
  

   Verksamhetsstöd 2017 – 2019  
  

 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt erhöll 200 000 kronor per år i tre år från 2017 av Region 

Stockholm.  

Så här beskrev vi i ansökan hur vi ville satsa:  

Vi vill med detta kulturprojekt ge möjlighet till ett arrangörsstöd till våra föreningar för att 

öka utbudet av professionell kultur i länets alla 59 bygdegårdar. Vi vill kunna stötta våra 

föreningar genom att erbjuda olika utbud och ge en ökad utbildning i arrangörskap. I detta 

arbete samarbetar vi med Riksteatern i Stockholms län och Studieförbundet Vuxenskolan.   

Genom våra kultursatsningar når vi ut i länets ytterområden och i skärgården där de flesta av 

våra lokaler finns.  Vi söker stöd dels för att kunna gå in och subventionera produktioner 

men också för att kunna erbjuda ett förlusttäckningsbidrag. De flesta föreningarna har en 

ansträngd ekonomi och vågar inte satsa på den lite dyrare professionella kulturen. Det vill vi 

avhjälpa med detta stöd.  

Stöd kan ges till olika typer av scenkonst som musik, teater, dans men också till satsningar på 

litteratur och film.   

BR distriktet arbetar helt på ideell basis. Det fortsätter vi med men vill ändå kunna arvodera 

någon för att öka kontakterna och utbudet av kulturverksamhet till våra 59 föreningar.  

  

Uppställda mål efter beviljat stöd  

Vi utgick i från regionens uppställda kulturmål. Våra medel har främst använts som ett arrangörsstöd 

men även till utbildning och informationsträffar. Vi formulerade syfte och mål för vårt erhållna stöd:  

Syfte  

Stödet ska vara ett stöd för att våga och kunna satsa på kulturell verksamhet.  

Mål  

• att varje förening genomför minst ett kulturarrangemang/år  

• att förening som inte arrangerat tidigare och/eller inte nyttjat stödet har förtur om 

resurserna är begränsade  

  

Regler för arrangörsstödet upprättades. Ett regelverk som har reviderats något för varje år. Bil 1.  

Stöd har givits till följande 31 bygdegårdsföreningar i 16 kommuner under de tre åren.   

 



  

  

 Arrangörsstödet 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

  

Antal 
arr 

Varav   
film 

    
Antal 
Arr 

Varav 
film 

   
Antal 
Arr 

Varav 
film 

Södertälje Oaxen 5 3 11 6 7 4 

 Mörkö 1    0  

 Över Enhörna 9 5 12 11 12 10 

Botkyrka Grödinge,   2    1  
Nynäshamn Svärdsjögården 1    0  

 Västerby 1    0  
Huddinge Stortorpsparken 1  1  1  

Värmdö 
Ahlsviks bgd (Värmdö södra 
bgd) 1           0  

 Runmarö 3 2 9 9 10 10 

Tyresö Tyresö     1  
Haninge Ornö 1           0  
Stockholm Jakobsbergs gård 3  3  5  
Ekerö Schakalen/Skå bgd 10 10 10 10 11 10 

Järfälla Ulvsättra 1    1  
Sigtuna Odensala 3    1  

 Skepptuna 2  1  1  
Österåker Ljusterö 4 2   1  

 Ingmarsö 2  1  0  
Vallentuna Kårsta Ekskogen     1  
Norrtälje Björkö-Arholma     5 5 

 Brogården 1  1  0  

 Edsbro 5 4 5 3 7 4 

 Estuna 2    2  

 Länna 3 3 4 3 3 3 

 Lohärad     2  

 Rådmansö 3  4  3  

 Singö 2  1  0  

 Sättraby 3  1  1  

 Yxlan Blidö 2 1 4 1 4  
Vaxholm Tynningö   1  1  
Upplands 
Väsby 

Grimstagården 
  1  0  

 
 

      
                  
 

2017 

                                                              
 
21 bygdegårdar 12 kommuner  70 29 70 43 81 46 

2018 17 bygdegårdar 10 kommuner      

2019 22 bygdegårdar 12 kommuner   

 
 

   



31 av länets 60 bygdegårdsföreningar har fått stöd under 
treårsperioden. 

Arrangemangens innehåll fördelar sig enligt följande:    
 

 2017 2018 2019    

 filmvisningar 29 43 46    

 musikarrangemang 13 12 15    

 teaterföreställningar 15 11 14    

 föreläsningar 4 1 3    

 utställningar 3 1 2    

 konstutställning 1 1 1    

 nycirkus, pröva på 2 1 0    

 trolleri/clown 2 0 0    

 dansuppvisning 1 1 0    

  70 70 81    

 

Några nedslag i verksamheten  

Filmvisningar  
Samtidigt som vi fick medel till arrangörsstöd gjorde förbundet en satsning på film i vårt län. 

Man köpte in en filmutrustning (DVD spelare och stor filmduk) som kunde lånas av 

föreningarna. Detta gjorde att några föreningar prövade på filmvisning med gott resultat.  

Under de tre åren har Över Enhörna, Schakalen/Skå haft mer än 10 visningar per år och har 

löst utrustningsfrågan. Oaxen hade 12 visningar i början av perioden. De har därefter inte 

fortsatt p g a avsaknad av utrustning. Runmarö, Edsbro och Länna i Norrtälje har ett par 

visningar per år och har egen utrustning.  Såväl Ljusterö som Björkö-Arholma är på gång att 

öka filmvisningen genom ny utrustning. 

  

                              

             Filmvisning i Över Enhörna             Dansbanebio på Skå festplats.  

Scenkonst 
Samma år som distriktet erhåll stöd från landstinget förändrade Rikstertern sitt stöd. Man 

hade tidigare ett s k småplatsstöd som fler bygdegårdsföreningar nyttjat i många år. Turligt 

nog kunde vårt arrangörsstöd ersätta detta.  



Framför allt för Yxkan-Blidö, Rådmansö och Skepptuna bygdegårdsförenar som arrangerar   

1 – 2 scenkonstföreställningar per termin. Utan ett ekonomiskt stöd skulle dessa föreningar 

få det svårt att fortsätta. Distriktet har under åren tipsat om bra föreställningar främst 

hämtade från Riksteaterns utbudsdagar i Västerås.   

                             

Grabbarna från Eken medverkade på    Friteatern har besökt flera bygdegårdar 

en kulturnätverksträff 2018 och har    med olika föreställningar.      

engagerats av flera föreningar.  

Inför hösten 2019 har vi erbjudit 2 barnföreställningar, som vi puffat lite extra för. Det har vi 

gjort i samarbete med Riksteatern som nu fått en teaterkonsulent som vi kan bolla idéer 

med. Tyvärr kom förslagen ut sent men det går givetvis att boka även 2020.  

Några slutsatser  

Stödet har stimulerat flera föreningar att våga satsa på kultur och några av dem som tidigare fått 

stöd via Riksteatern har vågat fortsätta att erbjuda scenkonst.  

Vi bör tydligare gå ut med förslag på grupper. De ideella funktionärerna tycker det är svårt att leta 

grupper och välja. De är tacksamma för det stöd vi ger. Detta bör öka.  

Vi satte upp målet – minst en kulturaktivitet per förening.  Även om stödet nått 31 av distriktets 60 

föreningar kan vi ändå konstatera i vår årsrapportering att det bara är fem föreningar som inte 

erbjuder kulturaktiviteter alls. Det är mindre föreningar där lokalen används mycket för 

föreningsmöten, studiecirklar mm.  De övriga ca 25 föreningarna erbjuder olika kulturinslag, även om 

de inte fått del av arrangörsstödet. Några har ett etablerat bra samarbete med kommunen, några har 

tradition på att genomföra vissa aktiviteter och får det hela att gå runt. Men även dessa föreningar 

efterfrågar stöd. Inte minst förslag på repertoar.  

När frågan tagits upp på våra nätverksträffar och på vår distriktsstämma säger sig flera föreningar att 

de vill öka sitt utbud och också gärna pröva på något nytt. Vår förhoppning är att vi ska kunna 

fortsätta erbjuda detta stöd och att vi ska öka vår insats med att erbjuda ett bra och varierat utbud.  

Stockholms län bygdegårdsdistrikt/ Styrelsen 


