
Sommar i Bygdegårdarna  

        i Stockholms län 2019 

nu uppdaterad från 17 juli…. 

 
Länets 60 bygdegårdsföreningar erbjuder öppna mötesplatser för föreningslivet, företag och 
privatpersoner att hyra. Men de flesta är också aktiva arrangörer för att främja kultur och 
sammanhållning i bygden. Aktiviteter som Loppmarknader är ofta också en viktig inkomstkälla för 
att kunna driva bygdegården året om. Här en del av det som händer i sommar från 17 juli! 
 
hela  Dansbanebio varje söndag i Skå bygdegård och festplats.  
sommaren Arr Kulturföreningen Schakalen, Ekerö kommun   

Hela sommaren också wåffelfrukost med melodikryss på lördag fm, bistro torsdag  - 
söndag cykelbingo mm  Läs mer: http://skafestplats.se/   
 

hela Ulvsätra bygdegårdsförening, Järfälla kommun  
sommaren  Danskvällar i Ulvsätra loge   
 Arr Ulvsätra bygdegårdsförening i samarbete med  

Studieförbundet Vuxenskolan http://www.ulvsattrabgf.se/  

30/7 (v31) Henkes                                

6/8 Gideons                              

13/8 Holens  

20/8 Kjell-Dahls      

27/8 Edwings                            

3/9 Jonnys                           

10/9 Samzons  

17/9 (v38) Löpsjötorparn                                                        

                                                                                      4/6 Löps 
hela Café alla dagar i Västerby bygdegård, Nynäshamns kommun  
sommaren 08.00 – 16.00 hela sommaren http://www.vasterbybygdegard.se/ 

  
 
hela Bio på Runamarö hembygdsgård, Värmdö kommun 
sommaren       Bio på onsdagar den 17/7 och 24/7 

. 
 
hela Lohärads bygdegård, Norrtälje kommun 
sommaren Loppis. Första lördagen i månaden från maj till september är det drive in loppis  

kl. 10.00 – 14.00 
 Danser på onsdagar. Start 19- 22. Servering. Entré 100. Fika 30 kr.  
 
 

 
   

 

http://skafestplats.se/
http://www.ulvsattrabgf.se/
http://www.vasterbybygdegard.se/


  
     

JULI 
 
15 – 21 juli Kulturvecka i Ahlsviks bygdegård, Svartsö, Värmdö Kommun 
 Se fler program under sommaren på hemsidan!  
 http://www.hembygd.nu/ 
 
16 juli Jazz på Mälaröarna. Även den 2 och 9 augusti På Skå festplats. 
 Kulturföreningen Schakalen i samarbete med Mälaröarnas jazzklubb. 
  http://skafestplats.se/ 
 
17 juli Två sommarbiovisningar den 17 och 24 juli för barn i Lännagården, Norrtälje kommun 
 Arr Lännagården  http://lannagarden.se/    
 
18 juli  Sommarens Bycafé i Nyby bygdegård, Norrtälje kommun 

blir torsdagarna 18 och 25 juli kl. 18.00-20.00. 
OBS! Torsdag 4 juli kommer biblioteksbussen finnas på plats. 
http://www.nybybygdegard.se/   Arr. Nyby bygdegårdsförening 

till  Sommarcafé varje helg på Oaxen, Södertälje kommun 
12 augusti  http://oaxenbygdegard.se/ 

till  Oaxens bygdegård, Södertälje kommun 
27 juli Utställningen, Vässa pennan men bilder av bl a EWK. Dessutom en skulpturutställning 

samt en utställning om Rysshärjningarna.  
 Öppet lördagar och söndagar, då också servering! 
 Arr Oaxens bygdegårdsförening      http://oaxenbygdegard.se/ 
   
 
19 - 21 juli  Knallemarknad på Ljusterö, Österåkers kommun 

Arr. Ljusterö bygdegårdsförening   
http://www.ljusterobygdegard.se/ 

 
20 juli Barnens dag på Skå festplats, Ekerö kommun 

Clownen Manne kommer på besök och två filmer visas samt massor av aktiviteter som 
fiskdamm, hoppborg mm  http://skafestplats.se/ 

 
20 - 21 juli Juliarten i Torö bygdegård, Nynäshamns kommun  
 Läs mer: https://bygdegardarna.se/toro/ 
    
25 - 28 juli Teaterföreställning om Rysshärjningarna 

I Runmarö hembygdsgård kommer en teaterföreställning om rysshärjningarna 1719 
att sättas upp 25 - 28 juli. Läs mer  

 
27 juli Nämdödagen i och vid Nämdö bygdegård, Värmdö kommun 
 I år, 2019, firar vi 30 års jubileum! 
 http://www.xn--nmdhbf-bua0m.se/  
 

http://www.hembygd.nu/
http://skafestplats.se/
http://lannagarden.se/
http://www.nybybygdegard.se/
http://oaxenbygdegard.se/
http://oaxenbygdegard.se/
http://www.ljusterobygdegard.se/
http://skafestplats.se/
https://bygdegardarna.se/toro/
http://www.nämdöhbf.se/


31 juli Föredrag av Gunnar Lind på Nämdö hembygdsgård 
Hembygdsföreningen på Nämdö arrangerar kl 17-19 den 31 juli ett föredrag av 
Gunnar Lind om ryssarnas anfall mot Stockholms skärgård, med särskilt fokus 
på Nämdö och öarna i närheten. 
I närheten av hembygdsgården (medlem i BR) finns Skärgårdsmuseet i Gamla 
skolan med trädgårdsfik, öppet kl 13-16. Nämdö bibliotek och Nämdö kyrka 
öppen samma tid 

AUGUSTI 
 
2 – 4 augusti Runmarö hembygdsbgård, Värmdö kommun 
 Runmarö Musik- och Litteraturdagar 
 
3 augusti Mörkö bygdegård, Södertälje kommun 

Loppis i bygdegården! http://bygdegarden.morko.se/ 
 
3 augusti Sommarmarknad i Torö bygdegård 
 https://bygdegardarna.se/toro/ 
 
3 augusti Berättarkväll i Ljusterö bygdegård kl 19.00 
 Berättelser vid strandkanten. Medverkan av fyra berättare från ”berättarnätet” 
 

3 augusti Föredrag av Gunnar Lind, författare till boken Brända hemman kl. 14.00 i 
Tullhuset, Dalarö. Sommaren 1719, drog 200 ryska fartyg med 20 000 soldater 
in i Stockholms skärgård. På kort tid ödelades närmare tusentalet gårdar. Hela 
hemman och skogen sattes i brand. Skördar förstördes. Människor torterades. 
Kvinnor våldtogs. Andra fördes bort som fångar. Boskap slaktades och åts upp. 
Tio tusen människor blev utblottade och hemlösa. 
Från 1 juni visas också utställningen Skärgården brinner på Tullhuset. 

4 augusti Musködagen kl. 09.00 – 15.00 i Muskö hembygdsgård  

10 augusti  Magnus Ullman föreläser om rysshärjningarna för 300 år sedan. på Oaxens 
bygdegård. Arr Oaxens bygdegårdsförening I samarbete med Hölö/Mörkö 
Hembygdsförening. 

10 augusti Ornö bygdegård, Ornö 
Teater – Familjeföreställning  
Vattenmannen och speed dyker upp… kl 15.00 

 i samarbete med Haninge teaterförening 
 
11 augusti Kullehusteatern ger komedin ”Betjänten” med bl a Anne Kulle kl. 18.00 
 På Skå festplats. Arr Kulturförenigne Schakalen i samarbete med Kullehusteatern 
 
17 augusti Kulturresa med buss från Stockholm – Norrtälje – Sättraby 

bygdegård – Edsbro (Bygdegård) - Norrtälje  - Stockholm 
 Anmälan senast 10 augusti. Se hemsidan! 
 Arr Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

http://bygdegarden.morko.se/
https://bygdegardarna.se/toro/


 
15 augusti Sommardans Skälby gård,Gammalöt och modernt,  Järfälla kommun 

kl. 19.00-22.00.  Arr Skälby-Barkarby bygdegårdsförening 
 http://www.bygdegardarna.se/skalbygard     

 
22 augusti Sommardans, gammalt o modernt Skälby gård, Järfälla kommun   

kl. 19.00-22.00.  Arr Skälby-Barkarby bygdegårdsförening 
 http://www.bygdegardarna.se/skalbygard      

 
25 augusti Kulturfestival i Jakobsbergs gård i Bredäng, Stockholms kommun 
 http://www.jakobsbergsgarden.se/  
   
25 augusti Bollstarnäsdagen, Upplands Väsby kommun 
 Arr Grimstagården m fl föreningar 
 
25 augusti Loppmarknad i Tyresö bygdegård kl. 13.00 – 16.00   
 http://tyresobygdegard.se/ 
 
 
SEPTEMBER 
 
29 september Teater i Sättra by bygdegård, Norrtälje 
 Så sant som det är sagt med Maria Arnadottis 

http://www.bygdegardarna.se/skalbygard
http://www.bygdegardarna.se/skalbygard
http://www.jakobsbergsgarden.se/
http://tyresobygdegard.se/

