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Anslutna organisationer 
Anslutna organisationer var vid årets början 314 stycken, 5 nya tillkom medan 12 försvann. 
Vid årets slut har vi alltså 307 samverkande föreningar. 
 
Representation 
ABF Helsingborg har under året haft representanter i följande styrelser, arbetsgrupper och 
kommittéer: 
ABF Skåne, Folkrörelsearkivet, Kommunals nätverk i NV Skåne, Studieförbundsgruppen i Helsingborgs 
kommun, Facklig studiekommitté i NV Skåne, Sundskanalen, Söndagsscen, Mångfaldsveckan, Hållbart 
Helsingborg och Ungas Nätverk, Gör din Röst Hör nätverket.  
 
Årsmötet 2020 
På grund av den omfattande Pandemi som drabbade världen våren 2020 kunde inga  
årsmötesförhandlingar hållas som planerat i april månad 2020. Vi fick dispens från ABF Förbundet om 
att skjuta upp årsmötet till hösten. 
Årsmötet genomfördes den 23 november 2020 som ett digitalt möte genom Zoom. 
I förhandlingarna deltog  två ombud. Mötet inleddes med att ordförande Kent Härstedt hälsade alla 
välkomna till dessa något annorlunda årsmötesförhandlingar. Till ordförande att leda årsmötet 
valdes Franziska Larsson. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, 
styrelsens ansvarsfrihet och fastställande av arvoden. 
Halvårsmötet 2020 
Halvårsmötet genomfördes den 7 december 2020 som ett digitalt möte via Zoom.  Åtta 
röstberättigade ombud deltog i förhandlingarna.   
Verksamhetsplan och budget klubbades för år 2020, medlemsavgifter fastställdes.  
 
Planeringskonferens 
På grund av rådande omständigheter, med en fortsatt omfattande pandemi kunde inte någon 
Planeringskonferens genomföras under året.  
 
Personalbemanning 
Avdelningens administration finns i Folkets Hus på Södergatan 65, Helsingborg.  
Personalstyrkan har under året bestått av följande medarbetare:  
Karin Arntsen ( lämnade med pension 1/6 2020), Sanna Davidovic (50%), Goran Rabar, Dan Karlsson, 
Jeanette Bengtsson, Artur Malachowski, Gabriella Castillo  
Därutöver utgör timanställda cirkelledare och kulturarbetare den största personalgruppen varav 
merparten är ledare som arbetar ideellt. 
 
Lokaler 
 I Folkets Hus finns administrationen samt ett antal studierum i varierade storlek för folkbildnings-
verksamhet. Vi hyr även lokaler för musikutövning på Tallgatan, Viktoriahuset, Jutan och på 
Gåsebäck.  Vi hyr även lokaler i norra delen av staden - ABF-huset Java för att bedriva cirkel och 
kulturverksamhet.  Dock är det så att merparten av vår verksamhet genomförs i lokaler i samarbete 
med våra medlemsorganisationer.  
 
 
 



 

 

Vision 2020–2025  
ABF Helsingborg-studieförbundet som genom sitt engagemang och goda bemötande erbjuder 
många helsingborgare fortsatt bildning och fördjupad gemenskap 
 
ABF Helsingborg 
består av en mångfald av organisationer som förenas av gemensamma värderingar om alla 
människors lika och unika värde.  
 ABF:s bildnings- och kunskapssyn handlar om alla människors rätt att få bilda och utveckla sig 

själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. 
 ABF är både en samorganisation för medlemsorganisationer och en idérörelse för bildning, 

utbildning och kultur. 
 ABF är en pedagogisk och organisatorisk resurs för medlems- och samverkansorganisationer, 

cirkelledare och deltagare. 
 ABF är öppet för att bygga allianser med intresserade föreningar och grupper som delar våra 

värderingar. 
 
ABF Helsingborg skall genom de olika formerna av folkbildning möjliggöra ett livslångt lärande, och 
öppna alternativa vägar för vidare studier. Förutom stat och kommun är ABF:s uppdragsgivare våra 
medlemsorganisationer. samverkansparter och inte minst invånarna i Helsingborg. Därutöver är vi 
involverade i olika projekt som vi finner intressanta. 
 
 
Historiskt år 2020 
 
Under våren 2020 drabbades Sverige och världen av en omfattande pandemi då Covid-19, 
tillhörande Coronafamiljen på allvar började sprida sig under februari månad. Detta har påverkat 
samhället på alla plan, och folkbildningen är inget undantag. ABF Helsingborg har inte kunnat fullfölja 
och bedriva verksamhet i den omfattning som planerades under hösten 2019 och som vi gav uttryck 
åt i vår verksamhetsplan för år 2020. 
  
Under våren och sommaren kunde vi upprätthålla verksamhet i en del av våra medlems-
organisationer, framförallt de som arbetar med unga människor. I och med höstens inträde kunde vi 
bara genomföra en del av vår planerade verksamhet fram till i slutet av oktober. Efter detta stängde 
vi ner våra studielokaler och vår expedition och i stort sett all folkbildningsverksamhet blev vilande. 
 

 

ABF Helsingborgs olika verksamhetsinriktningar 
 

Bostadskooperationer, bostadsbolag 
Tillsammans med Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen bedriver vi verksamhet. I vissa 
bostadsområden finns stort intresse för cirkelstudier och kulturarrangemang. Vissa HSB - föreningar 
har omfattande verksamhet i sitt närområde. Under 2017 fick vi ett ökat samarbete med 
Helsingborgshem, främst på Dalhem och Närlunda. Detta samarbete har därefter fortsatt och nu har 
vi tillgång till en arbetsplats på @Plantan.  Denna bemannade vi en gång i veckan tills pandemin satte 
stopp för detta. 



 

 

Kitchen Stars, matlagning för barn, har vi tillsammans med Helsingborgshem och Kommunen 
genomfört på Dalhem och Planteringen men höstens verksamhet fick abrupt avslutas. 
Samarbetet med Hyresgästföreningen har blivit allt bättre, tillsammans gjorde vi en plan för ett antal 
föreläsningar och träffar för deras lokala ombud men detta gick inte att slutföra. Vi hade i början av 
året ett språkcafé i Hyresgästföreningens lokal på Planteringen. 
Några nya föreningar från Närlunda har sökt sig till oss, de har främst kulturprogram på sin agenda. 
 
Fackliga medlemsorganisationer 
LO var tidiga med att stoppa fysiska kurser och träffar. Detta gjorde att inga fysiska tvärfackliga 
studier under året genomfördes. Digitala tvärfackliga medlemsutbildningar planerades tillsammans 
med LO Skåne och ABF Skåne men ingen kunde genomföras under hösten hos oss. 
 
Folkrörelsetour som skulle genomförts i maj, flyttades till september för att därefter ställas in helt.  
Vi hade ett öppet digitalt möte den 12 januari tillsammans med LO kring att "Ta tillbaka jämlikheten". 
 
Några fack har rapporterat verksamhet tillsammans med oss men vi övertygade om att mer 
verksamhet genomförs än det som rapporteras till oss. Vi hade en del inplanerat på Java men detta 
ställdes in. 
ABF har regionalt respektive nationellt nätverk kring fackliga studier. Vi träffades huvudsakligen 
digitalt under året men lyckades ha fysiska träffar i januari och augusti. 
Vi har ett lokalt nätverk (LFS) för nordvästra Skåne där vi hade en fysisk träff 5 mars och en digital 
den 10 september. Tillsammans med Kommunal har vi ett annat nätverk och där hade vi fysisk träff 9 
januari. 
Den årliga LFF träffen (Lokala Fackliga Folkbildare) som Förbundet, LO och facken bjuder in till blev i 
år digital. Den regionala fackliga studiekonferensen blev digital 1 december. Mycket av vårens 
verksamhet sköts på till hösten med en förhoppning om att de skulle kunna genomföras då, men så 
blev inte fallet. 
 
Politiska medlemsorganisationer  
Tillsammans med Socialdemokraterna lyckades vi genomföra en medlemsutbildning i januari 2020. 
Eftersom intresset för studier 2019 inte var så stort bland medlemmarna, planerade vi istället in ett 
antal föreläsningar under våren 2020. Flertalet fick ställas in men vi lyckades genomföra några. Vi 
hade motsvarande plan för hösten 2020 men även här fick många ställas in.  
Röd Torsdag var ett vinnande koncept 2019 med fysiska träffar och föreläsningar men detta 
fungerade inte lika bra i digital form, även om några genomfördes. Under året genomfördes 12 
kulturprogram varav 6 med fysiska träffar. 
 
Samarbetet med Vänsterpartiet fungerar allt bättre. Vänsterskolan genomfördes under vår och höst, 
dessutom genomfördes 5 studiecirklar i politiska frågor eller litteraturcirklar. Vi genomförde 8 fysiska 
kulturprogram tillsammans. 
 
Förutom folkbildningsverksamheten ovan har vi haft träffar med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Ung Vänster under året. Vi har besökt STS och Adolfsbergs S årsmöten. 
Våra regionala och nationella nätverk har huvudsakligen träffats digitalt under året. 
 



 

 

Äldre och pensionärsorganisationer 
Året startade normalt med att närvarolistor skickades ut och cirklar startade. Den 16 januari hade vi 
en träff med studieorganisatörerna i föreningarna. Vi besökte PRO Helsingborg på ett medlemsmöte 
och besökte en cirkel hos PRO Eskilsminne-Elineberg den 14 e februari.  Vi hade en träff på Nordea 
kring digitala bankärenden den 10 mars. 
Viss studieverksamhet och träffar drogs igång i september men slutade tvärt igen i slutet av oktober. 
Vi hann besöka PRO Ringstorp innan dess. 
Vår regionala utvecklingsgrupp inom Skåne levde vidare i digital form och ett nationellt nätverk kring 
PRO frågor startades i digital form. Båda grupperna hade några digitala träffar under året. 
Vår verksamhet på äldreboenden dog ut eftersom det rådde besöksförbud där under en stor del av 
året. 
 
Etniska medlemsorganisationer  
Vi arbetar ständigt med att fördjupa vårt arbete för integration och mot främlingsfientlighet. Detta 
gör vi band annat i samarbete med våra etniska medlemsorganisationer.   
För att främja barn- och ungdomsverksamhet har vi fortsatt att erbjuda våra lokaler till 
cirkelverksamhet för denna målgrupp. Lokalerna används främst av Kinesisk Kultur- och 
Vänskapsförening i Helsingborg. Mycket av studieverksamheten riktar sig till barn och ungdom. I 
övrigt bedriver föreningarna cirklar och annan folkbildningsverksamhet i hemspråk, dans, teater, 
samhällskunskap, svenska, data, hälsa mm.  
Under 2020 har många fått avbryta sina planerade studiecirklar och en del har aldrig ens hunnit 
starta pga Covid19. 
  
Funktionshinderorganisationernas verksamhet  
ABF Helsingborg har ett samarbete med funktionshinderorganisationerna.  ABF stödjer de olika 
föreningarnas studieverksamhet, som bedrivs så väl i sina egna som i våra lokaler. Under året som 
gått har vi inte besökt några föreningar men haft telefon och mejlkontakt och diskuterat 
utvecklingsmöjligheterna för studieverksamheten som påverkats av Pandemin. Man har fått ställa in 
eller skjuta fram många planerade möten, studiecirklar etc. Dem flesta av föreningsmedlemmar 
tillhör riskgruppen och måste vara extra försiktiga för att undvika bli Covid-smittade. Vi har 
kontinuerliga möten med Utvecklingsgruppen Funktionshinder (representanter från alla ABF-
avdelningar i Skåne) som nu enbart sker digitalt, där vi diskuterar studieverksamhet och 
föreningsutveckling i Funktionshinderorganisationer. Vi har även deltagit i den Nationella 
idékonferensen med representanter från alla ABF-avdelningar där funktionshinder- och 
tillgänglighetsfrågor diskuterats.  
 
Språk och integration 
Vi har under 2020 fortsatt med projektet ”Cykling för alla” som Inva-Sam driver på uppdrag av AMF 
och tillsammans med ABF, SFF, KF och SBF. Vårt uppdrag i projektet är att utbilda cirkelledare i 
Trafikkunskap för cyklister som i sin tur ska utbilda personer i kommunen som behöver denna 
kunskap för att på ett bättre sätt komma in i samhället och arbetslivet. ABF har utbildat 12 ledare 
som under 2020 genomfört 5 studiecirklar i ämnet. Två till var planerade men kunde inte genomföras 
pga Pandemin.  
 
Vi har bedrivit ett lyckat TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) i samarbete med Sundsgårdens 
Folkhögskola. Syftet med projektet har varit att främja en positiv hälsoutveckling, motverka 



 

 

passivisering och rusta deltagarna med nya verktyg och språk. Kursen innehåll samhälls- och 
arbetsmarknadsinfo med hälsosvenska.  
 
Vi har även samarbetat med nya samarbetsorganisationer kring språkkurser och bedrivit verksamhet 
tillsammans på nya områden i staden. De riktade stadsbidragen gav oss möjlighet att bedriva 
verksamhet mot målgruppen utlandsfödda kvinnor, detta har gjort i samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.  
 
Musikverksamhet 
Verksamheten i musikhusen har under året varit i full gång. När pandemin kom så följde vi 
restriktionerna och höll säkerhetsavstånd. Vi skaffade bland annat in handsprit och munskydd. 
Grupperna består av ganska få personer som umgås även utanför sina studiecirklar.  
 
Verksamheten på Tallgatan startade år 2000 så under 2020 hade vi planerat för ett stort evenemang 
utomhus i juli. Tyvärr gick det inte att genomföra som planerat utan istället genomförde vi mycket 
uppskattade "livestreaming" dagar 3-5 juli.  
Många grupper fick möjlighet att visa upp sina kunskaper genom att spela i en studio samtidigt som 
vi sände ut det live på internet. Responsen var mycket god för detta, både bland banden och tittarna. 
 
I januari genomförde vi "The world of music" en tredagars musikfestival på Charles Dickens. Detta är 
ett årligen återkommande evenemang sedan 2014. Här fick även Sluggerverksamheten möjlighet att 
visa upp sig. 
 
På höstlovet genomförde vi ytterligare en "livestream" konsert 29-31 oktober. Här kom grupper från 
även andra städer och spelade. Vi hade 2500 datorer som besökte webbplatsen för att titta på 
evenemanget.  
På våra tre livesända festivaler hade vi totalt 42 grupper som spelade. Vi vill tacka ABF Skåne som 
gjorde detta möjligt. Alla inblandade uppskattar detta format och man tycker att det är bättre än att 
spela ute. 
 
ABF Helsingborg stöttar dessutom många musikband i kommunen med sitt musikaliska utövande och 
utveckling av sin verksamhet. ABF Helsingborgs musikgruppsverksamhet är huvudsakligen förlagd till 
musikhusen i Sydhamnen. Verksamheten omfattar allt från hip hop och country till extrem metal. 
 
Musikgruppsverksamheten tilltalar många ungdomar och yngre vuxna. 
All denna verksamhet resulterar också i en mängd kulturprogram runt om i vår stad bland annat på 
Dunkers Kulturhus, Charles Dickens samt andra mindre scener. Dessa erbjuder banden en möjlighet 
att utvecklas och få scenvana. 
 
Jutan är ett allaktivitetshus som drivs av Helsingborgs Stad i gamla Juteväveriets lokaler. På Jutan hyr 
vi egna lokaler för repetitioner och cirkelverksamhet. Detta utgör bara en mindre del av den totala 
musikverksamheten men vi tycker det är viktigt att vara representerade på plats. Här förlägger vi 
trumlektioner samt projektet Slugger. 
Slugger drivs av ABF Helsingborg sedan 2011 (finansieringen under 2020 ombesörjdes av Skol- och 
Fritidsförvaltningen, Vård- och Omsorgsförvaltningen samt Frimurarna). Konceptet innebär att låta 
personer från målgruppen unga och yngre vuxna med olika funktionsvariationer musicera i grupp 



 

 

med en kompetent ledare. Detta som ett led i en meningsfull fritid för målgruppen.  
Musiken blir också en grund för målgruppen att bygga en gemenskap kring och växa som individer – 
både musikaliskt och socialt. Ett av målen är att uppträda inför publik. Detta har också gjorts vid flera 
tillfällen varje år och musikerna från Slugger har dragit en stor publik. Under år 2020 blev det bara tre 
konserter i januari. Cirkelverksamheten blev också p.g.a. restriktioner mindre omfattande. 
Under 2020 blev vi även beviljade medel för att under hösten utveckla Slugger med fler 
ämnesområden (konst, dans, teater m.m. utifrån målgruppens önskemål). Detta delprojekt har 
flyttats till 2021. 
 
ABF fortsätter att genomföra studier i instrumentalmusik och solosång för både barn och vuxna. 
Instrumentalmusiken omfattar studier i gitarr, piano/keyboard, elbas, violin, cello och trummor. De 
populäraste instrumenten har varit piano/keyboard och gitarr. Studiernas syfte är också att öka den 
enskildes lust att utöva och skapa musik. Då verksamheten främst har deltagare som är barn har den 
inte påverkats nämnvärt av restriktionerna under pandemin. 
 
Teater 
Teaterverksamheten i B-salen fick tidigare ett lyft då Helsingborgs Scenkonstforum lyckades förena 
ett antal verksamma teatrar inom B-salens väggar. HSF avvecklades vid årsskiftet 2017/2018. Under 
2019 har HSF återbildats och vi ser en utveckling mot fler samarbeten vilket kan leda till fler grupper 
och en större teaterverksamhet på sikt.  
Vår mest aktiva teaterförening är Stumpenensemblen som från början bestod av personer i 
hemlöshet. Stumpen har gett och fortsätter att ge många människor ett sammanhang. Ensemblen 
lockar ständigt till sig nya skådespelare och teatermänniskor vilket ger en stor vitalitet. Med jämna 
mellanrum framför de verk med en tematik som ofta kretsar kring utanförskap och psykisk ohälsa. I 
år blev det p g a pandemin inga teateruppsättningar. 
 
Hållbarhet  
ABF Helsingborg vill skapa folkbildning inom hållbarhetsfrågor. Vi har träffat företrädare för 
miljörörelsen men dessa har inte visat intresse att engagera sig inom ABF. Ett flertal föreläsningar 
inom ämnesområdet planerades men fick tyvärr ställas in.  
 
Demokrati och jämställdhet 
En stor uppgift för ABF är att skapa tillfällen för öppna samtal kring demokratifrågor och andra frågor 
som ligger högt upp på dagordningen.  
 
Kultur 
Kulturprogrammen minskade under året, vilket är en naturlig följd av pandemin och att man inte får 
träffa så många människor samtidigt. Vi har genomfört några digitala föreläsningar men kan säkert 
bli bättre på detta. 
 
Unga och Unga vuxna 
ABF är med och erbjuder mycket kurser inom sång, musik och dans till barn, unga och unga vuxna. 
Detta kan vara genom att erbjuda kurser eller att föreningarna stöttas i att anordna för sina 
medlemmar. Ett annat bra exempel på kultur för denna målgrupp är att ABF anordnade 
lovverksamhet för barnen i kommunen under 2020 tillsammans med våra samverkansorganisationer 
och cirkelledare. Vi bedrev ett digitalt projekt med stöttning från Kulturförvaltningen som vi döpte till 



 

 

kulturströmmen. Vi ville utforska hur digital kultur kan främja psykisk ohälsa och hur vi kan arbeta 
med att ge unga kulturutövare ett forum att verka i även under restriktioner och pandemitider. Vi 
fick unga att mötas över kulturuttrycken och skapa konst tillsammans i olika former.  Vi live-
streamade och skapade en digital plattform. Vi har sett att en lyckad faktor i det främjande arbetet 
har varit att få ta del av nya sammanhang, delaktig i att skapa och bygga nya nätverk tillsammans 
inspireras av andra och bryta isolering. Vi har utforskat kring hur digital folkbildning kan möta urban 
kultur på ungas villkor. Detta projekt gav flera nya nätverk, samarbeten och nya projekt, bl.a en stor 
scenkonstfestival i Helsingborg där flera av de unga har aktiva roller i.  
 
Vi fick även medel till digitala Urbana kvällar, där flera aktörer var inblandade i att digitalisera sin 
konstform. Unga på mötesplats planerade en dansworkshop, vi planerade en filmvisning med ett av 
våra stora hiphop kollektiv, vi hade ett par streamade Dj-sessions. Detta är ett pågående arbete och 
vi hoppas på att kunna utveckla vidare ungdomskulturen.  
 
Under 2020 fortsatte vi på att satsa på våra unga, socialt mobiliserande föreningar. Detta har redan 
och kommer under 2021 fortsätta att generera i mycket ny normkritisk kulturell verksamhet. Många 
unga producerar musik, skriver texter och spelar in videos. Många av våra unga cirklar vill organisera 
upp sig i föreningsform och arbetet med det kommer vi fortsätta med. Vi har varit medarrangörer 
och samarbetat kring; International Day Against Homo,Trans och Biphobia, Mångfalsveckan, HbgGay, 
Transgenderday of Remebrance, Antirasistiska filmdagarna, Pride, DocLounge, HX och diverse 
samarbeten med Fritid Helsingborg. 
 

Avgiftsbelagd verksamhet 
ABF erbjuder, som tidigare nämnts, studier i instrumentalmusik och solosång för både barn och 
vuxna. Då verksamheten främst har deltagare som är barn har den inte påverkats nämnvärt av 
restriktionerna under pandemin. 
Övrig avgiftsbelagd verksamhet har till största delen blivit inställd under år 2020. 
 
Pedagogisk utveckling 
En av de viktigaste resurserna inom folkbildningen är cirkelledarna. Vår ambition är att regelbundet 
erbjuda våra cirkelledare och studieorganisatörer utbildningar. Cirkelledarutbildningarna har under 
2020 påbörjats men inte kunnat slutföras p g a pandemiläget. Alla cirkelledare som påbörjat 
utbildningen kommer att erbjudas komplettering under 2021 (vid behov digitalt). Samtliga nya 
cirkelledare får genomgå introduktion innan de påbörjar sitt uppdrag. Det innebär att de lär sig 
administration av listor, upplägg av cirkeln mer om vad folkbildning och ABF är. 
 
Föreningsutveckling för medlemsorganisationer 
En annan av de absolut viktigaste resurserna inom folkbildningen är föreningarna. Ett samarbete 
med ABF Skåne äger rum för att stärka föreningskunskapen. Lokalt genomför vi normalt inspirerande 
studieorganisatörsträffar flera gånger per år men under 2020 fungerade det inte på grund av 
pandemin.  
 
Deltagarnöjdhet  
Vi har valt att inte skicka ut någon enkät i år då verksamheten påverkats av pandemin. 
 



 

 

Kommunikation och marknadsföring 
Mycket av vår kommunikation med allmänheten sker via våra medlemmar, samverkansparter och 
cirkelledare. Medarbetare, föreningar, cirkelledare och förtroendevalda är de bästa ambassadörerna 
i att kommunicera ABFs uppdrag och värdegrund. ABF är genom sin bredd och mångfald Sveriges 
ledande studieförbund.  
 
I vår kommunikation använder vi oss även av e-post, vår webbplats, Facebook, traditionell post och 
Instagram. Under 2020 kommer vi satsa på att förbättra vårt arbete med digitala medier. 
Sedan ett antal år tillbaka skickar vi inte längre ut tryckta studieprogram till hushållen i Helsingborg 
utan vi lägger ut vårt utbud på vår webbplats och på Facebook.  
 
Webbplatsen uppdateras ständigt med ny aktuell information, de cirklar vi erbjuder läggs ut med god 
framförhållning. Den tekniska lösningen möjliggör att vi snabbt kan komma ut med spontana 
arrangemang. 
 
Tidningen Fönstret skickas kvartalsvis till verksamma cirkelledare, studieorganisatörer, 
organisationer, nämnder och styrelser inom kommunen, bibliotek och andra ställen dit allmänheten 
söker sig. Cirka 600 tidskrifter distribueras ut genom ABF Helsingborgs försorg.  
 
2020 års ABF-are 
Ingrid Persson utses till 2020-års ABF-are med motiveringen att hon delar med stort engagemang, 
stor glädje och på ett bra sätt med sig av sin erfarenhet och sina kunskaper i en välbesökt och 
populär språkverkstad på Planteringen. Hon gör detta helt ideellt. Under 2019 hade hon ca 70 
deltagare som besökte språkverkstaden regelbundet. ABF har fått ett väldigt bra renommé för detta. 
 
Personalfonden 
Under 2020 användes inga medel från personalfonden. 
 
RESO-fonden 
Ansökningar om bidrag kom in men eftersom pandemin ställde till det så flyttades ansökningarna 
över till 2021. 
 
 
Slutord 
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Gör din röst hörd 

ABF Helsingborg, Södergatan 65, 25219 Helsingborg  
Tel: 042-17 64 00     Org nr: 843000-0094 
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