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Subtopia är en mötesplats och en frizon som står upp för rätten att uttrycka sig, oavsett format. För oss vilar 
förutsättningen för en plats som denna på alla människors lika värde. Subtopia ingår i fler olika nätverk lokalt, 
nationellt och internationellt, som alla länkar samman mötesplatser för konstnärer, kreatörer och entreprenörer. 
Mångfalden av människor och idéer är utmärkande för samtliga av dessa frizoner. Den gemensamma drivkraften 
är att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler, agera, våga göra samma 
misstag flera gånger och att påverka saker i en riktning man tror är bra för världen - och som vilar på tanken om 
rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den, oavsett format.

Betydelsen av frizoner och mötesplatser är alltid viktigt, även om dessa blir ännu viktigare i tider då det finns 
tendenser att tysta kritiker eller andra uppfattningar. Vi lever i en tid då flödet av idéer, uttryck och åsikter är mer 
tillgängliga än någonsin för så många samtidigt. Trots detta sker kraftfulla rörelser och förskjutningar mot att 
just denna frihet är hotad. Konsten är fri att ifrågasätta, förtydliga, förenkla, försvåra, översätta och ge utrymme 
för reflektion. Att göra det obegripliga begripligt och tvärt om.

Vi hoppas att 2016 års berättelse ska visa på bredden i vår verksamhet och Subtopias betydelse för 
samhällsutvecklingen lokalt och regionalt. Det har varit ett nöje även i år att sammanställa årsberättelsen och vi 
önskar alla en inspirerande läsning.

Karin Lekberg/Chef för Subtopia
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SUBTOPIA – DET KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA 
KLUSTRET I ALBY, BOTKYRKA
Söder om Stockholm, i Botkyrka, hittar du det kreativa klustret och 
mötesplatsen Subtopia (Spacious Suburban Paradise). Det är här som 
artister, filmproducenter, konstnärer, dansare, cirkusartister, musikband, 
ideella organisationer och andra kreativa människor och grupper testar 
och förverkligar sina drömmar och idéer. Detta stödjer också visionen 
om att skapa en internationell mötesplats för konstnärer, kreatörer och 
entreprenörer som vill utvecklas, men också göra världen lite bättre.

I Subtopia finns ca 80 organisationer, företag och utbildningar och ca 
200 personer har sin dagliga arbetsplats i området. Antalet gäster 
som deltagit i arrangemang i Subtopia (Subtopias egna och externa 
hyresgästers arrangemang) under 2016 uppgick till dryga 65 000. Till detta 
kommer alla de andra som besöker, arbetar eller utbildar sig i klustret 
dagligen. Denna grupp uppgår till ca 50.000 per år.

Subtopia involveras i olika verksamheter på olika nivåer, från 
cirkusproduktioner och stadsutveckling till filmproduktion och 
kommersiella event. Våra prioriterade konstområden är samtida cirkus, 
media, filmproduktion och filmverksamhet samt urban konst. Men i 
Subtopia finns många andra konstformer på plats, vilket inkluderar dans, 
musik, konst, opera, teater, slöjd etc.

Subtopiaklustret fungerar som en motor i Botkyrka kommuns satsning 
på konst och kultur samt kulturella och kreativa näringar. Detta som 
en strategi för social, ekonomisk, konstnärligt och hållbar tillväxt. 
Strategin har effekter i Botkyrka, men även hela stockholmsregionen och 
internationellt. 

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan kultur, utbildning, näringsliv 
och socialt engagemang. Detta utgör grunden i vår metod och skapar 
förutsättningar för nytänkande, kreativitet och innovation.

Vi ger plats för kreativt självförtroende, nya tankar och innovation.

KONST & KULTUR UTBILDNING &
FORSKNING

SOCIALT  
ANSVARSTAGANDE

NÄRINGSLIV &
ENTREPRENÖRSKAP

TALANG

AMATÖR EXCELLENS

SUBTOPIAS VISION OCH METOD
”Subtopia är ett förortsparadis och en internationell mötesplats där 
konstnärer, kreatörer, entreprenörer och besökare ska kunna känna sig 
hemma, förverkliga sina drömmar och idéer och göra världen lite bättre. ” 
(Subtopias vision)

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, utbildning 
och forskning, entreprenörskap och socialt engagemang. Detta utgör 
grunden för Subtopiamodellen som vi kallar Quadrohelix.

Flertalet av de ca 80 aktörerna och hyresgästerna i området arbetar inom 
någon eller några av dessa områden. Vi definierar dessa fyra delar så här:

Konst och kultur
Konst och kultur anser vi vara en nödvändighet i livet. Det är ett slags 
livets övergripande tema som strävar efter insikt både genom reflektion 
och uttryck. Konsten innehåller en tydlig kreativ och innovativ drivkraft 
som ofta spiller över på de övriga tre delarna i vår modell. Men konsten är 
inte enbart ett verktyg för något annat i vår modell. Konsten har sin egen 
betydelse och meningsfullhet.

Vi stödjer de tekniska, kommersiella och sociala delarna i den kreativa 
processen som kreatören behöver, oavsett om han eller hon är i utveckling 
eller etablerad. Mångfald, både vad gäller individers och gruppers 
erfarenhet, bakgrund och uttrycksform, är nyckelordet hos oss. Moderna 
dansare, gatuartister, violinister, formgivare, programmerare och 
skateboardåkare - tillsammans skapar de nya perspektiv och därför också 
intressanta idéer.

Entreprenörskap 
Vi skapar förutsättningar och strukturer för att stödja och utveckla 
innovativa och hållbara företag. Bl a är det av stor vikt för oss att skapa 
kontaktytor där företag, innovatörer och entreprenörer kan utbyta och 
dela med sig av sin kunskap. Till detta kopplas konkreta insatser som kan 
innebära att man t.ex. delar på kostnader för olika behov.

Utbildning och bildning
Dagligen vistas ett stort antal studenter och kursdeltagare i 
Subtopiaområdet. Här finns alltifrån studenter på högskolenivå till 
kontinuerlig kursverksamhet på amatörnivå. Det är allt från balettklasser 
och cirkusstudenter till manusförfattarelever och dokumentärfilmare. 
Vi tror på att rätten till skapande är en grundläggande byggsten i 
ett demokratiskt samhälle. Det fina med mötesplatsen Subtopia är 
att amatörer, talanger och excellens står sida vid sida i våra lokaler 
oberoende av vad de utövar. Synergin som uppstår i detta möte innebär 
att de som idag är proffsen får kontakt med morgondagens talanger och 
morgondagens talanger kan få möjlighet att träffa sina framtida kontakter, 
nätverk och arbetsgivare.

Socialt engagemang och ansvar
Subtopia finns på en plats som emellanåt beskrivs som ett utsatt 
område. Vi älskar Alby och Botkyrka och vi är dagligen angelägna om 
att tillgängliggöra Subtopia för våra närmaste grannar. Men det handlar 
inte bara om vad vi kan se när vi tittar ut från kontorsfönstret, utan om 
att aktivt arbeta för att bidra till att göra världen lite bättre. Bl a stödjer 
vi ideella organisationer och socialt entreprenörskap och vi deltar 
aktivt i debatter och processer kring stads- och urbanutveckling. Vårt 
engagemang uttrycks genom deltagande i det lokala utvecklingsarbetet, 
det regionala arbetet och genom internationella projekt och relationer. För 
Subtopia handlar det inte om att vara bäst I världen utan att vara bäst FÖR 
världen.

Magasin Subtopia no 9, formgivning Studio Daniela Juvall, foto Saga Berlin
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SUBTOPIAS ORGANISATION, UPPDRAG 
OCH FINANSIERING

Subtopia ingår i det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB 
(UBAB), vars idé är att skapa och utveckla mötesplatser för inspiration, 
entreprenörskap, konstnärlig utveckling och upplevelser. Detta gör 
UBAB genom att sälja samhällsnytta till offentliga och privata aktörer, 
upplevelser till individer och etableringsplatser till entreprenörer, 
konstnärer och kreatörer.

I Subtopia är arbetsklimatet gott och sjukfrånvaron låg. Samtliga 
medarbetare erbjuds ersättning för friskvård och möjlighet till 
kompetensutveckling samt deltagande i lokala, nationella och 
internationella nätverk, vilket uppskattas. För oss är det viktigt att vara en 
bra arbetsgivare. Vi är en arbetsplats där man ska se möjligheter att få 
utvecklas och känna delaktighet och inflytande över hur arbetet bedrivs, 
utvecklas och planeras.

Subtopias uppdrag från ägaren är att tillgängliggöra, förvalta och 
utveckla klustret fysiskt och innehållsmässigt. I Subtopia handlar det 
om att låta klustret växa, stödja de prioriterade branscherna med olika 
erbjudande, stödsystem och verktyg samt att sätta Subtopia och Botkyrka 
på världskartan. Verksamheterna som främjar detta uppdrag spänner 
över de samhällsnyttiga, kommersiella och konstnärligt utvecklande 
perspektiven. 

Subtopia erhåller en uppdragsersättning från ägaren Botkyrka kommun 
kopplat till det samhällsnyttiga uppdraget. Exempel på samhällsnyttig 
verksamhet är att säkerställa tillgänglighet för botkyrkaborna men även 
andra besökare. Detta gör Subtopia genom mycket generösa öppettider, en 
väl fungerande anläggning samt intressant och unikt verksamhetsinnehåll. 
Vi erbjuder också en alldeles unik publik verksamhet genom utbudet på 
”Hangaren Subtopia – scen för samtida cirkus” - där cirkus från Sverige 
och hela världen presenteras och där större arrangemang, konserter och 
produktioner genomförts under 2016.

De kommersiella intäkterna består av hyres-, uthyrnings-, projekt-, 
konferens-, biljett- och eventintäkter. De kommersiella intäkterna finns 
tillsammans med de samhällsnyttiga uppdelade i ett antal affärsområden: 
konferens, event och uthyrning (korttid), film och media, cirkus och 
scenkonst, urban konst, fastighet, teknik, infrastruktur och uthyrning 
(långtids), kommunikation och marknadsföring, KLUMP Subtopia 
(företagsinkubator för kulturella och kreativa näringar samt företag med 
sociala drivkrafter), D.I.T. Subtopia (kreativ verksamhet för barn och unga i 
Botkyrka) samt ledning och ekonomi.

Medarbetare under 2016: 
Karin Lekberg: chef för Subtopia, 100 %  
Cathrine Zander: chef daglig drift, 100 % (1/1-21/8 föräldraledig)
Jenny Holmsten: vik. chef daglig drift, 75 % (1/1- 21/8 )
Lydia Putkinen: ansvarig marknad och kommunikation, 100 % 
(föräldraledig 1/4 -31/12)
Elin Borrie: samordnare marknad kommunikation, 93,75% 
(ord. 100 %. tf ansvarig marknad kommunikation 1/10 – 31/12)
Josefina Andersson: PR- ansvarig, 50 % 
(tf ansvarig marknad och kommunikation 100 %  2/4 – 30/9)
Isabelle Lundholm: biljett- och publikarbete 50 % (1/1- 28/11)
Kiki Muukkonen: konstnärlig programchef Hangaren, 
cirkuskoordinator, 100 %
Kerstin Fagervall: ansvarig Konferens, event och uthyrning 
samt film och media, 100 %
Anette Berggren: produktionsledare, event och uthyrning, 
timanställd (3/10- 31/12)
Elena Morchon Rosand: konferens och event, lokalbokning, 100 %
Cesar Fulgencio: verksamhetsledare D.I.T. Subtopia 100 %
Mille Bergh: samordning fastighet, 100 %
Jonathan Hjalmarsson: samordning fastighet, 100 % 
Anders Lindgren, verksamhetsledare KLUMP Subtopia, 100 %
Jenelyn Soriano: konferensvärdinna, 100 % (1/1 - 3/5)
Emelie Envall: gästspelsproducent, 100 % 
Nathalie Wahlberg: produktionsassistent, 50 % 
Björn Eriksson: teknisk samordnare 100 %
Katarina Ståhl: marknadsassistent / och projektledare 
samt pressansvarig, 50 % (100 % från 1/4- 31/12)
Anki Andersson: marknadsassistent 50 % (1/2- 31/12)
Ida Kjällqvist: publik- och biljettansvarig 50 % (31/10 – 31/12)
Micael Casado: koordinator på marknadsavdelningen 100 % (16/9– 31/12)
Rille Hante: konferens och event 100 % (9/6 – 30/9)
Ludvig Duregård: projektledare internationella relationer, 25 %

Utöver dessa:
Timanställda vaktmästare och extern personal och produktionsledare 
kopplade till föreställningar och övriga produktioner. Subtopia är även en 
del av Upplev Botkyrka AB med central VD-funktion genom Krister Kalte 
och en ekonomiansvarig, Jenny Holmsten. 

Dryga 75 personer fanns på Subtopias lönelista 2016 (utöver ordinarie 
personal). Det skapas också ett stort antal arbetstillfällen genom de 
som hyr lokaler tillfälligt eller långsiktigt i området. Ett stort antal 
underleverantörer, entreprenörer och företagare lokalt och regional skapar 
likaså arbetstillfällen kopplat till Subtopias verksamhet.

Under året har antalet timanställda, visstidsanställda projektledare 
för vissa produktioner, ökat något. Här är vår ambition att ge så många 
botkyrkabor som möjligt chansen till arbete, samt möjligheten att skaffa 
sig arbetslivserfarenhet. Under sommaren samverkade vi med Botkyrka 
kommun och handledde 16 sommarjobbare. Under hela året har vi tagit 
emot tre unga praktikanter från Botkyrka, utöver övriga praktikanter från 
utbildningar på olika nivåer. 

Likt tidigare år har Subtopia tagit emot ett flera praktikanter och 
människor som behövt arbetsträna. Praktikanterna är allt från PRAO-
elever till universitetsstuderande från Sverige och andra länder. Under 
våren 2016 hade vi två längre högskolepraktikperioder.

Medarbetarmässigt har 2016 varit ett turbulent år med flera 
föräldraledigheter och några avslut och nyrekryteringar. Detta har varit 
en utmaning vad gäller att få kontinuitet och samsyn i det gemensamma 
arbetet framåt.

Vi har under 2016 noterat ett ökat behov av att förstärka inkubatorn 
KLUMP Subtopia då fler kreatörer och entreprenörer söker stöd för 
rådgivning och coachning. För att öka samverkan inom det växande 
klustret samt öka samverkan med det allt fler aktörer i Botkyrka (där vissa 
har haft sin uppstart i Subtopia och hittat lokaler på annan plats) behöver 
det interna och lokala klusterarbetet utvecklas.

Subtopias Drömcafé, This is Alby 2016
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SUBTOPIAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA 
NÄTVERK, NÄTVERKSPROJEKT OCH PROCESSER

Subtopia är en organisation och mötesplats som byggs av och bygger på 
nätverk. Våra nätverk varierar från små till mycket stora och finns lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Vissa nätverk är baserade på 
medlemskap och andra är mer verksamhetsorienterade och begränsade 
till en viss tidsperiod. I flera av nätverken föds, växer och verkställs också 
ett antal framåtsiktande verksamheter, strategier och projekt. Här lyfts 
några viktiga nätverk och processer och projekt fram. Under respektive 
affärsområde presenteras fler.

Agenda: Jämlikhet 
Sedan hösten 2016 är Subtopia medlemmar i det nationella nätverket 
Agenda: jämlikhet. Plattformen samlar alla aktiviteter och organisationer 
som verkar för ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck. 
Nätverkets mål är att i samverkan göra det enklare för fler att engagera 
sig i strävan mot ett mer jämlikt samhälle och att skapa plats för att 
diskutera olika jämlikhetsfrågor, utbyta strategier och samarbeta.

Botkyrka Näringslivsforum
Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med 
Botkyrka som bas.

Brewhouse
Under 2016 har Subtopia ingått i den nationella juryn för 
göteborgsbaserade Brewhouse årliga innovationspris. I nätverket deltar 
medlemmar från hela landet inom de kulturella och kreativa näringarna

Circostrada
Europeiskt nätverk för cirkus i Europa. Subtopia har varit medlem i många 
år.

Circus Next
Ett stipendie- och residensprogram för nya, lovande cirkusartister 
i Europa. Subtopia har en representant i juryn, som innehade 
ordförandeskapet 2016 (se vidare under rubriken Cirkus).

CirkusNät Sverige 
Cirkuskoordinatorn deltog på det svenska scennätverket möten under året. 
(se vidare under rubriken Cirkus)

Cluster Sweden
Cluster Sweden är ett nätverk och en förening för kluster och 
klusterutveckling i Sverige. Initiativet togs av Handelshögskolan i 
Stockholm och föreningen har sitt säte där. Subtopia har en av posterna i 
föreningens styrelse.

European Cultural Foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, 
kultur, kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska 
gapet mellan beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska och 
nordeuropeiska noden. Övriga noder finns i städerna Barcelona, Marseille, 
Zagreb, Chisinau och Warszawa. Tillsammans arbetar de sex noderna 
under tre år i projektet ”Connected Action for the Commons”

Varje år arrangerar noderna och ECF ett större gemensamt event under 
namnet ”Idea Camp”. Till denna träff får man ansöka och 50 goda idéer 
på ett visst tema väljs ut. Det först Idea Campet genomfördes i Marseille 
2014 och i september 2015 genomfördes det andra i Botkyrka under temat 
”Build the City”. I mars 2017 genomförs det tredje i Madrid under temat 
”Moving Communities”. 

Face
Europeiskt nätverk för cirkus och gatuperformance (se vidare under 
rubriken Cirkus).

Frukost hos mig
Nätverket är informellt och för alla dem som befinner sig eller är kopplade 
till Subtopia. Tidigare har Subtopia bjudit in en gång i månaden till frukost 
hos någon av hyresgästerna i området och någon intressant talare eller 
verksamhet kan också bjudas in. Under 2016 genomfördes bara två 
frukostar då ett nytt upplägg planeras vad gäller klusterkoomunikationen. 
Ett intranät för samtliga hyresgäster och aktörer undersöks.

Föreningen Norden
Subtopia har varit medlem i Föreningen Norden under tre år.

Graffitifrämjandet
Subtopia har en styrelsepost i föreningen (se vidare under rubriken Urban 
konst).

KulturDirekt
Subtopia är medlem i denna organisation som stödjer oberoende 
kulturaktörer i stockholmsregionen med bl.a. vidareutbildning och 
marknadsföringsinsatser.

Kultur & Näringsliv
Subtopia har varit medlem i denna organisation i åtta år. 

Manegen
Branschorganisation för cirkus, gatuperformance och varieté i Sverige. 
Subtopia har en styrelsepost (se vidare under rubriken Cirkus).

Områdesgruppen i Alby
Detta är den lokala gruppen med företrädare från Botkyrka kommuns 
förvaltningar samt de kommunala bolagen. Subtopia ingår i denna grupp.
Framtid för Alby: det övergripande programmet för Albys framtid.
Nätverksgruppen: samordnande, operativ grupp som ingår i 
Områdesgruppens organisation och som jobbar mycket med 
trygghetsfrågor. 

Riksteaterföreningen
Subtopia har varit medlem i Riksteaterns nätverk under fyra år.

Scenkonstbiennalen
Kiki Muukkonen, Hangaren Subtopias konstnärliga chef tackade ja till att 
delta i Scenkonstbiennalens programläggningsgrupp, som representant 
för samtida cirkus – ett arbete som sträckte sig över hela 2016. 

Sponsor & eventföreningen
Subtopia är medlem i Sponsor & Eventföreningen och vi deltar i ett antal 
arrangemang, kurser och event.

Svenska Institutet (SI)
Tillsammans med SI arbetar Subtopia bl.a. med att sprida svensk samtida 
cirkus i världen. Under 2015 gav Svenska Institutet 25 000 kr i stöd till 
Subtopia för internationellt deltagande på Subcase. 
She Entrepreneurs: Ett ledarskapsprogram för kvinnliga, sociala 
entreprenörer i MENA-regionen (Middle East Northen Africa). 
Programmet ger innovativa verktyg för att arbeta med hållbar utveckling 
samt bilda nätverk för unga förändringsagenter. Subtopia är associerad 
partner och alumni i projektet och tar emot studiebesök inom ramen för 
projektet.

Trans Europe Halles (TEH)
TEH är ett euroepiskt nätverk som samlar 65 oberoende kulturcentra, 
samt 25 associerade kulturcentrum, från 27 europeiska länder. 
Gemensamt är att alla inryms i gamla före detta industrilokaler. TEH är 
också medlemmar i Culture Action Europe. Under våren deltog Subtopia i 
möte i Budapest och på hösten i Verona.

Voices of Culture
Voices of Culture är en plattform där strukturerade dialoger genomförs 
på europeisk nivå mellan EU-kommissionen och kultursektorn i Europa. 
Syftet är att stärka påverkansmöjligheten och policyskapande på 
europeisk nivå för kultursektorn. Fem olika teman diskuteras vid ett 
antal träffar på olika platser och underlaget som arbetas fram blir sedan 
rekommendationen till kommissionen. Subtopia har deltagit i temat ” 
Intercultural dialogue and culture in shared public spaces” vid tre tillfällen 
under 2016 på olika platser i Europa. Gruppens rekommendationer 
återfinner du här: http://www.goethe.de/mmo/priv/15850701-STANDARD.
pdf 

Idea Camp Build the City, Hangaren Subtopia, foto Julio Albarrán
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AKTÖRER OCH HYRESGÄSTER I SUBTOPIAKLUSTRET
Det finns olika sätt att vara en del av Subtopia. Man kan vara en 
permanent hyresgäst som hyr verksamhetslokaler på längre sikt. Det 
finns också aktörer, hyresgäster och projekt med korttidskontrakt och 
man kan också vara en aktör via samverkansprojekt. Oavsett vilken 
form är kravet att man bedriver verksamhet som är både fysiskt och 
branschmässigt kopplad till platsen.

Antalet nya hyresgäster och aktörer uppgick nio stycken (1-25 anställda) 
och två flyttade ut under 2016. Vi ser en ökad efterfrågan på lokaler. Vi får 
många förfrågningar på specifika verksamhetslokaler, men tvingas tyvärr 
säga nej, antingen för att lokalen inte motsvarar behovet eller för att 
betalningsförmåga hos hyresgästen inte finns.

Från årsskiftet 2016/2017 är Subtopias samtliga lokaler belagda och det 
finns inget att hyra ut. Klustret är i skrivandets stund fullbelagt och fler 
lokaler finns inte att tillgå. För att någon ny ska kunna flytta in behöver 
någon annan flytta ut. Ett annat alternativ är att Subtopias ägare antingen 
förvärvar privat ägda fastigheter i närområdet eller att bygga nytt.  

De flesta hyresgäster och aktörer som finns i Subtopiaklustret finns på vår 
hemsida.

PROJEKT OCH PROCESSER 
(Se vidare kring några av dem under respektive verksamhet)

Varje år genomförs, påbörjas och avslutas ett antal projekt eller 
processer som inte låter sig placeras direkt under något affärs- eller 
verksamhetsområde. Flertalet av dessa är initiativ som kommer från 
organisationer eller aktörer som har koppling till klustret Subtopia och/
eller Botkyrka. Några större av dessa är:

European Cultural Foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, 
kultur, kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska 
gapet mellan beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska/
nordeuropeiska noden.
Övriga noder är Platoniq (Barcelona), Les Tetes de l’Art (Marseille) , 
Cultural 2 common (Zagreb), Oberlith (Chisinau) och Krytyka Polityczna 
(Warzawa). Tillsammans arbetar de sex noderna under tre år i projektet 
”Connected Action for the Commons”. Varje år arrangerar noderna och 
ECF ett större gemensamt event under namnet ”Idea Camp”.

ECF ser kultur som en avgörande ingrediens för efterkrigstidens 
återuppbyggnad av Europa. De arbetar för att stödja sammanhang som 
använder kultur för att öka människors demokratiska inflytande. ECF ser 
sig som ” World Economic Forum” i Davos fast för kultur. 2014 fyllde ECF  
60 år och dess ordförande och beskyddare är det holländska kungahuset 
med HRH prinsessan Laurentien som ordförande.

Transitboende
Under hösten 2015 och första kvartalet 2016 ansvarade ideella krafter 
över upprättandet och driften av ett  transitboende i de s.k. Salmerska 
lokalerna i Subtopiaklustret.

Bollywoodopera i Botkyrka
Operasångerskan Charlotta Huldt driver ett företag och är medlem i 
inkubatorn KLUMP Subtopia. Tillsammans med flera aktörer i och utanför 
Botkyrka genomfördes detta communityprojekt med början under 2015 och 
med premiär 25 maj 2016.
Över 3000 personer såg föreställningen och i september visade SVT 
dokumentären ”Bollywoodopera i Botkyrka”

Almedalen
Subtopia deltog för fjärde året i rad i politikerveckan Almedalen. Detta 
år arrangerade Subtopia i samarbete med ECF (European Cultural 
Foundation) en ’roastning’ av Sverige som leddes av Özz Nûjen. Syftet var 
att i ett annorlunda format ifrågasätta vart framgångslandet Sverige är på 
väg. Roastare var Mika Buljevic (Kroatien), Vitalie Sprinceana (Moldavien), 
och Agnieszka Wiśniewska (Polen). Roasten hölls i Aftonbladets monter 
och hade ca 450 besökare. Utöver pressbearbetning skapades inför roasten 
en film som spreds via sociala medier samt en kampanj där vykort med 
hälsningar till Sverige från olika länder runt om i Europa som också spreds 
via sociala medier och sickades till beslutsfattare. 

Bageriet 
D.I.T Subtopia har tillsammans med inkubatorn KLUMP Subtopia arbetat 
med att sammanlänka lokala nätverk och organisationer som stöttar 
människor att inspireras till förändring, förverkliga idéer och nå sina mål. 
Nätverket består av bl a Miljonbemanning, Changers Hub, Multicoach 
och The Good Tribe. Tillsammans har denna grupp och andra aktörer i 
klustret och i Botkyrka påbörjat en formulering och ska genomföra skarpa 
aktiviteter i klustrets nyaste lokaltillskott Bageriet. Tanken med Bageriet är 
att arbeta utifrån förhållningssättet ”participatory culture” som innebär att 
individer inte enbart är konsumenter av innehåll utan även bidragsgivare 
och producenter av det man sedan konsumerar, s.k. ”prosumers”. 
Bageriets vision är att vara ett slags maker space, fast i Subtopias tappning 
ett baker space, som fungerar som ett slags öppet hobbyrum. Platsen kan 
användas till filmvisning, utställningar och hackathons, hemslöjd, syjunta, 
workshop, kurser etc. - allt utifrån aktörernas behov och önskemål.

Flygfoto Subtopia och Hangaren Subtopia

Dear Sweden you fucked up, Almedalsveckan 2016
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En kärlek Botkyrka
Genom lokala ideella krafter togs initiativet i Hallunda och Norsborg att 
arrangera Botkyrkas första reggaefestival. Subtopia blev kontaktade och 
medverkade genom viss teknisk support samt sponsrade med kostnader 
för konferencier.

Vi är Botkyrka
Sista helgen i augusti anordnades tre festivaler i Botkyrka: Scensommar 
i Tullinge, This is Alby och Hjärta Botkyrka (i Hågelbyparken). Detta år 
medverkade Subtopia på alla tre festivalerna med konceptet Drömcafé 
där besökarna bytte framtidsdrömmar mot fika. Ca 400 drömmar från 
botkyrkaborna samlades in och delades på sociala medier (läs vidare 
under rubriken Marknadsföring och kommunikation). 

Kartläggning av den samtida cirkusen i Sverige
Under 2016 samlades viktiga intressenter inom den samtida cirkusen 
i Sverige; Dans och cirkushögskolan (DOCH), Manegen (den nationella 
branschorganisationen för cirkus), Cirkus Cirkör och Subtopia. Den 
gemensamma ambitionen var att formulera en agenda för framtiden och i 
det arbetet insåg vi att det behöver göras en kartläggning av konstformens 
situation i landet. Skrivelsen vann gehör hos kulturdepartementet som i 
sin tur gav Statens kulturråd i uppdrag att utreda den samtida cirkusen i 
Sverige under 2017. Rapporten förväntas vara klar 30/11 2017.

Produktionslokaler för konstnärer och kreatörer i 
Stockholmsregionen
I samverkan med Transit Kulturinkubator har Subtopia inlett diskussioner 
och dialoger kring hur stockholmsregionen fungerar för dem som 
producerar och skapar innehåll inom konst, kultur och de kreativa 
näringarna. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 med seminarier, 
kartläggningar och debatter.

Gula Villan
Under 2016 färdigställdes Gula Villan för uthyrning till fester och 
arrangemang. Arbetet har varit utmanande och under 2017 första kvartal 
kommer en analys och utvärdering om inriktning att göras.

BOSSE: One – Stop - Shop
Subtopias inkubatorverksamhet KLUMP har tillsammans med flera 
intressenter diskuterat hur en optimal konstruktionen skulle se ut 
för att matcha arbetstagare, företagare och entreprenörer. Arbetet 
fortsätter under 2017 där en större grupp intressenter är involverade i 
diskussionerna.

Södertörns högskola, projektet ”Att återskapa förortens 
fragmenterade landskap”
Under tre år genomför Södertörns högskola det största forskningsprojekt i 
högskolans historia i samverkan med WSP, KK-stiftelsen, fastighetsägare, 
byggbolag med flera. Flera kommuner i den södra stockholmregionen 
ingår i projektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” och ett 
drygt trettiotal forskare är involverade.

Subtopia var involverad i uppstart, inspirationssamtal och dialog. Kortfattat 
går forskningen ut på att ta reda på hur ett välmående samhälle söder 
om Stockholm kan byggas. Hur man bygger hållbara samhällen och inte 
endast bostäder och vägar.

Business in Residens
Som en del av samarbetet i det europeiska nätverket Connected Action 
for the Commons (finansierat av European Culture Foundation) anordnade 
KLUMP Subtopia ett tiodagars-residens för två Idea Makers som deltog i 
Idea Camp i Subtopia 2015. Vi bjöd in Laura M. Pana från Holland och Ana 
Gonçalves från Portugal. Under residenset fick de handledning av KLUMP 
Subtopia och The Good Talent för att utveckla små idéer. 

Ortens röster
Året avslutades med succén Ortens röster där finalisterna i tävlingen 
”Ortens bästa poet” mötte politiker i en debatt där dikterna var 
utgångspunkten.  Evyn A. Redar och Amie Bramme Sey var konfrencierer 
och politiker från sex riksdagaspartier var på plats. Flera tunga medier 
valde att bevaka evenemanget, bl.a. SVT. 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Mediebevakning av Subtopia under året
Subtopia arbetar strategiskt gentemot media för att sprida information om 
Subtopia som en unik mötesplats för cirkus, urban konst, film, utbildning, 
företagande och socialt entreprenörskap i Botkyrka, Stockholm, Sverige 
och världen. Subtopia har under 2016 fortsatt att ha en god synlighet i 
media. 
Pressarbetet genomförs såväl via proaktiva kontakter med utvalda 
journalister som genom pressreleaser. Subtopia fortsatte även att under 
detta år använda distributionskanalen MyNewsdesk. 

Varje säsong (vår + höst) läggs särskilt pressbearbetningsfokus 
på Subtopias mest publiktillvända evenemang, nämligen 
cirkusföreställningarna på Hangaren Subtopias scen. Årets föreställningar 
var Taoub (premiär dec 2015), Wounded Animals, Capilo Tractées, Lähtö 
och Havet. PR-arbetet omfattade under 2016 även cirkusmässan Subcase. 

För Subtopias ungdomsverksamhet DIT (Do it together) gjordes riktade 
PR-insatser för att sprida information till ungdomar och föräldrar i 
Botkyrka för de vår- sommar- och höstlovskurser som arrangerades 
under 2016. 

Citat från press från 2016:  
I en debattartikel skriver kommunalrådet i en debattartikel i Södra Sidan 
18 juni: ”I det som en gång var en bortglömd fabrikslokal driver i dag det 
kommunala bolaget Subtopia en prisad kultverksamhet i världsklass. 

Året avslutades med succén Ortens röster, som låg helt rätt i tiden, varför 
flera tunga medier valde att bevaka evenemanget. Bland annat skrev 
Gustav Gelin i tidningen ETC: ”Allvarliga ämnen som våld, segregation och 
rasism genomsyrar alla poeters framträdanden, såväl som den högljudda 
debatten mellan lokala politiska företrädare, samt utbildningsminister 
Gustav Fridolin, den enda partiledaren som tackade ja till inbjudan. ”
Andra medier som bevakade evenemanget var P4 Radio Stockholm, SVT 
Stockholm, Mitti (Stockholm och Botkyrka). 

Presscitat från föreställningar Subtopia presenterat i Hangaren Subtopia 
finns under kapitlet Hangaren Subtopia.

Magasin Subtopia
Magasin Subtopia kommer ut i maj varje år och handlar om cirkus, 
film, politik, musik, urban konst, samhällsutveckling och socialt 
entreprenörskap. Magasinet speglar klustrets arbete inom Subtopias 
fokusområden och har som magasin funktionen att informera, underhålla 
och utveckla läsaren samt ge en introduktion och översikt till Subtopias 
verksamheter. 

2016 års magasin hade på omslaget artisterna Wes Peden och Manne af 
Klintberg. Temat var ”The Power of Here”. Bland artiklarna kan nämnas 
en presentation av Changers Hub, ett ”torg” med placering i Albys hjärta 
för samhällsförändrande idéer och kurser i börskunskap. Grundarna har 
vuxit upp i Botkyrka. Ett annat reportage belyste de så kallade ”öppna 
väggarna”. I intervjun med Ahmad Kasem Al Omari berättar han om vägen 
från armétjänstgöring i Syrien till ett liv med dansen och i en annan intervju 
porträtteras en av Sveriges genom tiderna mest älskade clowner: Manne 
af Klintberg. Det görs en presentation av cirkusens intresseorganisation, 
Manegen. Synen på samspelet mellan konst och ekonomi blir belyst genom 
ett möte med Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, 
och sist men inte minst porträtteras Angela Wand, kreatören bakom en av 
föreställningarna i Hangaren Subtopia under 2016: Wounded Animals. 

Sociala medier och innehållsmarkandsföring 
Under året har marknadsavdelningen fortsatt att utveckla arbetet med 
sociala medier och innehållsmarkandsföring och under slutet av året 
skapades en strategi som inkluderar utvecklingsområden och som börjar 
tillämpas under 2017. Syftet med en strategi för sociala medier och 
innehållsmarkandsföring är att: 
• Långsiktigt bygga och stärka varumärket Subtopia
• Komplettera eller förstärka marknadsföring av kommersiell 

verksamhet
• Placera Subtopia som en intressant och viktig aktör inom de 

branschområden Subtopia arbetar med
• Skapa goda relationer med andra aktörer verksamma inom Subtopias 

branschområden
• Privatpersoner ska få möjlighet att lära känna de icke-publika 

verksamheter Subtopia arbetar med

Capilotractée, Kungsträdgården, event inför föreställning, 

foto Katarina Ståhl
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Annonsering i digitala kanaler har utvecklats ytterligare, fler 
verksamhetsområden har lagts till och avdelningen har även provat 
Google AdWords. 

Statistik Facebook
7 802 gilla-markeringar (31/12 2016)
Kvinnor: 65% framförallt i åldrarna 25-34 år (20%) och  35-44 år (21%)
Män: 29% framförallt i åldrarna 25-34 år (9%)  35-44 år (9%)
Land: Sverige - 6 624 st, Spanien – 99 st, Frankrike – 83 st, USA – 74 st.
Ort: Stockholm - 3 737 st, Botkyrka – 417 st, Göteborg – 215 st, Huddinge – 
184 st, Nacka – 143 st, Södertälje – 103 st.
Språk: (baserat på valet i sina profilinställningar) svenska - 4 571 st, 
engelska USA - 1 787 st, engelska UK – 699 st och arabiska – 44 st.

Statistik Instagram 
970 följare (31/12 2016)
Kvinnor: 67% framför allt i åldrarna 25-34 år (35%), 35-44 år (32%)
Män: 33% framför allt i åldrarna 25-34 år (34%), 35-44 år (36%)
Ort: Stockholm - 59% och Botkyrka - 9%

Publikarbete och nyhetsbrev
Under 2016 har Subtopia arbetat med en publikstrategi, uppdaterat 
den och utvecklat den efter behov som uppkommit under arbetet. 
I samband med en av årets fyra publika föreställningar gjordes 
speciella publikarbetesinsatser. Föreställningen ”Havet” hade två 
gratisföreställningar utomhus i Alby innan den sattes upp i Hangaren 
Subtopia. Inför gratisföreställningarna bearbetades lokalsamhället vilket 
gav resultat och både föreställningarna lockade vår lokala publik.

Subtopias publika nyhetsbrev skickades ut i anslutning till föreställningar 
8 gånger till drygt 1000 personer per utskick under 2016. Därutöver 
gjordes separata e-postutsick till Hangaren Subtopias publik. 

Subtopia.se 
Arbetet med subtopia.se har fortsatt med målet att skapa en levande 
hemsida som navet för Subtopias innehållsmarkandsföring. Under 2016 
publicerades ett tiotal redaktionella artiklar via subtopia.se som även 
spreds i sociala medier. 

Sidorna under subtopia.se/hyr har utvecklats vidare och under året 
påbörjades även ett mer systematiskt analysarbete med hjälp av Google 
Analytics.

Statistik Google Analytics, januari 01 2016 - december 31 2016:
PageViews: 188 746
Unique PageViews: 156 032 
Bounce Rate: 62,66%
Avg. Time on Page: 01:15
Sessions 82 102 
Sverige 56 249 (Stockholm: 33 674 st, Botkyrka: 9 240 st), United States: 4 
520 st, United Kingdom: 1 862 st.
Referrals (Sessions): Google 566, Barnistan.se 441, Botkyrka.se 253 och 
Cirkor.se 190
Social Referrals (Sessions), Facebook 17 382 st, LinkedIn 151 st, Instagram 
90 st och Twitter 85 st.
Top 5 sidor på Subtopia.se (PageViews)
• Startsidan (svenska) 28 135
• Startsidan (engelska) 7 403
• Kontakt 5 231
• Program 4 589
• Kalendarium 4 576

Klusterkommunikation 
Subtopias nyhetsbrev för klustret ”Internposten” hade omkring 200 
personer på listan och skickades ut 8 gånger under 2016.
Även 2016 års release för Magasin Subtopia utökades till en 
eftermiddagsfest och mingel för hela Subtopias kluster. Det anordnades 
även traditionsenligt en julfrukost för klustret som i år innehöll eldshow, 
julsångskaraoke och spontan operaduett. 

Det har tagits fram ett underlag för hur ett digitalt intranät för 
klustret skulle kunna fungera. Syfte för ett intranät är att förenkla 
kommunikationen både mellan Subtopias kontor och aktörer och aktörer 
emellan, med målet att öka sammanhållning och synergier i området. 

Urval insatser för specifika verksamhetsområden
Marknadsföringsinsatser Urban konst
Under året arbetades guiden över Subtopias utomhusgalleri om för att bli 
tydligare, snyggare och enklare att uppdatera. Alla texter om konstverken 
översattes även till engelska. 

Det har även tagits fram en bagagebricka, som kommer att användas 
som ’give away’, med motiv från målningen av Amara por Dios (ett av 
tillskotten i Subtopias utomhusgalleri under 2016). 

Marknadsföringsinsatser D.I.T. Subtopia
Under 2016 har planerades och genomfördes marknadsplaner för D.I.T. 
Subtopias lovkurser under året: sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov. 
I arbetet ingick pressbearbetning (framförallt lokalpress), affischer och 
flyers, kampanjer i sociala medier och e-postutskick. 

Under 2016 har marknadsavdelningen tillsammans med D.I.T. Subtopia 
tagit fram en ny profilbild på temat superhjältar som under början av 2017 
kommer att användas till ett vykort som ska fungera som en generell 
flyer för verksamheten. Allt arbete har gjorts internt – från koncept till 
fotografering och formgivning.

Marknadsföringsinsatser KLUMP Subtopia
15 februari 2016 hölls halvdagsseminariet ”Kultur och företagande, är det 
en bra idé?” i samband med att vi släppte boken ”Klumpologi – så funkar 
en kulturinkubator”. På programmet stod introduktion av Ebba Östlin, 
kommunstyrelse ordförande i Botkyrka, föreläsning av David Karlsson, 
samtal i bikupor och panelsamtal med inbjudna deltagare. 

Avdelningen har även stöttat KLUMP Subtopia med kommunikation och 
utformning av en ny utbildning i klumpologimetoden. 

Marknadsföringsinsatser konferens, event och uthyrning
Gula Villan Subtopia lanserades som festvånings- och konferenslokal med 
guldkant. Huset fotograferades och det togs fram texter och det gjordes 
en kampanj som innehöll annonsering i sociala medier, e-postutskick och 
DR-utskick till företag. 

Under 2016 genomfördes digitala annonskampanjer på Facebook och i 
Google AdWords. Kampanjerna var följande: Gula Villan Subtopia som 
konferens- och festvåning, Subtopias studior som repetitionslokaler och 
filmstudior, konferenslokaler samt julbord och konferens. 
Därutöver gjordes flera intervjuer med kunder: Dröm vidare 
(filminspelning), Joe Labero (tv-inspelning) , Stefan Sauk (repetition) 
och Tommy Körberg (repetition). Flera fotograferingar av pågående 
uthyrning gjordes även: Brynolfsson och Ljung (repetition), Jill Johnsson 
(repetition), Madicken (repetition), Bo Kaspers (repetition), Acne 
(reklamfilmsinspelning) Laleh (repetition), Kungliga Operan (repetition), 
Dröm Pyramiden (tv-inspelning). Intervjuerna och fotografierna har använts 
som innehållsmarknadsföring och spridits digitalt. 

Nytt material togs fram för uthyrning av konferenslokaler i form av en flyer 
i vykortsformat. Det gjordes flera e-postutskick till tidigare kunder och 
även DR-utskick till företag. 

Subtopia fick även möjlighet att dela ut 100 biljetter till generalrepetitionen 
av Madicken till barnfamiljer i Botkyrka, som omedelbart gick åt. 

I slutet av året gjorde marknadsavdelningen ett studiebesök på Artipelag 
och träffade deras marknadsansvarig samt chefen för uthyrning av lokaler. 
Besöket var en uppstart på ett utvecklingsarbete som avdelningen avser att 
göra kring marknadsföringen av Subtopias lokaluthyrningsverksamhet. 

Marknadsföringsinsatser cirkus
Under Subcase arbetar avdelningen med kommunikation, information 
och biljetthantering samt delar av värdskapet. Det inbegriper bland 
annat uppdatering av mässans hemsida, framtagandet av allt 
informationsmaterial och goodiebags, kontakt med arrangörer och 
hantering av biljetter och bokningar. Inför denna omgång av Subcase fick 
även hemsidan en ny utformning, subcase.se byggdes om enligt samma 
modell och form som subtopia.se. 

Innehållsmarkandsföring skapades i form av en intervju med anledning 
av projektet CASA som hade en internationell workshop i Subtopia samt 
en intervju med Kiki Muukonen med anledning av hennes deltagande i 
festivalen, tillika en av världens största scenkonstmässor, Cinars Biennale 
i Montreal. Subtopia gör även ett utbyte med Cinars Biennale Subtopia 

Subtopias Drömcafé turnerade alla tre festeivalerna under Vi är Botkyrka-helgen Bo Kaspers Orkester, repetition, Studio 3 Laleh, repetition, 

Hangaren Subtopia

Tommy Nilsson, BOSE ljudmässa, Loftet & Studio 3

Brynolfsson & Ljung, repetition, Studio 3 Kungliga Operan, repetition, Hangaren Subtopia Acne, reklamfilm, Studio 3
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som inbegriper digitala och tryckta annonser och redaktionellt material. 
Utbytet löper över tre år. 
Löpande under året har marknadsavdelningen bistått med uppdatering av 
webb samt inbjudningar och utlysningar av kurser och projekt. 

Övriga projekt
Marknads- och PR-insatser för de föreställningar Subtopia presenterat 
på Hangaren Subtopia – Botkyrkas scen för samtida cirkus, presenteras 
under rubriken Hangaren Subtopia. Utöver detta har marknad- och 
kommunikationsavdelningen under 2016 varit delaktiga i nedanstående 
projekt. 

Magasinrelease
19 maj 2016 genomförde Subtopia ett release-event för nya numret 
av Magasin Subtopia. Eventet hölls i Subtopias nya lokal Bageriet. På 
eventet fanns Bollywooddans-prova-på, pysselhörna, filmvisning och 
rundpingisturnering. Restaurang Subtopia serverade mat och dryck. 

BollywoodOpera Botkyrka
Marknadsavdelningen stöttade detta community-projekt med kunskap 
och bistod med marknadsföringskanaler; sociala medier, nyhetsbrev, 
kalendarier, subtopia.se och Magasin Subtopia. 

Vi är Botkyrka - festivalhelgen i Botkyrka
Sista helgen i augusti anordnades tre festivaler i Botkyrka: Scensommar 
i Tullinge, This is Alby och Hjärta Botkyrka (i Hågelbyparken). 
Marknadsavdelningen tog fram och projektledde konceptet ”Drömcafé” 
där besökarna bytte framtidsdrömmar mot minimuffins som sedan fick 
dekoreras. Ca 400 drömmar samlades in från botkyrkaborna och många av 
dem delades under en hashtag på sociala medier. Under Hjärta Botkyrka 
skapades även en tillfällig graffitivägg – uppspänd gladpack mellan två 
träd – tillsammans med Street Corner och Graffitifrämjandet.

Dear Sweden you fucked up 
Under Almedalsveckan arrangerade Subtopia i samarbete med ECF 
(European Cultural Foundation) en roastning av Sverige ledd av Özz Nûjen. 
Utöver pressbearbetning gjordes inför roasten en film som spreds via 
sociala medier och en kampanj där vykort med hälsningar till Sverige från 
olika länder runt om i Europa som spreds via sociala medier och skickades 
till beslutsfattare. 

Crowdfunding för kulturprojekt
Marknadsavdelningen marknadsförde och projektledde denna 
halvdagskurs riktad mot kulturarbetare. Tillsammans med kursledarna 
Claes Delin och Patrik Haggren kunde Subtopia erbjuda denna kurs till ett 
förmånligt pris. Kursen blev fullsatt.

Restaurang Subtopia
För att stödja Restaurang Subtopia fotograferade och formgavs en flyer 
samt en vepa. Det gjordes även en Facebookannons under våren med fokus 
på lunch samt en med fokus på julbord under hösten.  

KONFERENS, EVENT OCH UTHYRNING
Subtopia är 15 000 kvadratmeter inspiration och funktionella lokaler 
för TV, film, evenemang, konferenser, cirkusföreställningar, repetition, 
studior och kontor. Ungefär en tredjedel av ytan fungerar för kortare 
uthyrningar där kunderna är allt från lokala, unga filmare och artister till 
musikproduktionsbolag och globala företag från hela världen.

Subtopias idé med uthyrningar till konferenser, event och inspelningar 
är att, utöver kvadratmeterytan, ge gäster tillgång till en mängd nätverk 
och den kreativa kraft som finns i området. Workshops och underhållning 
finns tillgänglig för konferens- och eventkunder i form av allt mellan 
grafittimålning och prova-på-cirkus. Konferens- och eventavdelningen 
arbetar för att möjliggöra möten mellan aktörer och kunder så att alla 
skall uppleva en ’win-win’-situation. Det gör platsen mer känd och 
attraktiv som mötesplats för alla, både inom och utom Botkyrka.

Subtopias lokaler har under 2016 huserat produktionsrepetitioner av 
artistelit, inspelning av tv-program, branschmässor och den största 
middagen i Subtopias historia. Laleh, Jill Johnson, Stefan Sauk och 
Brynolf och Ljung m.fl. repeterade inför sina turnéer och BOSE höll sin 
ljudmässa för Sveriges ljudtekniker.

Under 2016 var det uthyrt 101 dagar till produktionsrepetitioner (exkl. 
konferenser, event, privatfester, mässor etc.) och Subtopias kunder var 
bland andra Lifeline, Luger, Live Nation, 2Entertain, PJP, HitNöje, Blixten 
& Co, Capitol, DOT Music och Kungliga Operan.

Nytt för året var invigningen av Gula Villan Subtopia som festlokal samt att 
Hangaren Subtopia hyrdes ut till två hyresgäster simultant när Kungliga 
Operan produktionsrepeterade samtidigt som Angela Wand spelade sina 
föreställningar. 

Loftet är sedan flera år en populär lokal för botkyrkaborna, och under 
året har 34 föreningsfester, 40 privatfester och ett flertal årsmöten och 
konferenser ägt rum i lokalen.

Under året arrangerades även det allra första bröllopet i Hangaren 
Subtopia med gott resultat: ”Ett sant nöje att göra större tillställningar på 

Hangaren Subtopia. Fantastiskt bemötande från alla inblandade. Extremt 
hjälpsam och tillmötesgående personal. Lokalen i sig är fantastisk att 
jobba i då möjligheterna är oändliga”, säger John Iserstål, projekt- och 
produktionsansvarig SPG Event.

Företag som 2016 arrangerat evenemang i Subtopia är bland många 
andra SPG Event, Arclight, Sektion 3, ICA Kvantum Kungens Kurva, BOSE 
Professional, Södersjukhuset Handkirurgiska kliniken och Live 4U.

Hangaren Subtopia hyrdes av världens största musikdistributörbolag som 
hade fest för 2000 personer med uppträdanden av den yppersta artisteliten 
i världen. Under 2016 har konferens, event och uthyrningsavdelningen 
både lockat nya gäster och genomfört event som inte liknar något vi gjort 
tidigare. 

Subtopias kunder
Sedan 2016 utvärderas kundernas upplevelse av förhyrningen. Med 
hjälp av deras feedback fortsätter vi att vässa oss som lokaluthyrare för 
branscherna film, musik, konferens och event.

Under senaste verksamhetsåret har Subtopia utökat antalet nya, unika 
kunder med 14,7 % (från 156 till 179). En ökning som har sin grund i ett 
strukturerat och målinriktad kommunikations- och marknadsarbete.
Antalet bokningstillfällen i Subtopias 13 olika lokaler som är 
uthyrningsbara uppgick till 1124 stycken under 2016. Antalet unika kunder 
uppgick till 179 stycken. Det betyder att många av Subtopias kunder är 
återkommande. Det totala antalet förfrågningar under 2016 (även de som 
inte ledde till slutförd affär) har vi inte haft möjlighet att föra statistik över, 
men en uppskattning har gjorts att av tio förfrågningar så blir ca hälften 
genomförda.

Den som önskar en fördjupning i vilka lokaler Subtopia kan erbjuda för 
uthyrning kopplat till konferens, event, repetition, film- och TV-inspelning 
kan besöka www.subtopia.se/lokaler.

- ROAST OF SWEDEN -

SPG Event, middag för 1000 personer, Hangaren Subtopia 
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FASTIGHETER, ARRANGÖRSTEKNIK 
OCH INFRASTRUKTUR
På fastighets- och tekniksidan pågår ett ständigt förbättringsarbete 
av våra lokaler för uthyrning. Underhållsarbetet är pågående och 
omfattande och sker i samverkan med vår hyresvärd, fastighetskontoret 
i Botkyrka.

Det dagliga arbetet inom fastighet, arrangörsteknik och infrastruktur 
innefattar bl a underhåll av belysningsarmatur, programmera passerkort, 
nyckelhantering, sophantering, renovera och underhålla lokaler, ta hand 
om Subtopias tjänstefordon, SBA, parkeringsfrågor, larm, brand- och 
säkerhetsfrågor, IT-frågor och telefoni samt att tillhandahålla och sköta 
erfordrad teknik till konferenser, workshops, fester mm. 

Medarbetarna inom fastighet, arrangörsteknik arbetar också i samtliga 
av de projekt och aktiviteter som genomförs i området under året t ex. 
cirkusföreställningar, medverkan under Almedalsveckan och större 
evenemang.

Genomfört 2016
En enkät om Subtopia som hyresvärd har skickats ut till Subtopias 
fasta hyresgäster. På frågan ”Tycker du att Subtopia är mån om dig/
er som hyresgäst?” och ”Skulle du rekommendera Subtopia som 
hyresvärd?” blev svaren JA från samtliga hyresgäster som valt att svara 
på enkäten. Det som vi kommer att jobba vidare med är bl a att förbättra 
kvällssynlighet och service för våra hyresgäster samt att tydliggöra 
rutiner kring hur man felanmäler saker i våra lokaler och i ytterområdet.

Under hösten förvärvades en ny lokal i byggnaden R1, Rotemannavägen 
29. En lagerlokal som Scenskolan Fejm numera hyr som kostym- och 
teknikförråd.
Under maj och juni skedde fyra inbrott och två händelser av skadegörelse 
i restaurangens kök. Som åtgärd installerades galler för de fönster där 
det saknades. Efter åtgärden är inga inbrott rapporterade.

I huvudbyggnaden, R13, har belysningsarmaturen i danssalen helt bytts 
ut och golvets skarvar har reparerats. Kylkompressoranläggningen i 
kulverten har renoverats. Subtopias festvåning Loftet har fräschats upp 

och fått en ny grå färg på väggarna. Trägolvet i Loftet har börjat knarra så 
mycket att det stör konferensverksamheten. Som åtgärd för att minimera 
knarrandet har det lagts ut mässmattor över hela golvet. 

Bageriet har iordningställts för verksamhet. Lokalen har sanerats, städats 
och tak och väggar har målats. Ny takarmatur har installerats och översyn 
av befintliga elinstallationer i lokalen är genomförd.

I Hangaren Subtopia har renoveringar som påbörjades 2015 slutförts 
(vattenskada och felkonstruerat avlopp). Scenkontorets vägg och 
innerfönster har renoverats efter sättningsskada. Biljettkassan har fått ett 
nytt kodlås installerat. Nya golvskador har upptäckts, golvet har rest sig 
och spricker på vissa punkter i lokalen. 

Inbrottslarmet fungerar dåligt och s.k. adressnoder slutat fungera, 
vilket medfört att kunder står strandade och kan inte larma på lokalen. 
Ett journummer har upprättats så att kund lätt kan få tag på Subtopias 
personal för hjälp. 

Circus Village 7 vagnar (Alhagen) har haft en fuktskada i duschrummet 
på övre plan. Fuktskadan är åtgärdad och duschrummet är numera 
helrenoverat. Det har även bytts ut ett handfat på nedre toaletten och nya 
köksspisar är utbytta och installerade.

Under augusti kom ordinarie daglig drift chef Cathrine Zander tillbaka till 
sin tjänst efter 1 års föräldraledighet. Tf daglig driftchef Jenny Holmsten 
återgick till sin ordinarie tjänst inom bolaget.

Städentreprenör under 2016 är Samhall, helt enligt upphandlat avtal 2015.
Restaurang Subtopia drivs fortfarande av upphandlad restauratör, Treslev 
AB (sedan 2014).

I bilaga 1finns en detaljerad förteckning över arbeten, processer och 
förändringar som gjorts under 2016

Cirkus
I Subtopia finns en unik cirkusmiljö med ett stort antal kompanier 
och artister, internationella nätverk och andra centrala aktörer i 
cirkusbranschen. Subtopia strävar ständigt efter att skapa en attraktiv 
mötesplats för cirkusaktörer från hela världen att skapa, producera och 
utvecklas. 

Utöver uppdraget och ansvaret att presentera svensk och internationell 
cirkus på scenen Hangaren Subtopia (se mer under rubriken Hangaren 
Subtopia) medverkar Subtopia till att skapa goda utvecklingsmöjligheter 
för artister och cirkuskompanier.  Detta gör vi bl a genom att erbjuda 
residens. Genom Subcase Subtopia Circus Fair bygger vi också en 
plattform där svenska och nordiska artister och kompanier kan nå ut med 
sitt konstnärliga innehåll till scener och festivaler i världen. Vi medverkar i 
flera internationella samarbeten och deltar och ingår i flera nätverk.

Residenverksamhet
Nordiskt residensprogram med stöd från KK Nord. För 2015-2017 har 
Subtopia ett stöd om 300 000 kr från KK Nord för att i samarbete med vår 
partner Cirko Center i Helsingfors kunna erbjuda stöd till tre nordiska 
kompanier över en tvåårsperiod. Under de två åren erbjuds de valda 
kompanierna två månader av residens med resor, traktamente och boende 
finansierat, samt ett produktionsstöd om 20 000 kr per kompani. I stödet 
ingår även hjälp med att söka finansiering och hitta samproducenter, 
workshops i internationell marknadsföring liksom i omvärldsanalys 
och publikrelationer och att kompanierna kan presentera sina projekt 
på cirkusmässan Subcase. Kompanierna erbjuds även konstnärligt 
mentorskap och dialog med andra nordiska och baltiska artister. 

Syftet med detta nordiska residensprogram är för Subtopia att verka för 
konstnärlig utveckling i relation till analys av omvärlden och publiken, 
liksom för produktionsmässig hållbarhet inom konstformen. Vi vill 
uppmuntra till konstnärliga samarbeten och dialog över Östersjön 
och medverka till att skapa förutsättningar för artister att stanna kvar 
i Norden, för att garantera en mångfald inom konstformen. Genom 
programmet vill vi skapa en större autonomi för små och medelstora 
kompanier och bygga vidare på de få stödstrukturer som finns för cirkus i 
vår del av världen. 

Tillsammans med vår partner Cirko Center valdes redan 2015 tre 
kompanier för detta tvååriga stöd: Animal Religion (Sverige), Miksi 
(Sverige/Finland) och Blind Gut (Finland.) Under 2016 erbjöds de residens, 
konstnärligt mentorskap och rådgivning, samt deltog i Subcase. 

Övriga cirkusresidens 
Utöver residensen finansierade med stöd från KK Nord, erbjöd Subtopia en 
mängd residens till lokala och gästande cirkuskompanier. Ibland erbjöds 
endast repetitionslokal, ibland stöttade Subtopia även med att erbjuda 
boende eller att täcka vissa resekostnader.  
Kompani Giraff, Sverige, 7 veckor (Tusen år hos Gud, premiär 2016)
Angela Wand, Sverige, 6 veckor (Wounded Animals, premiär 2016)
Mikael Kristiansen, Norge och Sverige, 1 vecka (research pågående projekt) 
Animal Religion, Sverige och Spanien, 3 veckor (Sapiens Zoo, premiär 2016)
Miksi (Circus Next), Sverige, 1 vecka (Figure Ground, premiär 2017)
Wes Peden, Sverige, 4 veckor (research pågående projekt)
Lazuz (Circus Next),  Sverige och Israel, 3,5 vecka (Lazuz, premiär 2017)
Circus Katoen (Circus Next), Belgien, 2 veckor (As heavy as it goes, premiär 
2017)
David Eriksson, Sverige, 2 veckor (Pink on the inside, premiär 2016)
Leire Mesa, Sverige och Spanien, 4 veckor (Twisting the balance, premiär 
2017)
Nilas Kronlid & Manel Roses, Sverige och Spanien, 2,5 vecka (research 
pågående projekt)
Kompani Tofs, Sverige, 5 veckor (Inte nudda golv, premiär 2016)
John-Paul Zaccarini, Sverige, 4 veckor (Circus at the end of the world, 
premiär 2017)
Virginia Librado, Sverige, 1 vecka (Ruidos, premiär 2016)
Blind Gut, Finland, 3 veckor (Machine, premiär 2016)
Totalt erbjöd alltså Subtopia under året 15 kompanier residens i 
sammanlagt 49 repetitionsveckor. Flera avslutades med öppna s k work in 
progress-presentationer. 

Gula Villan Subtopia, foto Katarina Ståhl

Cirkusmusikalen Havet spelas för förskolebarn på Alby torg
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Subcase
Subtopia fortsatte satsningen för att sätta Subcase på kartan som 
Nordens självklara marknads- och mötesplats för samtida cirkus. 
Någon annan liknande plattform finns inte idag i Norden. Subcase är en 
internationell cirkusmässa, som lockar inköpare från Sverige, Europa och 
världen till Alby och Botkyrka. Med Subcase vill Subtopia bidra till att en 
mångfald av svensk och nordisk cirkus sprids ut i Europa och restan av 
världen. Vi har fokus på att stödja en mångfald av kvalitativa kompanier att 
nå ut: att konstformen tar sig olika uttryck och former är en utveckling vi 
med Subcase vill verka för. Subcase är en
• köp- och säljmässa 
• katalysator för export av svensk och nordisk cirkus
• mötesplats för nordiska och internationella arrangörer och nordiska 

artister
• kompetensutveckling och inspiration för såväl arrangörer som för 

kompanier
• motor för att ett brett konstnärligt utbud av samtida nordisk cirkus 

ska ta plats på scenerna i Norden och Europa
• möjlighet för nya kvalitativa kompanier att etablera sig på 

marknaden
• marknadsföring för svensk och nordisk cirkus lokalt, regionalt, 

nationellt, nordiskt och internationellt

Subcase ska resultera i att nordiska och internationella samarbeten 
påbörjas artister emellan, mellan artister och arrangörer, samt 
arrangörer emellan.

Subcase 2016 samarrangerades med svenska, nordiska och baltiska 
partners. Programmet valdes ut i samarbete med Helsinki-festivalen 
i Finland, JONK i Jönköping, Köpenhamns Internationella Teater i 
Danmark, Re Riga-festivalen i Lettland, Passage-festivalen i Danmark 
och Art Printing House i Litauen. Subcase och de olika aktiviteterna på 
Subcase genomfördes med stöd av Kulturrådet, Nordisk Kulturfond, 
CircusInfo Finland och Svenska Institutet.

Den 9-12 mars 2016 genomfördes Subcase för åttonde gången, denna 
gång på fem scener i Subtopia-området samt på Södra Teatern och 
DOCH i Stockholm, Tumbascenen i Botkyrka samt Södertälje Stadsscen. 
Totalt 22 nordiska kompanier presenterade sitt arbete live för 154 

arrangörer, agenter, bidragsgivare och journalister från 21 länder. 
Särskilt glädjande var att det kom många arrangörer resande långväga 
ifrån, så som USA, Kanada, Brasilien, Australien och Sydkorea. Det 
presenterades sju hellängdsföreställningar, åtta work in progress samt 
sju korta pitchar. Ytterligare 18 kompanier presenterade sig vid bord 
i själva mässavdelningen, där även bl a Manegen, Stockholms Läns 
Cirkuskonsulent och DOCH befann sig. Kompanierna valdes efter en 
utlysning som gick ut i hela Norden. Ansökan var öppen endast för 
kompanier från Norden. 55 kompanier ansökte till Subcase 2016. Totalt 
representerades därmed 40 nordiska cirkuskompanier. Mingelfester där 
arrangörer och kompanier kunde mötas på ett lättsamt sätt arrangerades 
i samarbete med Södra Teatern, Tumbascenen och Södertälje Stadsscen. 
Innan Subcase erbjöds samtliga kompanier personliga coaching-
sessioner. 

Subcase presenterade två seminarier med svenska, nordiska och 
internationella talare: ”How does Nordic contemporary circus relate to its 
society and audience?” i samarbete med Baltic Nordic Circus Network, 
samt ”What are the current trends in contemporary performing arts?” i 
samarbete med FACE Network. Den svenska centrumbildningen Manegen 
presenterade dessutom i ett eget seminarium sin kartläggning av svensk 
cirkus samt bjöd in motsvarande organisationer från Finland, Baltikum 
och Kanada för att presentera motsvarande kartläggningar. 

Gästerna på Subcase 2016 erbjöds även guidade turer i Subtopia, på DOCH 
(Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm) och Cirkus Cirkör. Vi bjöd in 
cirkusstudenterna och lärarna från DOCH:s treåriga cirkusprogram att 
delta som observatörer på Subcase. 

Resultaten från Subcase 2016 sammanfattningsvis:
Samtliga medverkande kompanier har kompetensutvecklats, fått en stor 
mängd nya kontakter, marknadsförts i stora delar av Europa och även 
i övriga världen, hittat samproducenter för sina produktioner och sålt 
föreställningar. De unga fristående kompanierna har stärkts väsentligt. 
Nya kontakter och samarbeten har uppstått mellan nordiska artister som 
mötts under Subcase. Nordiska arrangörer har kompetensutvecklats, 
breddat sin kunskap om samtida nordisk cirkus och om internationella 
turnénätverk, samt fått en stor mängd nya kontakter. Internationella 
arrangörer har kompetensutvecklats, fått kontakt med och kunskap om 

nordiska arrangörer, och programlägger nu fler nordiska föreställningar. 
Projektet har stärkt en upplevelse av nordisk samhörighet och vilja 
till nordiskt samarbete inom cirkusen, såväl bland artister som bland 
arrangörer. 

Bland några konkreta resultat värda att nämna (och detta är endast en 
bråkdel) är att ett kompani från Subcase bjöds att presentera sig på 
CINARS i Montreal hösten 2016, att ett kompani bjöds in att spela en 
månad på Edinburghfestivalen, att ett kompani erbjöds samproduktion 
och premiär för sin kommande föreställning som därmed möjliggjordes 
ekonomiskt och praktiskt, och att ett kompani erbjöds en turné i USA. 

Under 2016 marknadsfördes Subcase på Dansmässan i Stockholm, APAP 
i New York, Fresh Circus i Paris, ONDA i Frankrike, Cirko-festivalen i 
Helsingfors, Edinburgh-festivalen i Skottland, Fira Tarrega i Spanien, Circa 
Festival i Frankrike, CINARS i Montreal och Festival del Circo do Brasil i 
Brasilien. 

Rådgivning cirkuskompanier
Under året coachade, stödde och marknadsförde Subtopias 
cirkuskoordinator ett antal cirkuskompanier och artister vad gällde 
produktion, bidragsansökningar, internationella kontakter och 
utvecklingsstrategier. Kompanier och artister som erhöll olika former av 
rådgivning av cirkuskoordinatorn under 2016 var bl a Ron Beeri - Lazuz, 
Animal Religion, Angela Wand, Tiger Circus, Leire Mesa, John-Paul 
Zaccarini, Miksi, Circus Arts/Burnt Out Punks, 100 % Circus, Subliminati 
Corporation, Nilas Kronlid, Branch Nebula, Jacob Sharpe, Cie Eia och 
Peter Sweet. 

Deltagande i nationella och internationella nätverk och plattformar
För 2016 erhöll Subtopia stöd från Kulturrådet för deltagande i fyra 
internationella nätverk: FACE, Circostrada, Nordic Baltic Circus Network 
samt Circus Next. 

Manegen
Under året representerade Kiki Muukkonen Subtopia i styrelsen för 
Manegen, den svenska branschorganisationen för cirkus, varieté och 
gatuperformance. 

Baltic Nordic Circus Network (NBCN)
NBCN är ett nätverk av nordiska och baltiska organisationer, som 
utvecklats ur New Nordic Circus Network (etablerades 2008). Nätverket 
har i samverkan genomfört en mängd aktiviteter som främjat den 
konstnärliga utvecklingen för nordiska cirkusartister och spridningen av 
deras verk. Nätverket fick för 2015-2016 stöd från Kulturkontakt Nord för 
såväl produktionsmässiga som konstnärliga workshops, för etablerande av 
nätverket i dess nya organisationsform samt för en kartläggning av nordisk 
cirkus. 

Cirkuskoordinatorn deltog under året i möten i Helsingfors och Stockholm. 
Nätverket organiserade ett seminarium och ett medlemsmöte på Subcase 
2016. 

Circostrada
Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk inom 
cirkus och gatuperformance. Det bildades 2003 av det franska nationella 
centret Hors Les Murs i Paris för utveckling av dessa konstformer. 
Nätverket består idag av ca 60 organisationer från 18 länder i Europa. 
Cirkuskoordinatorn deltog under året på ett nätverksmöte i Frankrike. 

Circus Next (tidigare Jeunes Talents Cirque Europe)
Subtopia valdes in som svensk partner i den europeiska plattformen 
Jeunes Talents Cirque Europe redan 2009. JTCE startades 2001 på uppdrag 
av det franska kulturministeriet, med syftet att verka för konstnärlig 
utveckling inom cirkus, särskilt genom att stödja unga artister och 
nyskapande projekt. Under 2011-2012 omstrukturerades plattformen, 
och bytte då även namn till Circus Next. Det nya projektet startade i april 
2012, med nya utlysningar för kompanier över hela Europa att ansöka till 
stödprogrammet under 2012, 2013 och 2015. Circus Next utgörs idag av 
27 organisationer, scener och kreationscenter. Själva urvalsjuryn består 
av 13 europeiska medlemmar, varav Subtopias cirkuskoordinator är en. 
Plattformen erhöll 2013 ett treårigt stöd från EU:s kulturprogram.

Subtopias cirkuskoordinator valdes för året 2015-2016 till ordförande och 
moderator för Circus Nexts jury. Två svenska kompanier deltog i projektet 
i denna omgång och erhöll stöd från Subtopia för detta: Miksi samt Lazuz. 
De svenska kompanierna var tyvärr inte med i det sista urvalet, men deras 
deltagande har inneburit en omfattande internationell marknadsföring och 

Rapid Eye, foto Ben Hopper Burnt Out Punks, foto Ben Hopper
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de har tack vare sin medverkan hittat internationella samarbetspartners 
och kan därmed förverkliga sina projekt. I juni 2016 presenterades de sju 
utvalda projekten för hundratals internationella arrangörer i Paris. 

Medverkan i Circus Next har för Subtopia inneburit en unik pågående 
kompetensutbildning om aktuella konstnärliga tendenser och projekt i 
Europa, samt om kriterier för europeiska arrangörer att programlägga 
sina scener och festivaler. Medverkan innebär att cirkuskoordinatorn kan 
dela med sig av denna kunskap till den svenska cirkusbranschen, samt 
marknadsföra svenska kompanier i dessa nätverk och verka för att de får 
del av europeiska stödstrukturer. 

Fresh Arts Coalition Europe (FACE)
FACE är ett internationellt nätverk av organisationer som stödjer, 
promotar och informerar om nya samtida socialt engagerade 
tvärdisciplinära konstformer: scenkonst i det offentliga rummet, samtida 
cirkus, platsspecifik scenkonst och interaktiva community-projekt. 

Nätverket skapades 2014, och har idag ett sjuttiotal 
medlemsorganisationer i och utanför Europa. Nätverket verkar för 
kunskapsutbyte och utveckling av sektorn genom internationella 
samarbeten. Det drivs av en internationell styrelse, och är baserat i Paris 
och Köpenhamn. Under året deltog Subtopia på ett möte i Stockholm samt 
i två av FACE organiserade besöksresor; i januari till New York med syfte 
att få en förståelse för organisering och finansiering av scenkonsten i New 
York och USA samt i november till Montreal med syfte att marknadsföra 
Subcase och sammankopplas ytterligare med den kanadensiska och 
internationella cirkussektorn. Subtopias cirkuskoordinator bjöds då även 
in till att tala på ett seminarium på scenkonstmässan CINARS (detta 
tal har lagts upp på You Tube). FACE organiserade ett seminarium på 
Subcase 2016. 

Circus Incubator
Circus Incubator är ett internationellt samarbetsprojekt som erbjuder 
unga professionella cirkusartister (upp till 30 år) workshoppar för att 
utveckla sina projekt i dialog med arrangörer. Projektet har erhållit 
europeiskt stöd för ett samarbete mellan Sverige, Finland, Frankrike, 
Spanien, Kanada och Brasilien. Subtopia är den svenska partnern i 
projektet, med stöd från Kulturrådet. 

Artister och arrangörer saknar ofta erfarenhet av djuplodande dialog 
sinsemellan om relationen mellan den konstnärliga processen och 
arrangörens arbete med produktion och programläggning. Det är en dialog 
som kan vara utmanande för båda parter men också avgörande med tanke 
på de nya utmaningar som artister och arrangörer står inför idag.

Syftet med Circus Incubator är att undersöka och skapa modeller för 
internationell inkubation för unga professionellt verksamma cirkusartister. 
Målsättningen är att stödja utvecklingen av en integrerad relation mellan 
deras konstnärliga process och hur de producerar och presenterar sig 
själva i relation till arrangörer och publik. Hur formulerar sig artister kring 
sin konst, hur pratar vi tillsammans och vad är det som behövs och krävs? 
Med Circus Incubator erbjuds artister och arrangörer användbara verktyg 
och erfarenheter för att stimulera denna dialog.

Circus Incubator genomförs i två serier av två workshoppar. Den 
första serien på Cirko Festival i Helsingfors i maj 2016 och Montreals 
cirkusfestival i juli 2016; den andra serien på Festival de Circo do Brasil 
(Brasilien) i november 2016 och i Subtopia (Sverige) i februari 2017.

De cirkusartister med bas i Sverige som har valts för att delta i projektet är 
Mikaela Veide, Erik Glas, Leire Mesa och Matthew Horton. Arrangörer som 
deltar i projektet kommer från Subtopia, Vara Konserthus, Stora Teatern 
Göteborg, JONK, Umeå Teaterförening och Finspångs kommun. Därutöver 
deltar artister och arrangörer från alla de andra partnerländerna.
Projektet genomförs i samarbete med La Tohu (Kanada), Luni Producoes 
(Brasilien), La Grainerie (Frankrike), Subtopia (Sverige), La Central del Circ 
(Spanien), CircusInfo (Finland) och Cirko (Finland). Associerad partner är 
dessutom Jeunes Talents Cirque Europe (Frankrike).

Casa: Circus and street arts circuits
CASA är ett europeiskt utvecklingsprogram som designats av fem 
organisationer: MiramirO (Belgien), SirkusInfo Finland (Finland), Cirqueon 
(Tjeckien), FiraTàrrega (Spanien) och Subtopia (Sverige). Det tvååriga 
projektet syftar till kompetensutveckling i internationellt arbete för, och 
kunskapsutbyte mellan, professionellt verksamma inom samtida cirkus 
och scenkonst i det offentliga rummet. Särskilt fokus läggs på strategier 
att nå nya målgrupper och arbetsmarknader, såväl lokalt som nationellt 
och internationellt. CASA vill hjälpa yrkesverksamma att utveckla sin 

kunskap att arbeta gentemot andra kulturella kontexter och konstnärliga 
miljöer, liksom sin kompetens i interkulturell kommunikation. CASA 
kommer att göra professionell expertis och information tillgänglig och 
främja utbyte av kunskap och ’know how’, i syfte att diversifiera sektorns 
metoder och arbetssätt.

Under 2015-2017 organiserar CASA tre olika typer av aktiviteter: 
• Endags-workshops för artister i marknadsföring och kommunikation 

med internationella experter. En workshop hölls i Subtopia i 
december, 15 svenska kompanier deltog.  

• Sjudagars upptäcktsresor till fem olika kulturella kontexter 
organiseras för professionellt verksamma inom sektorn av olika 
nationaliteter. De besöker festivaler, residenscenter, utbildningar 
mm, och möter en bredd av lokala aktörer från artister till kulturråd. 
Expeditionerna syftar till att öppna upp för nya perspektiv i termer 
av arbetsmöjligheter och ska inspirera till nya arbetsmetoder. 
Deltagarna ser föreställningar och exempel på kreativa strategier 
med fokus på publik- och marknadsutveckling. Resorna äger rum 
under 2016 och går till Sverige, Belgien, Finland, Spanien och 
Tjeckien. En internationell grupp på 14 personer besökte Botkyrka 
och Stockholm under en vecka i maj 2016 och lärde då känna den 
svenska cirkus- och gatukonstsektorn. 

• Multimediaguider med översikt över de fem partnerländernas 
kulturella, konstnärliga och kulturpolitiska kontexter vad gäller 
cirkus och scenkonst i det offentliga rummet. Guiderna presenterar 
exempel på ’good practices’ inom marknads- och publikutveckling. 
Guiderna lades upp på en öppen hemsida under 2016, tillgängliga för 
alla. 

Målgrupper för projektet är artister, producenter, arrangörer och 
utbildare från såväl större som mindre organisationer, fria aktörer samt 
institutioner. Totalt 250 personer från EU deltar i workshops, och 70 
personer i studieresor under projektets gång. 

Projektet genomförs med stöd av EU:s Creative Europe, och har även 
erhållit finansiering från Kulturrådet.

Cirkusföreställningar, -mässor, möten och showcase
Cirkusavdelningen på Subtopia såg under 2016 ett hundratal 
cirkusföreställningar på festivaler, mässor, seminarier och showcase i 
Europa, Nordamerika och Sydamerika. Vi deltog även på redovisningar 
av projekt och examensarbeten på DOCH, samt besökte Dansmässan. 
Vi bjöds in som talare bl a på CINARS i Montreal, på ett öppet samtal 
om cirkus på Teatermaskinen i Västmanland, och på Kulturrådets 
informationskväll om internationellt samarbete. Med en scenkonstmässa 
ingick vi i närmare samarbete kring programläggning: vi samproducerade 
kompaniet Obskenes föreställning DEMOCRACIA tillsammans med Fira 
Tarrega i Katalonien (två svenska artister deltog i föreställningen och 
Subtopias tekniska koordinator deltog under två veckors repetitioner 
i Spanien som cirkusteknisk konsult). Subtopia samproducerade även 
Angela Wands Wounded Animals månadslånga spelperiod på Edinburgh 
Fringe Festival och kunde därigenom marknadsföra Subcase till ett 
stort antal nya internationella arrangörer. Kiki Muukkonen tackade 
ja till att delta i Scenkonstbiennalens programläggningsgrupp, som 
representant för samtida cirkus – ett arbete som sträckte sig över hela 
2016. Cirkuskoordinatorn deltog på det svenska scennätverket CirkusNät 
Sveriges möten under året. Under hösten gav hon på förfrågan från DOCH 
mentorsessioner till mastersstudenterna i cirkus. Hon bjöds även in till 
diverse evenemang, föreläsningar och jurydeltaganden, men kunde av 
tidsskäl inte närvara på samtliga. 

Cirkusprogrammet för våren 2017 i Hangaren Subtopia förhandlades och 
bokades under hösten.

Finansiering av projekt
Cirkuskoordinatorn ansökte ett antal externa, offentliga stöd för olika 
projekt. De ansökningar för verksamhet under 2016 som bifölls var till 
antalet 10: Nordisk Kulturfond för Subcase 310 000, Kulturrådet för 
Subcase 200 000, Kulturrådet för deltagande i internationella nätverk 50 
000, Svenska Institutet för internationellt deltagande på Subcase 25 000, 
Baltic Nordic Circus Network för Subcase 20 000, CircusInfo Finland för 
Subcase 80 000, CINARS för resa till Montreal 10 000, Circus Next för 
resor till möten 5000, EU för Circus Incubator 280 000 (Subtopias del), 
Kulturrådet för Circus Incubator 105 000. Totalt 1 085 000 kr. 

Subtopias cirkusavdelning deltog under året även i en ny ansökning till 
Creative Europe, för ett samarbetsprojekt mellan europeiska scener som 
presenterar cirkus och hip hop. Svar erhålls från Creative Europe i mars 
2017. 

Miksi, foto Saga Berlin
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FILM OCH MEDIA
Film kan ha olika skepnader och syften. Den kan vara konst, 
underhållning, information, reklam, en hobby, ett yrkesområde, en 
industri och ett verktyg för att dokumentera eller för att skapa social 
förändring. I Subtopia är filmen allt detta. Här samlas filmare på olika 
nivåer; från nybörjare och amatör till talang och proffs (och ibland en 
och annan filmstjärna). Denna blandning är viktig för Subtopia, eftersom 
vi vet att filmindustrin är beroende av nya idéer och att unga talanger 
gagnas av att känna närhet och koppling till den etablerade filmindustrin. 
Vi vet att gränsen mellan proffs och amatör är flytande och arbetar 
därför aktivt med att attrahera och stötta bransch såväl som utbildningar, 
resurscentrum och fritidsbaserade hobbyprojekt.

Filmbasens samtal med Stockholms Dramatiska Högskola (STDH) 
under hösten 2015 ledde till etableringen av en ettårig projektorienterad 
filmutbildning i klustret under 2016 med fortsättning 2017. Subtopia 
fortsatte samtalen med STDH efter att de visat intresse av att etablera 
sig i mer permanenta lokaler i klustret. Strax före jul fastställdes en 
överenskommelse gällande hyresavtal för lokaler där STDH:s institutioner 
för film och media, skådespeleri samt scenkonst kommer att bedriva 
utbildningsverksamhet i olika former. Botkyrka kommuns kulturavdelning 
har fördjupade samtal med Statens konstnärliga högskola kring hur det 
aktiva integrationsarbetet kan utvecklas i samklang med olika aktörer i 
Botkyrka. 

Satsningen kring utvecklingen av en filmby fortsatte under 2016 
tillsammans med befintliga aktörer i klustret och andra externa 
intressenter. 

Antalet film- och TV-inspelningar ökade under år 2016 och Subtopia hade 
87 uthyrda dagar i lokalerna Hangaren, Studio 3, Loftet och Gula Villan 
Subtopia.

Produktionsbolag inom reklamfilm, TV och kortfilm var följande under året:
• C2 Brand Implementation AB
• Lampray AB
• Acne Film AB, vid tre tillfällen
• B-reel Film AB
• Aspekt AB
• Brand Experience Scandinavia AB
• Josef Fares Film AB
• Elise Cervin
• Axel Börjesson
• Elk Production AB
• Thelma och Louise

Under sommaren hyrde 2A Film AB produktionskontor i Subtopia under 
en tvåmånadersperiod för inspelning av filmen Dröm vidare, som också 
spelades in i Subtopiaområdet, på Albyberget och vid andra platser i 
Botkyrka. Filmen har premiär den 17 mars 2017.

Flera av kunderna är återkommande, bl.a. spelades ett av Historieätarnas 
inslag in i Gula Villan Subtopia.

Året avslutades med en två och en halv veckas uthyrning till Elk Produktion 
som producerade frågesportprogrammet Drömpyramiden med premiär 
den 7 januari 2017 på TV4. Sex program spelades in med publik, där även 
boende i Alby och Botkyrka bjöds in. 

Nationella och internationella nätverksprojekt och processer
Subtopia har under året deltagit i ett antal filmfestivaler, filmrelaterade 
event och sammankomster. Vid dessa har Subtopia knutit kontakter, 
inhämtat information, deltagit i samtal och debatter, spridit information 
om Subtopia, aktörerna och hyresgästerna i klustret och diskuterat 
samarbeten. I nätverkandet har sociala medier fortsatt att spela en roll 
även om fokus legat på fysiska möten där både filmsamordnaren och 
ansvarig för uthyrning av studior har gjort ett aktivt jobb.  

Urban konst
Subtopia har sedan 2011 aktivt stöttat den urbana konsten genom att 
tillgängliggöra öppna väggar för konstnärer att utveckla sina konstnärliga 
färdigheter på, genom att bjuda in konstnärer att ställa ut sin konst i både 
inomhus- och utomhusgalleriet och genom att delta i samtal, projekt och 
nätverk i närområdet och runtom i landet.

2016 var ett spännande år för den urbana konstens utveckling. Delvis togs 
ett viktigt steg i Stockholm då öppna väggar uppfördes på Södermalm. 
Efter ett halvår går det att ana att de nya väggarna och Subtopiaväggarna 
kompletterar varandra. De nya väggarna har lett till något färre 
spontanbesök i Subtopia men har istället utkristalliserat behovet av egen 
tid vid väggarna då konstnärer här har möjlighet att boka en vägg och 
därigenom kunna jobba mer fokuserat och inte behöva dela väggyta med 
andra. 2016 släpptes även en rapport som gav större kunskap kring öppna 
väggars effekter. Läs mer om rapporten under rubriken Urban utveckling. 

Graffitiväggarna
Subtopiaväggen vid Hangaren Subtopia
Under 2016 fortsatte upplägget att låta konstnärer boka enskilda tider vid 
Stora Subtopiaväggen, vilket visade sig vara lyckat. Den stora flexibiliteten 
det ger när några konstnärer själva kan få använda en så stor vägg som 
målarduk på tidpunkter som passar just dem har varit mycket uppskattat.
Stora Subtopiaväggen bokades för eget kreativt skapande vid 17 tillfällen 
under 2016. Totalt använde 87 personer väggen på det sättet, alltså ett 
snitt på fem personer per tillfälle. Som mest besökte tio personer väggen 
under en dag, som minst två personer.

Under året har Stora Subtopiaväggen också använts till workshops, 
studiebesök och konstvandringar och för dessa tillfällen har 97 personer 
besökt väggen. Som flest hade 50 personer workshop samtidigt, som 
minst sju personer. Totalt under året har därmed 184 personer använt 
Stora Subtopiaväggen.

Lilla Subtopiaväggen vid Subtopias huvudbyggnad
Subtopias mindre vägg, Lilla Subtopiaväggen, fortsätter att vara ett 
mycket uppskattat inslag i området och besöks ofta. Väggen har under 
året endast varit öppen på helger men det finns en önskan att den åter 

ska bli tillgänglig alla dagar i veckan. Hösten 2016 öppnade en vägg i Tanto 
på Södermalm vilket underlättat för de som inte haft möjlighet att besöka 
Lilla Subtopiaväggen på helger.

Eftersom besökare inte behöver boka väggen har ingen statistik 
kunnat föras och vi vet därför inte hur många som totalt besökt Lilla 
Subtopiaväggen under 2016. Däremot smyckar nya konstverk väggen varje 
måndag morgon när Subtopias personal och aktörer kommer tillbaka efter 
helgledigheten.

Under hösten firade föreningen Subfuzion tio år och arrangerade i 
samband med det en graffitiworkshop vid Lilla Subtopiaväggen.
Ett nytt användningsområde av väggarna dök upp under 2016; både Stora 
och Lilla Subtopiaväggen har under året använts av radioprogram för att 
visualisera innehållet i deras program.

Inomhusgalleriet
Det har varit åtta utställningar på entréplan i Subtopias huvudbyggnad 
under 2016:
• 2015-11-16 till 2016-01-18 Chris Hilli (tre veckor under 2016)
• 2016-01-18 till 2016-03-07 Björn Malmsten (sju veckor)
• 2016-03-08 till 2016-04-01 Ben Hopper (fyra veckor)
• 2016-04-04 till 2016-04-30 Kalle Palleschitz (fyra veckor)
• 2015-05-03 till 2016-09-16 Saga Bergebo (20 veckor, över sommaren)
• 2016-09-19 till 2016-10-28 Mats Lekberg (sex veckor)
• 2016-11-01 till 2016-11-29 Love Kjellsson (fyra veckor)
• 2016-12-02 till 2017-01-23 Sebastian (fyra veckor under 2016)

Sammanställning
Totalt ställde åtta personer ut sina verk i Subtopias inomhusgalleri under 
2016. Av dessa var sex män (75 %) och två kvinnor (25 %). Detta är viktigt 
jämföras med året innan då statistiken var den omvända med sex kvinnor 
(75 %) och två män (25 %). Totalt satt utställningar uppe i 52 veckor under 
2016.

Filminspelning, Dröm vidare, foto Katarina Ståhl

Öppen graffitivägg , Hjärta Botkyrka, Subtopia tillsammans med Graffitifrämjandet och Street Corner
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Utomhusgalleriet
Subtopias utomhusgalleri fortsätter i vanlig ordning att växa och inspirera. 
Den fysiska och digitala konstguiden är ett uppskattat tillskott framför 
allt hos våra spontanbesökare. Under året har också både skolor, företag 
och press besökt utomhusgalleriet. Läs bland annat intervjun med Gustav 
Josefsson, 81 år, som tillsammans med Södra Sidan besökte galleriet 
under hösten: http://www.subtopia.se/wp-content/uploads/2016/11/
SodraSidan_Utomhusgalleri_20161105.pdf

Nytillkomna konstverk i utomhusgalleriet under 2016:

Shora Dehnavi – Målning runt elhus mittemot Bageriet
Shora Denhavi är konstnär från Stockholm och tidigare ordförande i 
Grafftifrämjandet. I Subtopia ville hon hitta bortglömda ”obrukliga” 
platser som hon kunde få skänka lite kärlek. Valet föll på det lilla huset 
som hennes organiska mönster nu klättrar runt. Hon ville att de mjuka 
krypande formerna skulle bryta husets statiska tillstånd. 

Amara Por Dios – port vid övre entrén till Subtopia
Amara Por Dios är från Stockholm men bor i London. Hon hämtar 
inspiration från sitt chilenska ursprung och Sydamerika. Målningarna är 
färgstarka och föreställer ofta mönstrade ansikten som för tankarna till 
forntida kulturer från olika delar av världen. 

Sammanställning
Totalt har 15 konstnärer eller konstnärskollektiv skapat konst i Subtopias 
utomhusgalleri varav två tillkom under 2016. Av dessa är:
Fem kvinnor (33 %), nio män (60 %) och ett konstnärskollektiv (1 %).
Nio kommer från Sverige (60 %), fyra från Europa (Belgien, Holland, 
Tyskland och Storbritannien) (27 %) samt två utanför Europa (USA/Sverige 
och Mexiko) (13 %).

Övrigt
Handbok: Öppna väggar – för främjande av kultur och demokrati
Handboken Öppna väggar fortsätter att vara en tillgång för privatpersoner 
och politiker runtom i landet. Subtopia har vid flera tillfällen blivit 
uppmärksammat på att handboken varit till hjälp i arbetet med att upprätta 
och driva öppna väggar i andra kommuner.

Vi är Botkyrka
Den 27-28 augusti medverkade Subtopia i festivalen Vi är Botkyrka som 
arrangerades på tre olika platser i kommunen; Tullinge, Alby och Hågelby 
gård. I Hågelby arrangerades under söndagen en tillfällig öppen vägg 
i samarbete med Graffitifrämjandet och Street Corner. Aktiviteten var 
välbesökt och de tre pedagogerna som var på plats fick inte en lugn stund. 

Urban Utveckling
Företaget Urban Utveckling avslutade under hösten ett knappt tvåårigt 
utredningsarbete med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), där den brottsförebyggande effekten av öppna graffitiväggar 
undersökts och där Subtopia varit en av de platser som medverkat. Det 
sammantagna resultatet av insamlad data, i form av 279 intervjuer och 
analyserad anmälningsstatistik, ger stöd för att öppna graffitiväggar kan 
minska mängden klotterbrott. Respondenterna ser dock främst andra 
funktioner med de öppna väggarna, exempelvis att de fyller funktioner som 
forum för kulturell och konstnärlig utveckling, agerar mötesplatser och 
svarar för frågor som rör demokratiska rättigheter i det offentliga rummet.
Läs hela rapporten här: http://urbanutveckling.se/images/Rapporter/
Utvardering-av-laglig-graffiti--Slutrapport-2016-10-24.pdf

Konst händer
I början av 2016 inleddes ett samarbete mellan Subtopia, Subfuzion och 
Mitt Alby för att tillsammans söka stöd hos Statens Konstråds satsning 
Konst händer, en satsning på konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer i 
miljonprogrammens områden. Ansökan skickades in, men fick dessvärre 
avslag. 

Graffitifrämjandet
Subtopia har ett fortsatt nära samarbete med Graffitifrämjandet och 
Subtopias representant för urban konst sitter fortfarande som ledamot i 
Graffitifrämjandets styrelse. 

Södermalms nya väggar
Subtopias representant för urban konst deltog i visst feedback-arbete 
kring de förslag som togs fram kring placering och utformning av öppna 
väggar på Södermalm, vilka till mångas stora glädje äntligen uppfördes 
under 2016. 

Permanent utställning av Magasin Subtopia
Med tanke på de nu ganska många år som Magasin Subtopia funnits 
beslutade Subtopias konstgrupp att ta fram en permanent, och sakta 
men säkert växande, utställning av magasinets samtliga omslag. För den 
nyfikne går bilderna nu att se utanför Subtopias kontor i huvudbyggnaden.

Amara por Dios målar på Subtopia, foto Katarina Ståhl Nya målning av Shora Denavi i Subtopias utomhusgalleri
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KLUMP SUBTOPIA
KLUMP Subtopia fortsätter att vara en viktig plats för passionerade 
nyföretagare som vill realisera idéer och starta företag. De som kommer 
till KLUMP Subtopia vill något, har en känsla av att det är rätt men 
ingen aning om hur det ska gå till. I KLUMP Subtopia får de stöd med att 
inse att det är möjligt och att de har vad som krävs för att lyckas, även 
om de själva i början av processen inte är medvetna om det. I KLUMP 
Subtopia får idébäraren hjälp att få syn på sina egna förmågor och att 
det är de själva som är den avgörande faktorn för framgång. KLUMP 
Subtopia erbjuder ett sammanhang, en arbetsplats, coachning och att 
aldrig värdera idéer. Året har, förutom kärnverksamheten, präglats av 
konsolidering, förmedling samt manifestering av KLUMP Subtopia som 
plats och metod. 

KLUMPologi - så funkar en kulturinkubator
I början av året släpptes boken KLUMPologi - så funkar en 
kulturinkubator. Boken beskriver vad KLUMP Subtopia är och hur vi 
arbetar. Den är tänkt att inspirera andra att ta vara på den kraft som finns 
i entreprenörskap drivna av konstnärlig och kulturell kompetens. Vi vill 
också med boken sätta ner foten och tydligt markera att kulturområdet 
behöver stödjande och främjande infrastruktur för att utvecklas i takt med 
det övriga samhället. 

Kultur och företagande, är det en bra idé?
KLUMP arrangerade seminariet ”Kultur och företagande, är det en bra 
idé?”. Seminariet handlade, liksom boken, om att resonera kring vad som 
kan göras för att främja och stärka företagande på kulturområdet. David 
Karlsson från Nätverkstaden i Göteborg var moderator och huvudtalare 
och beskrev hur både kulturens innehåll och de främjande insatserna 
förändrats genom historien. Seminariet hade drygt 50 betalande deltagare 
som var kommuntjänstemän, företrädare för branschorganisationer, 
kulturarbetare och studenter vid konstnärliga högskolor.

Samarbete med Transit kulturinkubator
Samarbetet med Transit kulturinkubator är ett ytterligare led i att 
manifestera vikten av främjande insatser för kulturföretagande. Våra 
organisationer är i princip de enda i Stockholmsregionen som erbjuder 
formaliserad företagsutveckling specifikt riktad till nyföretagare inom 
de kulturella och kreativa branscherna. Samarbetet handlar i den första 
fasen om att lyfta upp frågor och initiera samtal om förutsättningar för 
konstnärlig produktion och företagande i länet. Med oss i arbetet har vi 
hittills Stockholms läns landsting, Stockholm business region, Södertörns 
högskola och Stockholms handelshögskola. 

Utbildning för processledare enligt KLUMPologin
KLUMP Subtopia har transformerat coachingmetodiken till en utbildning. 
Den vänder sig till de som är intresserade av att själva facilitera 
utvecklingsprocesser för nyföretagare. Kursen börjar säljas under 2017. 

Medlemskurs ”Komunicera mera”
I samarbete med KLUMP-medlemmen och webbyrån Studio Foga 
utvecklades och anordnades kursen ”Kommunicera mera” för 
medlemmarna i KLUMP Subtopia. Kursen var i workshopform och pågick 
under tre halvdagar. Syftet med kursen var att utveckla den kommunikativa 
förmågan genom att gestalta affärsidén i en mood board, som en Pecha 
Kucha presentation och i en webbsida designad för mobilen.

Pop-up coachning på Albys Hjärta
Tillsammans med D.I.T-kollegan Cesar Fulgencio anordnade KLUMP 
Subtopia vid två tillfällen Pop-up coachning på Grunden i Albys Hjärta.

BiR - Business in residence 
Som en del av samarbetet i det europeiska nätverket Connected action for 
the Commons (finansierat av European Culture Foundation) anordnade 
KLUMP ett 10-dagarsresidens för två Idea Makers som deltog i Idea Camp 
i Subtopia 2015. Vi bjöd in Laura M. Pana från Holland och Ana Gonçalves 
från Portugal. Under residenset fick de handledning av KLUMP Subtopia 
och The Good Talent. 

Kurs i Crowdfunding
Subtopia anordnade kurs om hur finansiering genom crowdfunding går till 
tillsammans med Claes Delin (88 grader) och Patrik Haggren (Ziprio). Ca 
40 personer deltog i denna heldagsutbildning i den nya lokalen Bageriet i 
klustret. 

Bageriet
Under 2016 har KLUMP Subtopia tillsammans med D.I.T. Subtopia arbetat 
med att sammanlänka lokala nätverk och organisationer som stöttar 
och inspirerar människor till förändring, att förverkliga idéer och nå sina 
mål. Nätverket består av Miljonbemanning, Changers Hub, Multicoach 
och The Good Tribe. Tillsammans har denna grupp och andra interna 
och externa aktörer påbörjar samtal om att genomföra aktiviteter i 
klustrets nyaste lokaltillskott Bageriet. Tanken med Bageriet är att arbeta 
utifrån förhållningssätt ”participatory culture” som innebär att individer 
inte enbart är konsumenter av innehåll utan även bidragsgivare och 
producenter av det man sedan konsumerar, s.k. ”prosumers”

Vardagen i KLUMP Subtopia
In- och utflödet av medlemmar i KLUMP Subtopia är stabilt på ca 80 
medlemmar utslaget över helåret. KLUMP Subtopia lockar personer 
som arbetar med konst, kultur och sociala utmaningar. Under året har 
KLUMP Subtopia haft ca 115 bokade möten med KLUMP-medlemmar och 
personer eller organisationer utanför KLUMP Subtopia. Vi har anordnat 
två frukostmöten och medlemsträffar och KLUMP Subtopia har varit öppet 
och bemannat i princip årets alla vardagar från morgon till kväll. 

Axplock av händelser under året kopplat till KLUMP-medlemmar
• Ungt mode byter namn till Mode 3 och har fått ytterligare stöd ifrån 

Arvsfonden för att starta YH utbildning inom mode. 
• Soppkökets Filip Lundin blev utsedd till ”Årets Ungdomsentreprenör” 

av Fryshuset.
• Charlotta Huldt Rambergs ”Bollywoodoperan” hade premiär i 

Hangaren. Projektet blev även en dokumentär som visades på SVT 
under hsöten 2016. Projektet startades i KLUMP 2014.

• Truls Nord höll föreläsning om sin innovation för taktila fotografier på 
TEDxStockholm.

• Rebecka Hagman vann The Brewhouse Award i kategorin ”Socialt 
Entreprenörskap/Social Innovation” och förärades 50000 kr.

• The Good Tribe (numera The Good Talent) genomförde Expedition 
Botkyrka för tredje året i rad. 

Vi kan också konstatera vid 2016 års slut att KLUMP Subtopia har levererat 
30 % av Kinneviks Change Leaders under de tre senaste åren.

Illustration Maja K Zetterberg BollywoodOpera Botkyrka, foto Jan Palmblad
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D.I.T. SUBTOPIA
D.I.T. ”Do It Together” är ett begrepp som inspirerats av begreppet DIY – 
”Do It Yourself” . D.I.T. Subtopias verksamhet vänder sig till barn och unga 
i Botkyrka. D.I.T. Subtopias syfte är att med kultur som verktyg skapa nya 
relationer och kontaktnät mellan ungdomar, mellan vuxna och ungdomar, 
mellan amatörer och professionella. Resultatet är shower, multievent, 
konserter, gatukonst och framförallt stolthet och självkänsla hos de unga 
som skapat allt detta. Genom åren har D.I.T. Subtopia varit en katalysator 
för flera verksamheter och individers utveckling i området.

Bageriet
”Bakerspace”, ”Make your space”, ”Makerspace” - ett hobbyrum för 
entusiastiska kreatörer. 
Under våren 2016 påbörjas ett omfattande arbete kring en f d bagerilokal 
i klustret. Platsen är öppen för en bred skara kreatörer, entreprenörer 
och konstnärer som har ett praktiskt projekt att genomföra. Tanken är 
att både enskilda personer och organisationer i och utanför Botkyrka kan 
vara verksamma här och att man kan söka att vara med i kollektivet för 
projektidéer inom kultur, konst, tech och mycket mer. Så som skördefest, 
snickra en biodlingsstad, teckna, måla, programmera, slöjda, se på film, 
ställa ut etc. 

Verksamheten hann inte komma i full blom under 2016, men en massa 
intressen har anmälts och påtalats som kommer att realiseras 2017. 
Särskilt roligt är att utvecklingen drivs på av lokala aktörer som bor och 
verkar i Botkyrka.

Subfuzion
Subfuzion är en förening som engagerat många unga vuxna i Botkyrka. 
Föreningen samarbetade med flera olika aktörer i Botkyrka. 2016 fyllde 
Subfuzion 10 år och det firades med en hel veckas aktiviteter: graffiti, 
självförsvarskurs, karaoke och annat som medlemmarna ville göra.
2016 arrangerade REI kampsport och Crossfit center för första gången 
Svenska cupen i Tae kwon do i Botkyrkahallen. Till och med dignitärer från 
Sydkorea kom och besökte cupen. REI var en av de första studiecirklarna 
som startades för 10 år sen i Subfuzion. 

Ett axplock av aktiviteter genomförda av Subfuzion under 2016:

Konstrunda med Subfuzion under sommaren
Tre dagar, tre museer och en fjärde dag där vi gick runt i Botkyrka för att 
visa upp de olika konstverken som finns i Botkyrka, speciellt i Subtopia. 
Museerna var Fotografiska, Naturhistoriska, Cosmonova och Östasiatiska 
museet. Deltagarna tog med skissblock och ritade. 

Albydagen
Under Albydagen deltog två av styrelsemedlemmarna i Alby centrum för 
att rekrytera medlemmar till föreningen. Rekryteringen gick bra trots regn 
och kyla.

Medlemskvällar
Under 2015 genomfördes två medlemskvällar. Syftet är att aktivera och 
fokusera på ungdomarnas egna intressen för olika aktiviteter.

Studiecirklar och workshoppar
En av D.I.T. Subtopias återkommande målsättningar är att skapa 
lovaktiviteter som är kompletterande till de verksamheterna som erbjuds i 
övrigt i kommunen. Detta sker oftast i dialog med fritidsgårdar, ungdomar, 
bostadsbolag och kommunen för att se var behoven och stimulansen finns.

Sportlov 2016
I samarbete med Mitt Alby och Botkyrka kommun.
29 feb till 4 mars.
Antal deltagare: 6 till 35 st per dag.
Temat för 2016 var hälsa, träning och kropp. Genom olika samarbeten med 
organisationer som Multicoach, Pace and Flow och Above the Clouds kunde 
D.I.T. Subtopia erbjuda ungdomar annorlunda aktiviteter på sportlovet. 
Från dialog kring fysiskt och psykisk hälsa till praktiska övningar och 
dansbar kampsport. Ett annat fokus var att bedriva en mer jämställd 
aktivitetsvecka. 

P.g.a. tidsbrist gjordes ingen utvärdering med deltagarna, men stämningen 
var god.Några av deltagarna ville alltid stanna kvar efter kursen och dansa 
lite till.

Påsklov 2016
I samarbete med Mitt Alby och Botkyrka kommun.
29 mars till 1 april.
Antal deltagare: 3 till 7 per dag från hela Botkyrka.
Påsklovsgodiset som bjöds detta år var inom ramen för konst och kultur. 
Från Studio Barbarellas låtskrivarverkstad till Färgsättarnas rit-och 
målningsworkshop. Samarbetet med andra organisationer höjde ribban 
ytterligare på kursaktiviteterna. 

D.I.T. Subtopia hade en tes som gick ut på att så länge man har samma 
intressen så spelar åldern ingen roll. Vi isnåg dock att förutsättningarna 
måste vara rätt och stämningen i lokalen måste vara tillåtande, vilket 
var svårt att hålla vissa gånger. Det är enklare att gruppera efter 
mognadsnivå.

Sommarlov 2016
Under juli månad arrangerade D.I.T. Subtopia tre sommarverksamheter 
för barn och ungdomar i samarbete med Botkyrkabyggen och en fjärde 
med Subfuzion.

Alla kurserna blev bra, med tre fullsatta kurser av fyra. Kurserna fick 
många anmälningar och det blev kö till några. Anledningen till intresset 
är troligtvis årets marknadsföringsinsats. Det kan finnas en fara när man 
gör kostnadsfria kurser, exempelvis föräldrar som glömmer att avanmäla 
barn om de får förhinder.

Den enda kursen som var svår att fylla med deltagare var Konstrundan, 
vilket kan ha varit på grund av den lite äldre åldersgränsen samt 
aktivitetsval. Det kom tillräckligt många för att kursen skulle kunna 
genomföras och den blev mycket uppskattad. 

Närmare beskrivning av sommarlovskurserna 2016:
Xtreem Dance Jam
Två olika danspass varje dag. Första dagen capoeira och modern dans, 
andra dagen breaking och streetdance och tredje dagen avslutades med 
swing och bugg. Alla danserna var populära. Pedagogerna var proffsiga 
och höll en nivå som passade deltagarna.

Open Art Space
Kursen höll till i Bageriet och varje dag hade ett nytt tema. Första dagen 
fick deltagarna testa på teckningsimprovisation och att måla tillsammans. 
Dag två ritade de med blyerts, t ex stillastående objekt. Tredje dagen var 
det lek med färger, teknik och material. Samtidigt fylldes dagarna med 
lekstunder, frukt och en massa skratt.

Digital Avatar med The Heartbeat gaming
Det är tredje året som Heartbeat Gaming håller i sommarkursen Digital 
Avatar – datakursen som fokuserar på nätetik och det sociala spelet i den 
digitala världen. De bjöd även på kunskap om hur man bygger sin egen 
dator och vissa speldesignkunskaper. 

Höstlovet 2016
Genomfördes i samarbete med Mitt Alby, Scenskolan Fejm och Cirkus 
Cirkör på temat ”Fear” (Rädsla).
Detta år blev det helt fullbokat på kursen. Det blev en kvalitativt och 
givande vecka för barnen som fick jobba med sina rädslor i de fem 
uttrycken dans, cirkus, teater, sång och smink. Resultaten blev en 
45-minuters show som visades upp för föräldrar, vänner och bekanta.

Backstagekurser 
I samarbete med Scenskolan Fejm
Löpande under terminerna samverkar D.I.T. Subtopia med Scenskolan 
Fejm i en kurs om arbetet bakom scen. Varje termin avslutas i samband 
med avslutningsföreställningar. Under 2016 samverkade kursen även 
med Cikusgymnasiet, årskurs två, och skapade ljud- och ljusteknik samt 
backstage till deras produktion. 

Under vårterminen arbetade kursen med en dansare från Syrien, som 
genom en dansföreställning berättade om sin flykt från sitt hemland. Det 
blev en 15-minuters showcase som döptes till ”Footsteps”.

D.I.T. Subtopia sommarkurs Open Art SpaceD.I.T. Subtopia sommarkurs Digital avatar
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Open Dance Session Botkyrka
D.I.T. Subtopia har gjort dansstudion i Subtopia tillgänglig för danssugna 
människor under fredagarna. De som kommer får bestämmer vilka stilar 
som dansas. Alla som ville fick dela med sig av vad de kan eller bara 
hänga på och bara lära sig nytt av andra. Under höstterminen inleddes 
ett samarbete med Botkyrka kulturskolan som utökade de öppna 
dansmöjligheterna i de södra kommundelarna. Stundtals så fylldes båda 
dansstudiorna, ibland var det få deltagare.

DIT Subtopias pop-up-verksamhet
Pop-up-verksamheten är ett mobilt koncept som utvecklats för att 
besöka och delta i olika mässor och festivaler. Konceptet synliggör D.I.T. 
Subtopias verksamhet och ger verksamheten möjlighet att fånga upp 
ungas intressen och hjälpa dem att realisera det i konkret verksamhet. 

Pop-up har ett grundinnehåll som alltid finns med men nyckelordet är 
”anpassningsbar” utifrån olika teman och platsers önskemål.
Under 2016 genomfördes tre Pop-up i Botkyrka bland annat Albydagen 
och Habrodagen (i samarbete med Botkyrkabyggen). Pop-up-tillfällena 
var välbesökta och uppskattade av arrangörerna och besökarna.

Övriga projekt
Björhagaskolan
”Bygga Broar” en föreställning skapad av Björkhagaskolans årskurs åtta.
D.I.T. Subtopia tillhandahöll tre danstillfällen, två backstage-workshoppar 
och ytterligare sex pass av prova-på-dans. Eleverna fick insyn i och jobba 
med backstage med yrkeserfarna ledare. 

Heartbeat Gaming LAN 2016
Intresset är stort för E-sport, så i samarbete med Heartbeat Gaming 
anordnades ett tre-dagars LAN i oktober. Det kom folk från hela landet 
och en stor grupp botkyrkaungdomar fick spela sina favoritspel. Det 
erbjöds frukt och det gjordes ett försök att göra LAN:et mer hälsosamt.

Drömdeg
Ett fåtal fick coaching och handledning under året.

Strum live
Ett samarbetsprojekt som tillgängliggör ett nytt fönster för unga artister 
att nå ut till sin publik med konserter och spelningar.

Superrådet - Albyrådet
D.I.T. Subtopia är med i en stödgrupp som supportar det nya ungdomsrådet 
i Alby med ungdomar från båda skolorna, Kvarnhagskolan och 
Grindtorpskolan.

Arbeta mer med jämställdhet med unga
Verksamhetsledaren har gått jämställdhetsutbildningen ”Make Equal” som 
arrangerades av Popkollo och Crossing Borders. Verksamheten fick mer 
verktyg för att skapa bättre förutsättningar att göra jämställda kurser och 
workshop för unga.

SDVSK – Aiman
Julen 2014 släcktes en ung mans liv. Tillsammans med pojkens familj 
arrangerades en antivåldsmanifestation ”Släng ditt vapen, skapa kärlek” av 
några av hans närmaste och med stöd från Riksteatern och D.I.T. Subtopia. 

HANGAREN SUBTOPIA
Det är sju år sedan Hangaren Subtopia invigdes och det är en ganska 
kort tid sett till den utmaning det är att etablera en scen, i synnerhet 
om den befinner sig vid ytterkanten av staden och regionen. Även studio 
och eventlokal är en utmaning vad gäller etablering och vi befinner oss 
i en i tuff regional konkurrens. Trots detta är vi både stolta och nöjda 
med resultatet utifrån de förutsättningar Subtopia har. Under 2011 
lades hela grunden för organisation, programmering, infrastruktur, 
marknadsföring, försäljning samt teknikutveckling, vilket fortsatt under 
åren. Vid 2013 års utgång hade Subtopia en väl fungerande organisation, 
om än liten, i Hangaren Subtopia. Kompetenshöjande insatser och 
fler projektanställda medarbetare gjorde det möjligt att fortsätta en 
positiv utveckling under 2014. Under 2015 inleddes ett omfattande och 
stort arbete att kommunicera och sälja in Hangaren Subtopia, vilket vi 
ser resultat av. Flera kund- och branschinbjudningar har ägt rum och 
marknadsföringsmaterial har funnits att tillgå. Några år av strategiskt 
arbete gav under 2017 en mycket bra utdelning vad gäller uthyrningar av 
lokalen, men även synlighet och ökat besöksantal från botkyrkabor och 
övriga besökare i regionen.

Att etablera en scen samt studio- och eventlokal i denna storleksordning 
är självklart en djärv utmaning. För att etablera scenen samt studio- och 
eventmiljön krävs en längre tids strategiskt och konsekvent arbete, vilket 
kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Vi är dock, trots den 
korta tiden, på mycket god väg att bli en tongivande aktör i regionen med 
goda relationer till flera stora aktörer inom film, tv, musik och event. Även 
scenen har vi lyckats etablera som ”Hangaren Subtopia - scen för samtida 
cirkus”

Genomförd verksamhet i Hangaren Subtopia under 2016
Den idé och plan som lades för Hangaren Subtopia 2010 har följts och 
leveransen av innehåll är långt mer än man kan förvänta sig av en 
organisation i Subtopias storlek. 

2016 innehöll fler TV- och filmproduktioner än 2015 och Hangaren 
Subtopia ökade antalet musikrepetitioner med flera stora, svenska 
artister och band. Även antalet event, mässor och konferenser har ökat 
och blivit större.

I brist på ekonomiska resurser har det varit ett utmanande år vad gäller 
programmeringen av cirkusscenen. I övrigt har cirkusprogrammet varit av 
hög kvalitet och välbesökt. 

Hangaren Subtopia -  Botkyrkas scen för samtida cirkus
Subtopia har ett uppdrag att programmera cirkusföreställningar på scen 
för samtida cirkus - Hangaren Subtopia.

Vi ser dock ett stort och ganska akut behov av att regionen och staten 
engagerar sig i den del som är scen som presenterar cirkus. Botkyrka är 
med Subtopiaklustret en erkänd världsmetropol inom cirkusbranschen 
vid sidan av redan kända platser som Montreal, Paris, Barcelona m fl 
Cirkusscenen Hangaren Subtopia är en nationell angelägenhet och en 
regional självklarhet. I den nationella kartläggningen av samtida cirkus i 
Sverige, som ska genomföras under 2017 av Statens kulturråd på uppdrag 
från Kulturdepartementet, hoppas vi att denna fråga kan lyftas upp på 
agendan.

Cirkusföreställningar 2016 i Hangaren Subtopia
Taoub
Statistik:
Antal föreställningar: 8 totalt (tre föreställningar 2015)
Publik: 1775 (tre föreställningar 2015)
Kapacitet: 1800 (600 platser per föreställning)
Beläggning: 99% 

Under mellandagarna gästades Subtopia av marockanska kompaniet 
Groupe Acrobatique de Tanger som vid åtta tillfällen spelade 
föreställningen Taoub. I foajén skapade Subtopia en marockansk basar för 
publiken. 

I föreställningen Taoub, som på arabiska betyder väv (tissue), blandas 
akrobatik, projektioner, musik och sång samman till poetisk cirkus. Taoub 
är regisserad av Aurélien Bory, fransk koreograf som förutom Taoub skapat 
hyllade föreställningar som ”Geometrie de caoutchouc” och ”Plan B”. 
Föreställningen Taoub har gjort succé världen runt med 340 föreställningar 
i mer än 20 länder. 

D.I.T.  Subtopia sommarkurs, Xtreem Dance Jam Drömpyramiden, TV 4, inspelat i Hangaren Subtopia
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Kampanjen innehöll bl a affischer (på svenska och arabiska) i tunnelbana, 
pendeltåg, buss och på stan samt stor skärm på Kulturhuset Stadsteatern. 
Annonsering i bl a DN, SvD och Barn i stan samt annonskampanjer i 
sociala medier (inklusive köpt annonsering). Omfattande publikarbete, 
pressbearbetning samt flertalet samarbeten, bl a med DN-kortet.  

Presscitat, Kulturbloggen 2 januari: ”Uttrycket har ganska lite att göra 
med traditionell fransk cirkustradition med det nostalgiskt poetiskt, skira. 
Taoub visar mer av mänsklig värme och skär och enkel kropps-glädje. 
Man minns hur man själv som barn ville utforska hur långt kroppen och 
hoppen bar.”

Lähtö/Depart
Statistik:
Antal föreställningar: 1 st
Publik: 105
Kapacitet: 174
Beläggning: 60 %

Som en del av Subtopias cirkusmässa Subcase presenterades en publik 
föreställning i Hangaren Subtopia. Föreställningen Lähtö/Depart bjöd på 
visuell och poetisk cirkusmagi inom genren magie nouvelle med finska 
cirkuskompaniet WHS. I föreställningen gestaltas ett kärleksförhållande 
med ett drömskt bildspråk i ett sceniskt universum av illusioner och 
mystik, där absurd humor alternerar med tragedi.

För denna föreställning gjordes en mindre kampanj som framförallt 
innehöll pressarbete, publikarbete och en mindre kampanj på sociala 
medier (inklusive köpt annonsering). 

Capilotractées
Statistik:
Antal föreställningar 3 st
Publik: 598
Kapacitet: 1176
Beläggning alla föreställningar: 51 %

Vårens föreställning var Capilotractées (som betyder hårhängning) är 
en cirkusföreställning som hämtar inspiration från gammal cirkus- och 
freakshowtradition. Med förundran inför tyngdlöshetens skönhet och 
drömmen om att flyga, kombinerar de poesi och humor i en extraordinär 
luftbalett tonsatt av kaxig punkig rock’n’roll.

Kampanjen innehöll bland annat affischering i Stockholms innerstad och 
i Botkyrka, annonsering i DN, SvD och Barn i Stan, en sociala medier-
kampanj (inklusive köpt annonsering), omfattande publikarbete som 
bland annat innehöll ett nedslag i Kungsträdgården där artisterna hängde 
i håret samt pressbearbetning och samarbeten med andra scener och 
organisationer. 

Presscitat, Dagens Nyheters Maina Arvas 9 april:” I och mellan numren, 
med musikaliska pauser och varmt ironiskt spel, vill Muhonen och 
Kosonen frammana en subtil berättelse. Kanske en berättelse om systerlig 
solidaritet. ”

Pressbilderna till denna föreställning hade ett starkt uttryck och fick bland 
annat i Svenska Dagbladet illustrera hela dansvåren och listades som en 
av de viktigaste föreställningarna inom fältet av dansjournalisten Anna 
Ångström i Svenska Dagbladet 17 februari. 

Havet
Statistik:
Antal föreställningar: 2 st
Publik: 437
Kapacitet: 437
Beläggning alla föreställningar: 100 %

Hösten startade med Havet, en cirkusmusikal för barn. I föreställningen 
sjungs och berättas historien om en oväntad vänskap mellan en fisk och 
en fiskare, en saltstänkt resa med jonglering, sång och dans. 

Havet spelades dels i Hangaren Subtopia tillsammans med våffelbrunch 
och cirkus prova på och utomhus i Alby. Föreställningarna i Hangaren 
Subtopia blev mer än slutsålda. De två utomhusföreställningarna var 
gratis. Den första på Alby torg och den besöktes av ca 200 förskolebarn 
från Botkyrka. Den andra gjordes i samarbete med bostadsföretaget Mitt 
Alby för deras boende på Albyberget, även den välbesökt trots duggregn. 

Kampanjen innehöll affischering i innerstaden och i Botkyrka, 
annonsering i SvD, DN och ett större annonspaket i Barn i stan (print 
och digitalt), en sociala medier-kampanj, (inklusive köpt annonsering) 
publikarbete (extra omfattande för utomhusföreställningarna) samt 
pressbearbetning.  etta var första gången som vi provade att skapa två 
separata kampanjer för samma föreställning (betal och gratis). Det 
fungerade över förväntan. 

Wounded Animals
Statistik:
Antal föreställningar: 3 st
Publik: 535
Kapacitet: 1084
Beläggning alla föreställningar: 49 %

Sista föreställningen 2016 var Wounded Animals, en en-kvinnas-show med 
cirkusartisten och komediennen Angela Wand. Med komik, cirkus, stand-
up, rullskridskor och personliga bekännelser tar hon med publiken på en 
60 minuters tur i en intensiv och mångbottnad bergochdalbana. 

Kampanjen innehöll bland annat affischering i innerstan, i Stockholms 
södra närförorter samt i Botkyrka, annonsering i DN, SvD, Aftonbladet 
(digitalt och print), Gaffa, Welma, Danstidningen, en sociala medier-
kampanj (inklusive köpt annonsering), animerad annons på storbildsskärm 
på Stureplan, omfattande publikarbete samt pressbearbetning och flertalet 
samarbeten med andra scener och organisationer. För denna kampanj 
klipptes även egna videoannonser av befintligt material och fotografiet 
för kampanjen skapades i samarbete mellan Subtopia,  Angela Wand och 
fotografen Klara G. 

Capiotractée, foto Daniel Michelon

Angela Wand, Wounded Animals, foto Klara G
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BILAGA 1
FASTIGHET OCH 
INFRATEKNIK

TEKNIK, DATA, IT OCH TELEFONI
Tornet
Inköp 55” TV-skärm med AppleTV för presentationer och filmvisning
Inköp och installation av WiFi-accesspunkt

Loftet
Omfattande reparation av högtalare
Inköp av hörslingatestare

Gula Villan
Inköp av 2 st 55” TV-skärmar (övervåning och undervåning) 
Inköp av en mindre ljudanläggning till matsalen
Trådlöst nätverk installerat via 4G-router

Rotemannen 1 (båda huskropparna)
Inköp och montering av WiFi-accesspunkter som täcker hela fastigheten
Installation och konfigurering av separata nätverk uppdelade mellan 
lokalerna och byggnaderna (uppdelning i flera nätverk möjliggör debitering 
för nätverksåtkomst till hyresgäster)

Hangaren
Inköp och installation av 3 st WiFi-accesspunkter för full täckning i 
biljettkassan (1 st) och Produktionshuset (2 st)
Monitorhögtalare reparerad

Övrigt
En IPad inköpt till marknadsavdelningen
Säkerhetsskåp för förvaring av personalens datorer inköpt
Totalt har 10 st telefoner (IPhone) köpts in under året samt 2 st datorer (en 
PC och en Mac)
Företaget Provectum används fortfarande som IT support

FASTIGHET
Allmänt alla fastigheter och lokaler
Daglig driftchef föräldraledig januari-augusti, tf Daglig driftchef Jenny 
Holmsten
Ordinarie daglig driftchef Cathrine Zander tillbaka 22 augusti
Enkät utskickad till fasta hyresgäster gällande nöjdhet kring Subtopia som 
hyresvärd
Fortsatt arbete kring rutiner och dokumentation av drift, underhåll, 
ritningar och reparationer
Dagligt underhåll
Diverse snickeriarbeten
Säkerhets- och infrastrukturarbete i produktioner
Byggt infrastruktur och skött transport under Almedalsveckan
Service och reparation utförd på lastbilens bakgavellyft 
Inventering av brandsläckare, antal och placering
Nytt avtal med Q-park för övre parkeringen
Påbörjat arbete med ny P-skyltning i området
Inköp av nya pirror till samtliga lokaler
Inköp av lövblås 

Hyresgäster
Flyttat in:
IBN Rush tog över Konya Spors lokal i R13
Daniel Hagos, dekorsnickare, R1, källare 1
Storbyggen STHLM AB tog över lokal efter Magmanu
Scenskolan Fejm, kostymförråd R1

Flyttat ut:
Konya Spor
Magmanu

Städ
Fortsatt avtal med Samhall

Rotemannen 13
Fyra inbrott restaurangen under maj och juni
Två skadegörelser i restaurangen under maj och juni
Botkyrka kommun har kompletterat galler för fönster i restaurangens kök
Kylkompressoranläggning i kulverten renoverad
Danssalens skarvar i golvet reparerade
AC-anläggning i serverrummet utbytt
Kylbänk i restaurangen utbytt
Nödhandtag entréplan 5 bytt till panikregel
Uteborden har fått nya skivor
Nya p-rutor övre parkering målade, 7 st för Cirkör och 2 st till Subtopias 
tjänstefordon
Ny tröskel installerad i danssalen
Nytt låsbleck nedre entrén
Flyttat larmzoner så att handikapp wc är tillgänglig för allmänheten
Loftet uppfräschat och bytt väggfärg till grå
Klädhängarna i Loftet renoverade
Belysningsarmaturen i danssalen utbytt
Flyttbara mässmattor installerades i Loftet p.g.a. knarrande golv
Nya spanjoletter i nödutgångarna i restaurangens matsal
Restaurangens diskmaskin har fått ny drivmotor
Provlackning av trägolv genomfördes, plan 4, entré ut
Ny centralanläggning för talande utrymningslarm installerat
Ny kortläsare i verkstaden
Ny skal- och rivmaskin i restaurangen
Nya timers i pentryt plan 5

Studio 3
Målat om golvet
Målat utsidan på toalettkuben
Installerat på och av funktion till larmfläkten
Förstudie påbörjad för ev. ljudisolering, fortsätter under 2017

Gula villan
Viltstängsel med grindar uppsatta kring odlingsområdet
Smidesgrindar installerade vid terrassentréerna
Nya möbler och inredning inköpt
Utemöbler investerade
Entrégolvet utbytt från plastmatta till klinkers
Golvet i nedre hallen samt trappa och övre hallgolv ommålat
Fönsterputs genomförd

Rotemannen 1
Studio 1 och 2 långtidsuthyrt till Dekorverket sedan maj 2015
Ena infartsgrinden in till området utbytt
Källare 2 har fått ny kortläsare
Bageriets lokaler har sanerats, städats och ommålats samt inretts
Skenor, gardiner, projektor och ny toalettdörr har installerats i Bageriet
Ny takarmatur har installerats i Bageriet och översyn gjord på befintliga 
elinstallationer
Kontakt med R1s larmdator upprättad via befintligt nätverk
Dörr i korridor uppbyggt, Stationen
Förberedning av larmzoner påbörjad, stationen och kallförråd Studio 1
Ramp till Bageriet renoverad
Elinstallationer i soprum renoverade
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Rotemannen 4
Ventilationsutredning samt extra OVK utförd på begäran
Klotter på fasad borttagen
Träd, buskar och sly borttaget runt fastigheten för att möjliggöra parkering

Hangaren
Återställning av fuktskada i vägg klar
Renovering av toalett avloppssystemet slutförd
Punktbelysning ovanför biljettkassan utbytt
En golvskada åtgärdad 
Nytt kodlås till biljettkontoret
Trucken servad och fått nytt drivmotorlager,
Trucken besiktigad
Saxliften besiktigad
Saxliften har fått nya batterier
Andra motorn till fläktsystemet byttes ut
Byggt förvaringspallar till mässmattorna
Innerfönster och vägg i scenkontoret renoverat efter sättningsskada
Nya låskistor och beslag till fyra nödutgångsdörrar
Frysskadade vattenledningar i soprum reparerade

Produktionshuset
Två fönster i glasgången utbytta
Köket ommålat
Spistimer installerad
Lås på köksluckor installerade
Rivit ut heltäckningsmattor i tre loger på övre plan
Alla lampor i matsalsdelen utbytta till LED-lampor

Salmerska
Vi har fortsatt att hjälpa transitboendet under årets första kvartal med 
brandtillsyn och diverse fastighetsfrågor  

Alhagen
Nya köksspisar
Handfat utbytt på nedre toalett
Åtgärdad fuktskada i duschrum övre plan samt helrenovering


