justeringar 
som exempelvis två separata båthämt-
ningar och lämningar vid Boda Brygga 
och två matsalar.

RAPPORT FRÅN 
KANSLIET



6Rapport från kansliet fortsättning

Fördelningen av deltagare på lägren har varit följande: 
                Flickor        Pojkar     Totalt
Period 1:        41      48       89
Period 2:       40      50      90
Period 3:       50      40      90
Period 4:       52      36      88
Konfa:         43      31      74
Knatteläger: 62      13      75
Skeppisar:    33      15      48
Praktisar:      30      12      42
Sköna Dar:   172      107      279
Treehouse:   10       3      13 
Totalt:         533       355      888 

Fördelningen av ledare på lägren har varit följande: 
                      Flickor   Pojkar    Totalt 
Period 1:       25       14       39
Period 2:       30       15       45
Period 3:       25       13       38
Period 4:       18       22       40
Konfa:         24       15       39
Sköna Dar:    21       13       34
TH:         0        2       2 
Totalt:         143        94      237

Period 1-4 följde på varandra under juni och juli, och 
därefter startade Konfalägret. Treehouse-lägret hölls 
parallellt med Period 4. Sköna Dar höll igång under 
veckorna 25-27 och 30-32. 

Konfirmationslägret avslutades med en digital kon-
firmationsgudstjänst den 14 augusti direktsänt från 
Ängsholmen. 2021 genomfördes Konfa tillsammans 
med präst Felix Ahlqvist och utbildningsgrupp beståen-
de av My Ahlqvist och Martina Rådegård som anställ-
des direkt av KFUM Ängsholmen. Dessutom fanns 

förstås också den ordinarie staben med LC, PC och 
övriga ledare. Förträffar hölls digitalt och vid ett tillfälle 
utomhus på Gärdet i Stockholm under våren. På grund 
av den rådande pandemin var vi tvungna att ställa in 
besöksdagen.  

Beläggning på lägerskolorna
Vårterminen:   21 grupper
Höstterminen:  24 grupper

Totalt har KFUM Ängsholmens lägerskola haft besök 
av 45 grupper, varav de allra flesta varit skolklasser. 
Utöver detta har KFUM Ängsholmen ordnat två helger 
med simskola i början på hösten. Dessutom har ett 
Knatteläger arrangerats under året.

Reducerade avgifter och friplatser
Under 2021 beviljades KFUM Ängsholmen medel från 
Bernströms barnfond för att möjliggöra för barn och 
unga oavsett ekonomiska förutsättningar att delta på 
läger på Ängsholmen. Dessa bidrag, tillsammans med 
medel från Göran Adrians minnesfond, möjliggjort 
att 17 barn kunnat få lägerplatser gratis under som-
marperioderna. Ytterligare 10 familjer med ansträngd 
ekonomi har fått en reducering av lägeravgiften till 
Period 1-4 samt konfirmationsläger. Att kunna erbjuda 
detta ekonomiska stöd till familjer är avgörande för 
att föreningens verksamheter ska vara tillgängliga och 
öppna för alla.

Sanna Skarsgård, Viktor Ljung-
gren, Peter Hajdu och Katarina 
Granander



Rapport från verksamhetsutskottet7

Verksamhetsåret började med att 
Sommarlägerutskottet och Läger-
skoleutskottet gick ihop och bildade 
Verksamhetsutskottet. Detta för en 
mer övergripande koll på vår läger-
verksamhet.

År två av att genomföra läger i 
en pandemi, och när Verksamhets-
utskottet sammanfattar året känner 
vi ändå att vi drog lärdomar från 
2020, och att alla ledare och delta-
gare lyckades med att skapa en ännu 
bättre lägerupplevelse än tidigare.

I och med att vaccineringen på-
börjades, ökade även deltagandet 
på våra lägerskolor tillbaka mot 
pre-pandemisiffror, vilket såklart 
var otroligt glädjande att se.

Under sommarens läger delades 
ön upp i två parallella läger, för att 
möjliggöra ett så smittsäkert genom-
förande som möjligt. Coronarestrik-

tionerna hade omarbetats under 
året (tack Coronagruppen), och ett 
nytt schema med två pass om da-
gen medförde ett lugnare tempo för 
ledare och päron. Inför kommande 
lägersäsong återstår det att se vad 
från den anpassade lägerverksam-
heten som tas med in till de gamla 
rutinerna. Tex att tvätta händerna 
innan maten är kanske ingen dum 
idé?

Under våren las mycket av Verk-
samhetsutskottets fokus på rekryte-
ring, och en omarbetning och upp-
datering av rekryteringsriktlinjerna. 
Denna strategi kan sammanfattas till 
“Så många kompetenta ledare som 
möjligt ska få jobba på Ängsholmens 
läger”. Detta tillsammans med en 
ökad kommunikation mellan läger-
ledningarna skapade bättre möjlig-
heter att fler unga vuxna fick möjlig-
heten att vara ledare.

Verksamhetsutskottet har även 
påbörjat arbetet med att förnya den 
ledarundersökningen som skickas ut 
i slutet av sommaren till alla ledare. 
Resultaten från denna ligger som 
grund för det pågående arbetet som 
Verksamhetsutskottet, men även 
andra delar av styrelsen kommer ar-
beta med under året. Under 2022 är 
målet att utöka detta till alla skep-
pis, praktisar och Sköna Dar-ledare 
också.

Verksamhetsutskottet hälsade på 
Sköna Dar en sommardag för att 
få bättre koll på hur verksamheten 
ser ut på Björnö, vad det finns för 
förbättringspotential och önskemål 
från ledare.

Vi vill avslutningsvis rikta ett 
enormt stort tack till alla underbara 
ledare, praktisar och andra involve-
rade som har arbetat för verksam-
heten under 2021. Ni med era otro-
liga insatser gör vår organisation till 
det fantastiska den är!

Alice Pfister, Fritioff Hök och 
Hedda Stjernström

RAPPORT FRÅN 
VERKSAMHETS-
UTSKOTTET



8Rapport från utbildningsutskottet

RAPPORT FRÅN
UTBILDNINGSUTSKOTTET

det förgångna verksamhetsåret 
utökades ledarutbildningar-
na på Ängsholmen genom att 

höja antalet antagna för att kompen-
ser för att vi återgick till 3 perioder/
sommar. Ett resultat av det är att 
fler kan få möjligheten att utbilda sig 
till ledare samtidigt som perioderna 
synkar med övriga läger. 

Efter utvärdering och feedback 
från både ledare och deltaga-
re, har styrelsen beslutat att 

minska antalet något till sommaren 
2022 på grund av en upplevd pro-
blematik med gruppdynamik. 

I år hölls det en delvis digital utbild-
ningshelg för ledare vilket vi såg 
som mycket positivt då närvaron 

var betydligt högre. De utbildning-
ar som var nödvändiga att hållas på 
plats, så som hamnutbildningen och 
höghöjsbaneutbildningen, genom-
fördes på ängsholmen. Resterande 
positionsutbildningar genomfördes 
via zoom. Under utbildningshelgen 
hade även ett urval av Ängsholmens 
ledare möjlighet att testa KFUM Sve-
riges nya utbildning SafeSpace. Ut-
bildningen är vid utgången av 2021 
obligatorisk för alla ledare inom 
KFUM.

Skeppisarna och Praktisarna 
hade i år som en del av sin ut-
bildning Unga leder unga res-

pektive Emma-utbildningen under 
en helg på hösten. Tillsammans med 
ungdomar från KFUM Central och 
KFUM Kristinehamn fick de aspire-
rande ledare fördjupning i ledarskap 
med fokus på t.ex coachande sam-
tal och Feedbacksamtal var mycket 
nyttiga och ett steg i rätt riktning i att 
djupare utbilda unga ledare. 

Hedda Grönwall och 
Vilda Andree
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RAPPORT FRÅN
UTBILDNINGSUTSKOTTET

Syftet med Sköna Dar är att genomfö-
ra gratis dagläger i skärgården för barn 
och ungdomar under skolloven. Mål-
gruppen är barn och ungdomar mellan 
8 och 25 år som av olika anledningar 
har låg tillgång till fritidsaktiviteter eller 
lägerverksamhet. Sköna Dar riktar sig 
primärt till barn och unga från mindre 
bemedlade familjer och från områden 
i och kring Stockholm med låg soci-
oekonomisk status. Sköna Dar arbetar 
också för att nå barn och unga som är 
nya i Sverige eller har annan etnisk och 
kulturell bakgrund än svensk. Därmed 
vänder sig Sköna Dar prioriterat till ut-
valda stadsdelar och kommuner utanför 
innerstaden där behovet av denna sorts 
verksamhet är efterfrågad men saknas.

År 2021 har varit ännu ett speciellt år 
med fortsatt spridning av coronaviruset 
covid-19. Vi har arbetat hårt för att an-
passa verksamheten för att inte riskera 
att bidra till ökad smittspridning och för 
att både deltagare och ledare ska kän-
na sig trygga att delta. Samtidigt har 
vi sett ett ökat behov för denna typ av 
verksamhet, vilket hänger samman med 
både minskat resande inom och utom 
landet under skollov samt försämrade 
ekonomiska förutsättningar för många 
familjer. Vi är stolta och glada över att 
ändå kunnat erbjuda anpassad verk-
samhet under påsklov, sommarlov, 
höstlov samt två familjeläger med sim-

skola. I år har Sköna Dar bedrivits un-
der 6 sommarveckor istället för 5 där 
en av dessa veckor haft tema simskola 
och under ytterligare tre dagar har läger 
för barn med funktionshinder bedrivits. 
Under hösten har verksamheten varit 
förlagd på vår egen ö Ängsholmen och 
under sommarlovsveckorna har Sköna 
Dar arrangerats i 

Björnö naturreservat på Ingarö. Skö-
na Dars verksamhet har genererat 280 
nya medlemmar i KFUM Ängsholmen 
och totalt har Sköna Dar haft 895 besö-
kare. Vissa deltagare har varit hos oss 
både under sommarlov, höstlov och på 
simskoleläger, andra har besökt oss vid 
ett enstaka tillfälle. I snitt har Sköna Dar 
haft 26 besökare per aktivitetsdag. Skö-
na Dar har fått besök av deltagare från 
sammanlagt 16 olika samarbetspartners 
runt om i Stockholm. Totalt har besöken 
kommit från 37 olika kommuner och 
stadsdelar. 

Tre lägerchefer har ansvarat för de oli-
ka lägerperioderna och skapat verksam-
het tillsammans med totalt 34 ledare. 
Lägercheferna har haft stöd av både pro-
jektledaren för Sköna Dar samt KFUM 
Ängsholmens styrelse. Ledarna har oli-
ka bakgrund och erfarenheter, vissa har 
tidigare varit deltagare på Sköna Dar, 
några är ledare från KFUM Ängshol-
mens sommarläger och andra har hört 
talas om verksamheten via vänner eller 
bekanta och därför sökt ledaruppdrag i 
Sköna Dar. Sköna Dar-ledarna har un-
der året varit mellan 16 och 33 år gamla. 

RAPPORT FRÅN SKÖNA 
DAR

280 
NYA MEDLEMMAR

895 
BESÖKARE

DELTAGANDE 
ORGANISATIONER

FRYSHUSETS VERKSAMHET 
BARN TILL ENSAMMA MAMMOR

FRYSHUSETS 
LOVVERKSAMHET LOVELY 

DAYS

NORRMALM 
STADSDELSFÖRVALTNING – 
BOENDENA KADETTGATAN 

OCH TORSGRÄND 

SWAT – JAKOBSBERG

UNGA SJÄLAR

KYRKSKOLAN VÄRMDÖ

HAGSÄTRA-, ÖSTBERGA-, 
RÅGSVED- FRITIDSGÅRD

FRYSHUSET SKÄRHOLMEN

FRYSHUSET NACKA

BLÅ HUSET – TENSTA

GROTTAN – SPÅNGA

SPÅNG BY PARKLEK - SPÅNGA

FRITID FÖR ALLA

SKARPNÄCKS FÖRSAMLING

UNG STATION VÅRBERG

KFUM KISTA SC

Sanna Skarsgård

9

Rapport från sköna dar



10EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

RAPPORT FRÅN 
ANLÄGGNINGSANSVARIG 

OCH 
FASTIGHETSUTSKOTTET 
Fastighetsutskottet som under förra 
verksamhetsåret var ett nytt utskott 
har nu fortsatt sitt arbete och har 
jobbat vidare med frågor om un-
derhåll och mer omfattande reno-
veringar. Under våren 2021 byttes 
membranen till avsaltningsanlägg-
ningen i början av lägerskolesä-
songen. Under lägerskolan jobbade 
även fastighetsarbetare parallellt 
med olika projekt. Först och främst 
påbörjades rivningen av golvet i 
Skorven för att undersöka befarade 
fuktskador i bjälklag, golv och syll. 
Det konstaterades tillsammans med 
flera oberoende besiktningsmän 
att det var omfattande fuktska-
dor. Musikhuset befarades också 
stå inför samma situation. Detta 
gjorde att offerter började tas in för 
avfuktning av båda krypgrunderna 

under hösten 2021. Fastighetsarbe-
tare byggde även om boden Torken 
vilket tidigare varit en bod vars syfte 
varit förvaring och torkrum. Nu har 
taket höjts och huset har renoverats 
och färdigställts utvändigt. Invändigt 
återstår isolering och innerväggar 
för att kunna använda Torken som 
ett bostadshus för 4 personer under 
kommande säsong. Vidare har fast-
ighetsarbetare / projektanställda 
jobbat med ombyggnation av den 
gamla köksbryggan till nuvarande 
‘Kaffebryggan’ samt en upprustning 
av badflotten med ett nytt däck och 
stege. Under vintern fortsatte ar-
betet med Skorven och Musikhuset 
med att riva ut golvet ur musikhuset 
och en entreprenör har installerat 
krypgrundsavfuktare i båda husen 
efter beslut från styrelsen. Arbetet 

med att lägga nytt golv kommer 
fortsatt att pågå under våren 2022. 
Under pågående projekt på Ängs-
holmen har fastighetsutskottet 
börjat jobbat med att revidera den 
tidigare framtagna underhållsplanen 
med mer specifika och långsiktiga 
projektplaner för att successivt beta 
av underhållsskulden på ön. Under 
pågående rivning ansökte även 
kansliet om extra bidrag från KFUM 
Sverige ringmärkt för ombyggnation 
av Skorven och Musikhuset. Detta 
beviljades och KFUM Ängsholmen 
tackar varmt för detta bidrag. 

Rapport från fastighetsutskottet

Peter Hajdu, Oscar Brandt, 
Philip Farkas och Alice Pfister
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ERHÅLLNA 
FONDMEDEL OCH 

GÅVOR

Bernströms barnfond har bidragit med 100 000 kr till reducering av läger-
kostnader på Ängsholmens sommarläger
Gålö stiftelsen har bidragit med 200 000 kr
Helge Ax:son Johnsons stiftelse har bidragit med 50 000 kr
Kungliga Sällskapet Pro Patria har bidragit med 250 000 kr
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse har bidragit med 100 000 kr
Stiftelsen Kobben har bidragit med 40 000 kr
Olga Åhlunds stiftelse har bidragit med 30 000 kr
Stiftelsen Lar Hiertas minne har bidragit med 10 000 kr
Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond har bidragit med 100 000 kr
Norrmalms stadsdelsförvaltning har bidragit med 90 000 kr
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne har bidragit med 35 000 kr
Åke Wiberg stiftelse har bidragit med 35 000 kr
Anna och Edwin Bergers stiftelse har bidragit med 25 000 kr

BIDRAGSGIVARE

ÖVRIGT STÖD
KFUM Central har bidragit med 77 000 kr

KFUM Sverige/MUCF har bidragit med coronastöd: 493 150 kr

Tack till alla ni som generöst har bidragit till våra
 verksamheter! Era bidrag har kommit till stor nytta 

och glädje.

Erhållna fondmedel och gåvor
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Skärgårdsstiftelsen har lånat ut sin mark på Björnö Naturreservat 
samt gett oss en rabatterad hyra av Ramsvikstorpet som ledarbostad 
under sommarens lägerveckor, lånat ut brygga och presenningar, 
bidragit med informationsmaterial samt varit behjälpliga vid läger-
platsen på Björnö. Tillsynsmännen på Björnö, Anders Aronsson och 
Karen Andersson, har hjälp till med mycket praktiskt.
Kajakeriet på Björnö har bidragit med praktisk hjälp under sommar-
veckorna samt bistått med plats för förvaring av båtar och material 
under vinterhalvåret.

Agape Buss AB har dagligen kört de abonnerade bussarna till och 
från lägerplatserna. 

Waxholmsbolaget, Ingmarsö Sjötjänst och Stavsnäs båttaxi har bi-
stått med båttransporter till och från Ängsholmen i samband med 
Sköna Dar-verksamheten. 

SAMARBETSPARTNERS

Samarbetspartners


