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1966–2016: 50 år i huset 
Jubileumsvecka 20-24 september
Folkets Hus Boden firar 50 år i medborgarhuset. Det välbesökta huset i 
Bodens centrum byggdes för ett halvsekel sedan och det firas 
tillsammans med Quality Hotel Bodensia som håller till i samma hus. 
Aktiviteterna pågår i en vecka som avslutas med jubileumskonsert och 
fest där bland andra band som spelade vid invigningen gör återbesök. 
Välkommen till en fullspäckad jubileumsvecka!

Tänka sig. För 50 år sedan invigdes Medborgarhuset här i centrum. Folkets Hus har 
varit en central del av huset, ända sedan huset ritades och första spadtaget togs, 
genom ombyggnationer och till i dag. Genom åren har vi hunnit med otaliga 
arrangemang, kulturhändelser och i dag tar nya verksamheter form, arbete 
omorganiseras och lokaler fräschas upp. Många projekt blir verklighet just i år och det 
tycker vi är spännande!

Vi är ”still going strong” så att säga. Trots det är det många som inte vet vad Folkets 
Hus gör i Boden – vad vi gör för bodensarna! En del tror att vi är förlegade och 
ineffektiva, men det är inte sant. Faktum är att vi förra året gjorde vårt bästa bioår 
sedan 2009 och vårt besöksantal ökade med 5000 personer jämfört med 2014 (ca.
45 000 besökare i huset totalt 2015). Vi har i augusti installerat splitternytt ljudsystem 
då vi ansökt och beviljats finansieringsstöd från Svenska Filminstitutet. Halva summan 
betalar vi själva ur egen ficka.

Vi är en förening, med styrelse och några anställda, som jobbar för tillgängliga 
mötesplatser där idéer kan stötas och blötas. Vår viktiga plats i kommunens och 
regionens kultur-, förenings- och näringsliv är självklar. Vi axlar rollen med stolthet och 
professionalism.

Och i september vill vi fira tillsammans med er! Under vecka 38 bjuder vi, tillsammans 
med Quality Hotel Bodensia, in till musik, dans, bio, mat och mycket mer. Det kommer 
vara en vecka full av aktiviteter och ett hus fullt av möten – precis som det ska vara.

Pressbiljetter finns att tillgå. Läs mer om programmet på Boden.fh.se/arr
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