Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt
( utdrag ur protokoll )

9 augusti 1939
Det första styrelsemötet i Kristinebergs Folkets
Hus-förening hölls den 9 augusti 1939.
Mötet öppnades av Ruben Lundgren som
”hälsade de fåtaligt närvarande välkomna”.
Fabian Sehlin rapporterade från interimsstyrelsens besök hos ingenjör Thorné.
”Denne gick med på en del smärre ändringar av
rum o s v, som han även trodde bolagsledningen
skulle godkänna.
Alvar Karlsson föreslog att den kommande
FolketsHus-styrelsen skulle utverka medgivande
av Ing. Thorné, att mat och husrum skulle i den
mån de fanns beredas åt arbetarna med Folkets
Husbygget”.
Vid mötet lästes Bolidens FolketsHus-stadgar upp och godkändes att även gälla i Kristineberg. Ett
tillägg skulle dock göras till paragraf 6 där styrelsen fick i uppdrag att formulera texten.
Ett val av styrelse gjordes under mötet genom handuppräckning. Valda blev J.E Fredriksson, Valfrid
Björk, Ruben Lundgren, Allan Vikström och Algot Karlsson Till suppleanter valdes Alvar Karlsson
och Helmer Lindström. Revisorer blev Karl Huldtin, Valter Lindberg och Ejnar Berglund med Olov
Edmark och Bertil Karlsson som suppleanter.
16 oktober 1939
Vid det andra mötet den 16 oktober genomfördes ytterligare val till styrelsen. Övriga punkter handlade
om uppläsning och beslut av ett kontrakt med Bolidens Gruvaktiebolag. Ett förslag att diskutera med
”Bolagsledningen” ang gemensam vaktmästare för skolan och Folkets Hus väcktes.
2 november 1939
Vid mötet den 2 november diskuterades avtalet mellan Folkets Hus-föreningen och ”Kristinebergs
Gruvbolag”. Efter en längre diskussion beslutades om ett tillägg att få ”skriftligt på att
förskottsbetalning av arändet kan gottskrivas kommande års arände”
De personliga fullmakterna ” för Bolidens Gruvaktiebolag att avdraga 1% av anställdas inkomst”
diskuterades och beslutades.
Beslut togs på förslag av Axel Bark ”att få ordet Kristineberg infört efter gruvbolaget för att
därigenom gardera sig mot uttaxering vid avflyttning från orten till någon annan plats under bolaget”.
21 maj 1940
Styrelsen beslöt enhälligt att bygga en dansbana. Arbetsledare blev Valfrid Björk, Alvar Karlsson och
B. Nyman.

6 september 1940
Mötet utser biografföreståndare, uthyrningsman, festkommitté, biljettförsäljare samt biljettmottagare.
Styrelsen beslöt att utreda frågan angående försäljning av konfekt. Vaktmästarfrågan ännu inte löst,
men tills vidare skulle styrelsen undersöka om det fanns någon som ville ta hand om städningen.
Vidare beslöts att bion skulle köras onsdag, lördag och söndag.
15 oktober 1940
Styrelsen beslutade fastställa löner och arvoden. Biografföreståndaren skulle tilldelas ett arvode på 500
kr/år, biljettförsäljare och maskinskötare enligt avtal. Biljettmottagarna fick fritt inträde till
biografförestållningar även när de inte tjänstgjorde. Nu kompletterades med ytterligare två
biljettmottagare.
Städningen ”sattes bort till Fru Risberg för 25 kr i månaden plus 10 kr för varje storstädning.
Eldningen till tagaren för chokladförsäljningen”.
Hyra för lokalerna fastställdes enligt följande: Avd 94 expedition 20kr/månad, stora salen 4 kr och för
lilla 2 kr /möte. Hyra vid fester (ex dans) sattes till 20% av bruttointäkterna.
Stora salen för utomstående kostade 25% av brutto med minimum 20 kr. För utomstående , ex
politiska och religiösa talare blev hyran 15 kr för stora salen och 5 kr för den lilla salen.
Studiecirklar, föreläsningar och bibliotek betalade ingen hyra.
Invigningen av Folkets Hus bestämdes till den 3 november och den första dansen till den 9 november.
30 mars 1941 (årsmöte)
Beslut om ersättning till styrelsen enligt följande: ordf 150 kr/år, sekr 50 kr, kassör 350 kr och
revisorer 20 kr/år. Styrelsen fick även ersättning för föregående år i efterskott.
Uthyrningsman och biografföreståndare erhöll 600 kr/år samt bidrag till telefonkostnader med 8
kr/kvartal.
Styrelseledamöter, m fl valdes samt priser för lokaluthyrning fastställdes.
Ett förslag på inköp av ett piano resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att ta in anbud. Detsamma
gällde inköp av kulisser och varmvattenberedare.
Andra beslut som togs var ett uppdrag att utreda återbetalning av andelar till avlidna medlemmars
anhöriga, förbud mot affischering i lokalerna, utredning om ljudisolerande dörrar mellan café och stora
salen.
13 oktober 1941
Nu togs beslut om att köpa ”det av Edberg i Skellefteå utställda pianot”. Dessutom beslöt styrelsen att
köpa in ”en dammsugare av den större sorten”.
29 mars 1942 (årsmöte)
De sedvanliga frågorna vid årsmöten som val av ledamöter, arvoden och
avgifter fastställdes.
Frågan om en ev utbyggnad av Folkets Hus dök upp, men hänsköts till ett
extra möte. En kommitté på 4 man tillsattes.
Styrelsen beslöt att arbetarkommunen i Kristineberg i likhet med förra året
skulle få disponera Folkets Hus på valborgsmässoaftonen för en
danstillställning samt för firande av Första maj.
Beslut om ett bidrag på 100 kr till biblioteksverksamheten i Kristineberg.
En skrivelse från logen 5239 om fri lokal för ungdomslogens möten bifölls.
Ett förslag om anskaffning av tavlor för lokalens utsmyckning resulterade i
ett beslut om inköp av en tavla föreställande Hjalmar Branting.

21 mars 1943 (årsmöte)
De sedvanliga frågorna vid årsmöten som val av ledamöter, arvoden och avgifter fastställdes.
Mötet beslutade att ge ABF ett anslag på 150 kr. Från konditor Lindeberg fanns en begäran om
”anskaffande av en ny ugn, jässkåp samt reparation av väggar och golv i bageriet. Mötet beslöt
hänskjuta frågan till styrelsen för fullständig utredning, som underställes extra möte för beslut”.
Vidare beslöts att Folkets Hus-föreningen skulle ställa lokal och personal gratis till förfogande vid en
föreställning där behållningen skulle gå till föreningen ”Rädda barnen”.
Frågan om tillbyggnad av Folkets Hus väcktes, men årsmötet beslöt att inte ta upp frågan på dagens
möte. Byggnadskommittéen meddelade att något nytt byggnadsförslag inte utarbetats. Ett uttalande
gjordes av mötet, att ”styrelsen bör gå i författning om att få Folkets Hus-föreningen, så snart som
möjligt, ekonomiskt oberoende”.
Den nya styrelsen:
Ordf Leon Almkvist (obs felstavningen av förnamnet)
Kassör
Valter Lindberg
Sekr
Verner Lindström
Vice ordf Einar Berglund
Vice sekr Ludvig Asplund
Suppl
Lage Karlsson, Halvar Stenberg och Paul Grubbström.
26 mars 1944 (årsmöte)
De sedvanliga frågorna vid årsmöten som val av ledamöter, arvoden och avgifter fastställdes.
Mötet beslutade, i likhet med föregående år, att ge ABF ett anslag på 150 kr.
Ett förslag från T Fredriksson om att föreningen skulle inköpa några konstverk för väggarnas prydande
bifölls av styrelsen som även undrade om inte Avd 94 av Sv Gruv även kunde anslå medel till
detsamma. Mötet beslutade i enlighet med ett förslag från E Norum att hänskjuta frågan till styrelsen
för att höra sig för hos Konstfonden om möjligheten att förhyra konstverk.
Verner Lindström föreslog ett inköp av en högtalaranläggning, men mötet beslutade att bordlägga
frågan av kostnadsskäl.
Vidare beslöt årsmötet att inköpa ett ”brand- och dyrkfritt kassaskåp”.
På ett förslag från E Eriksson gjorde mötet ett uttalande till styrelsen att snarast försöka friköpa
Folkets Hus från BGAB och om möjligt söka erhålla en eftergift på köpesumman.
10 november 1944 (extra årsmöte)
En stadgeändring genomfördes som innebar att räkenskaperna skulle vara revisorerna tillhanda senast
den 15 februari.
En rapport om det ekonomiska läget i föreningen samt ombyggnadsfrågan lämnades.
Frågan om en ombyggnation av bageriet och café-lokalen diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att
komma med ”en fullständig kostnadsberäkning av dessa reparationer” till årsmötet.
Axel Bark kom med en del önskemål ang en del anordningar i parken. Styrelsen menade att dessa
redan var påtänkta. Frågan om inköp av grammofonutrustning hänsköts till årsmötet.
23 mars 1945 (årsmöte)
De sedvanliga frågorna vid årsmöten som val av ledamöter, arvoden och avgifter fastställdes.
Styrelsen skulle i likhet med föregående år utgöra festkommitté.
Den bordlagda frågan om inköp av högtalaranläggning upptogs till behandling. Leo Almkvist föredrog
den offert som lämnats av K Thylins i Skellefteå. Styrelsen beslutade att köpa anläggningen.
ABF fick i likhet med föregående år ett anslag på 150 kr.
Leo Almkvist föredrog en kostnadsberäkning för reparationerna av bageri- och café-lokalen som han

ansåg ”vara högst nödvändiga och uppdrog till styrelsen att på bästa och billigaste sätt verkställa
reparationerna”.
Med anledning av det fortsatta procentavdraget beslutades att de under 1945 inkommande medlen
skulle avsättas i en byggnadsfond.
Styrelsen fick även i uppdrag att förbättra ventilationsanordningarna i lokalen.
Gunnar Almkvist föreslog att föreningen skulle inköpa en skrivmaskin. Med hänsyn till de stora
kostnaderna beslutade mötet att styrelsen skulle få använda fackföreningens maskin.
Den nya styrelsen:
Ordf
Kassör
Sekr
Vice ordf
Vice sekr
Suppl

Leo Almkvist
Valter Lindberg
Verner Lindström
Sigfrid Sjöström
Anders Lundström
E Berglund, A Karlsson och Rikard Åhman

24 mars 1946 (årsmöte)
Axel Bark föreslog att arbetare som blivit förflyttade från Laver skulle bli befriade från bestämmelsen
”att varje i Kriberg anställd arbetare avdrag å intjänt lön får ske tills vederbörande har erhållit 5 st
andelar i Folkets Hus”, utan bör 1 st andel vara tillräcklig för Laverborna, med motivering att de lagt
till ett Folkets Hus i Laver därest arbetet nu kommer att upphöra varför inga möjligheter finnes att
återfå något av det nerlagda kapitalet.
Efter votering beslöt styrelsen att bestämmelserna om att samtliga anställda i Kriberg skall ha minst 5
st andelar skall kvarstå.
Mot detta beslut reserverade sig Axel Bark vilket skulle antecknas till protokollet.
beloppen för uthyrning av lokalerna fastställdes. Folkets Hus skulle dock upplåtas fritt till Avd 94 av
Svenska Gruvindustriarbetarförbundets årsfest samt för arbetarkommunens 1 maj-firande.
På förslag av styrelsen upptogs till behandling frågan om försäljning av Folkets Hus som
alternativförslag till utbyggnadsförslaget. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att handha
frågan om försäljning av Folkets Hus till ett pris av 75.000 kr, om de av mötet uttalade
förutsättningarna för ett nybygge kunde åstadkommas.
I enlighet med ett uttalande från samarbetskommittéen uttalade sig mötet för ett samarbete med
platsens övriga föreningar och organisationer vid etablerandet av sommarens fester för att söka uppnå
ett bättre ekonomiskt resultat.
På hemställan från styrelsen uppdrog mötet till densamma att för Folkets Hus-föreningens räkning
inköpa såväl 1 st arkiv samt räknemaskin.
24 mars 1947 (årsmöte)
Lokalhyrorna fastställdes, bl a blev parkhyran 50 kr för en kväll och 75 kr för två kvällar. Pianot
kunde hyras för 10 kr för dans. Högtalaranläggningen vid dans i Folkets Hus och Park kunde hyras för
10 kr för medlem och 15 kr för icke medlem samt 20 kr vid idrottsevenemang, allt per dag eller kväll.
Ordf Leo Almqvist upptog frågan om försäljning av Folkets Hus samt uppförande av ett större som
kunde fylla behovet i Kriberg. En biograf- och teatersalong med 325 platser, danssalong med en
golvyta av 12 x 14 m. A- och B-sal, bibliotek med läsrum, bageri och serveringsrum samt
vaktmästarebostad, ca 300 000 kr.

Kristinebergs Soc dem Kvinnoklubb- ungdomsklubb och arbetarkommun hade
inköpt ett porträtt av Per-Albin Hansson som skulle hängas upp i A-salen samt PerAlbins grammofonskiva, vilket överlämnades till Folkets Hus.

20 mars 1948 (årsmöte)
Hyrorna fastställdes i nivå med förra året.
Ordf Leo Almqvist rapporterade att frågan om att försälja Folkets Hus ej lett till något resultat.
Därefter redogjorde Almqvist ingående över förslag till byggande av ett nytt Folkets Hus. Styrelsen
beslöt att utöka den kommitté som valts till att utreda frågan med två personer samt en ersättare för
Ivar Pettersson som avflyttat från orten.
12 mars 1949 (årsmöte)
I revisorernas berättelse hade bl a föreslagits att det av föreningen tillämpade fribiljettsystemet skulle
upptas till omprövning. En lång och animerad diskussion utspann sig kring frågan. Efter votering
beslöt mötet med 1 rösts övervikt i enlighet med revisorernas förslag att fribiljetter skall utgå endast
till styrelseledamöterna samt till för biografrörelsen nödig personal.
Leo Almqvist lämnade en redogörelse över vilket resultat kommittéen hittills kommit till i
byggnadsfrågan. Av densamma framgick att något beslut ej fattats vare sig i försäljnings- eller
byggnadsfrågan.
En hel del kritik framfördes med konditoriets nuvarande skötsel. Av den framförda kritiken framgick
att något måste göras för att ändra på förhållandena. Mötet beslöt att med förtroende överlåta till
styrelsen att fatta beslut i fråga om konditoriets disposition.
18 mars 1950 (årsmöte)
Kristinebergs Soc dem Kvinnoklubb hade genom skrivelse gjort framställning om utökning av
filmaftnar i form av matinéföreställningar för barn. Förslaget gav upphov till en livlig diskussion då
uppfattningarna om dess behov var mycket olika. Efter votering beslöt mötet att avslå framställningen
med 25 röster mot och 14 för bifall. Halvard Stenberg reserverade sig mot beslutet.
En skrivelse från Kristinebergs Socialdemokratiska arbetarkommun som önskade att frågan om
spritförtäring inom Folkets Hus lokaler skulle upptas till behandling även frågan om servering av
spritdrycker kunde tillåtas vid subskriberade samkväm. Frågan behandlades ingående. Från
styrelsehåll förklarades att Folkets Hus-föreningens normalstadgar tillämpades, ”men torde det hava
skett avvikelser från dessa vid vissa tillfällen, men ansåg man att det alltid rått god ordning, varför
man ansåg att någon stadgeändring ej borde vidtagas”.
Leo Almqvist rapporterade om ev ny- eller ombyggnad av Folkets Hus. Han förklarade att då man
ännu ej var klar om huset skulle försäljas så fanns inget förslag att framlägga.
Almqvist uttalade ett hjärtligt tack till Avd 94 för dess beslut att, vissa av medlemmarna hos bolaget
innestående penningmedel skulle tillfalla en fond, vilkas medel skulle användas till att utsmycka
ortens allmänna samlingslokaler.

17 mars 1951 (årsmöte)
En förfrågan angående anslag till ABF medförde ”en lång och häftig debatt”. Mötet beslöt med 23
röster mot 22 att avslå motionen.
Efter en lång debatt beslöt mötet att i mån av möjlighet anordna matiné-föreställningar i enlighet med
en framställan från Kristinebergs Soc Dem Kvinnoklubb.
Vidare beslöts att ”Medlem som avflyttar i och med anställningens upphörande äger genom till
styrelsen ställd skriftligen och bevittnad (anmälan) utträda ur föreningen”.
Ordf Leo Almqvist lämnade en utförlig rapport från byggnadskommittéen samt finansplan.
3 juni 1951 (extra möte)
Ordf meddelade att Folkets Husföreningen erhållit 100.000 kr som gåva till det nya Folkets Hus
bygget från Bolidens Gruv AB.
Mötet uppdrog till styrelsen att anskaffa nödiga avstycknings- och lagfartshandlingar på den nya
Folkets Hustomten samt att styrelsen i samråd med byggnadskommittéen skulle upprätta ny finansplan
för bygget.
15 mars 1952 (årsmöte)
Byggnadsfrågan diskuterades och lämnade styrelsen en del upplysningar om på vilket stadium frågan f
n befinner sig. Det upplystes om att SAF avd i Kristineberg hade beslutat teckna andelar för 250 kr per
man. Bolaget skulle teckna för 90.000 kr och Lycksele kommun för 20.000 kr.
14 mars 1953 (årsmöte)
Mötet beslutade att ”platsens föreningar som hyr Folkets Hus skola själva bekosta eventuella
omflyttningar av bänkar före och efter sitt arrangemang. En ledamot av Folkets Hus föreningsstyrelse
skall närvara.”
Leo Almqvist redogjorde för vad byggnadskommittéen gjort för utredning av byggnadsfrågan. Under
hösten har en omräkning gjorts av kostnadsförslaget för uppförande av nytt Folkets Hus. Enligt denna
har byggnadskostnaderna stigit från 500.000 kr till 700.000 kr. Efter uppgjord ekonomisk balans har
Folkets Husföreningen möjlighet att anskaffa 512.500 kr. Byggnadskommittéen hade hos Bolidens
Gruv AB begärt att få låna detta belopp. Från bolaget hade svar erhållits denna dag i form av ett
motförslag, vilket gick ut på att bolaget erbjöd sig att utföra och bekosta en utredning för eventuellt
ombyggnad av det gamla Folkets Hus.
Mötet beslutade att antaga bolagets förslag, men begära att denna utredning skulle, om möjligt, vara
slutförd senast den 1 maj 1953. Utredningen skulle inte vara bindande för Folkets Husföreningen, utan
den förbehåller sig rätten besluta om vilket alternativ som eventuellt skulle utföras.

