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Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse avger följande 

berättelse för verksamhetsåret 2019. 

 
Kursdagar 

Ett flertal utbildningstillfällen har erbjudits under 2019. Flera var 

kopplade till vårt projekt ”Mötesplatser i Skärgården”. Se nedan. 

Under hösten arrangerades en endagarskurs på Jakobsbergs gård i 

Bredäng som samlade 25 deltagare. Bygg, försäkring och kultur 

var teman som togs upp. Medverkan av Karin Fälldin, 

förbundschef, Anders Karlsson, förbundsstyrelsen och Annelie 

Modin, Riksteaterns teaterkonsulent. 

Bussresa 

En bussresa genomfördes den 17 augusti. En resa med en 

blandning av bygdegårdsbesök, kulturupplevelser och 

gemenskap. Resan gick till Norrtälje med besök i Sättraby och 

Edsbro bygdegårdar. Ett besök gjordes också i Edsbro masugn. 

För guidningen i Norrtälje svarade Bengt Eriksson, Estuna.  

Kommunträff 

En kommunträff hölls i Södertälje i början av året med stor 

uppslutning av såväl kommunen som från bygdegårdarna.Träffen 

har resulterat i att det nu finns avsatta medel till 

bygdegårdsföreningarna inom Södertälje kommun. 

Projektet ”Mötesplatser i glesbygd/skärgård” 

I augusti 2018 fick vi beslut om ett Leaderprojekt på 400 000 

kronor med start 1 oktober 2018 och pågick till 30 september 2019. 

Projektet har genomförts i samverkan med 9 föreningar i 

skärgården. Tillsammans med dessa har utvecklingsplaner arbetats 

fram och föreningarna har fått support för sina satsningar. Doris 

Vesterlund har varit anställd på halvtid för att arbeta med projektet. 

Under våren genomfördes ”Ett steg till” i fyra föreningar och 

uppföljningsträffar hos dessa samt de övriga fyra medverkande 

föreningarna. Nätverksträffar inom projektet har hållits. Den 17 

mars i Lohärads bygdegård med medverkan av Matilda Asp, 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

. 
 

 

 
Del av gänget som deltog på årets 

bussresa i Roslagen. 

  

 
Träff i Tyresö bygdegård inom 

projektet ”Mötesplatser i 

skärgården. 

 

Den 8 september hölls en träff i 

Tyresö bygdegård med medverkan av 

Aron Schoug som föreläste utifrån 

boken ”Motivera ideella”. 

Projektet avslutades den 30 

september. 

En slutrapport har tryckts upp och 

spridits. 
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Medlemmar i distriktet 

En ny förening har anslutits under året; Föreningen Muskö 

hembygdsgård. Vid årets slut var 61 föreningar anslutna.  

Under året har 42 föreningar, 70 procent, lämnat den 

stadgeenliga årsrapporten. Totalt har 6062 aktiviteter 

rapporterats 2018. Om de bygdegårdar som inte rapporterat haft 

liknande verksamhet betyder det att över 8 000 aktiviteter har 

genomförts i bygdegårdar inom länet.  

Försäkringen – säker bygdegård 

Fyra föreningar hade vid årsskiftet genomgått utbildningen ”Säker 

bygdegård” och får därmed en rabatt på sin premie. Det är 

Stortorpsparken, Tynningö, Över-Enhörna och Ornö.  

  

Förbundsstämman 

Förbundsstämman 2019 hölls i Värnamo den 1 - 2 juni. 

Stockholms läns distrikt representerades av Bo Carlqvist, Doris 

Vesterlund, Britt Engdahl, distriktsstyrelsen samt Alexandra 

Teckla, Jakobsbergs gård som ombud. Monica Eriksson var gäst 

och erhåll förbundets högsta utmärkelse – guldplaketten.  

Distriktsstämman 

2019 års distriktsstämma, den 34:e efter bildandet av distriktet 

1984, hölls i Kårsta Ekskogens bygdegård, Vallentuna den 7 april 

med 50 personer och representation från 19 föreningar. Gruppen 

”Grabbarna från Eken” underhöll. Till Årets bygdegårdsförening i 

distriktet utsågs Över Enhörna bygdegård. Odensala bygdegård, 

Sigtuna blev årets rapportör. Karin Broström, LRF var 

mötesordförande.                          

Arrangörsstöd 

För tredje året i rad kunde vi erbjuda föreningarna ett 

arrangörsstöd. Under 2019 har 22 föreningar i 12 kommuner fått 

stöd till 81 arrangemang. Ett särskilt stöd på 1000 kronor har gått 

till alla föreningar som visat film via Swedish film. 2019 hölls 46 

filmvisningar. 

Ett särskilt stöd gick till Oaxens bygdegård som under tre veckor 

visade förbundets utställning ”Vässa pennan” men bl. a bilder av 

EWK. 

I 

september besökt vi vår nya förening på 

Muskö. Här Doris Vesterlund, Ulla-Brit 

Öhman, Annika Larsson och Marianne 

Nord.. 

 

 
Över-Enhörna bygdegårdsförening som 

blev Årets bygdegårdsförening i 

distriktet. Föreningen premierades också 

under hösten  i Södertälje kommun som 

årets renovering. Här vinjettbild vid 

Länsstyrelsens partnerskappträff i 

december. 

       



 STOCKHOLMS LÄNS  

 BYGDEGÅRDSDISTRIKT  
 

 

 

 

  

Ungdomsprojekt 

I december 2018 erhöll Ornö bygdegårdsförening stöd från Boverket för att ungdomsanpassa sin lokal, 

vilket de arbetade med att förverkliga under 2019. Ingmarsö har mottagit förbundets ungdomsdiplom. 

 

Information och sociala medier 

Distriktet har en Facebooksida under namnet Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. Via Facebook och 

distriktets egen hemsida, www.bygdegardarna.se/stockholm, har information och inspiration spridits till 

våra föreningar och intressenter. Vår informationsfolder som presenterar vårt distrikt har uppdaterats. 

Styrelseledamöterna har deltagit i kurser och konferenser:  

• Bo Carlqvist deltog på ordförandekonferens i januari. 

• Åke Jansson deltog på försäkringskonferens. 

• I april deltog Doris Vesterlund och Monica Eriksson på en samrådsträff med Region Stockholm där  

bl. a frågan om "hur kulturstrategin kan bli verklighet" diskuterades. 

• Doris Vesterlund, Marianne Nord och Monica Eriksson deltog på bygg- miljö- och kulturkonferens.  

• I oktober deltog Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson deltog på Länsstyrelsens konferens i 

Södertälje  

• I november deltog Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson deltog på Länsstyrelsens 

Partnerskapmöte  

 

Byggverksamheten 

Föreningen Sättra Byhus, Norrtälje erhöll 40.400 från Boverket.  

Över-Enhörna bygdegård utsågs av Södertälje kommun till ”Årets renovering”. Utvändigt har 

byggnadens fasad, tak och trappa renoverats. Invändigt har vägg- och takmålningar restaurerats och 

konserverats. Renoveringen av Över-Enhörna bygdegård visar på starkt lokalt engagemang och 

uthållighet för att bibehålla både en intressant byggnad och en viktig mötesplats i bygden. Över-Enhörna 

har fått stöd från Länsstyrelsen till renoveringen. 

Anslutna medlemsorganisationer 

Anslutna organisationer är: Centerkvinnorna i Stockholms stad och län, Studieförbundet Vuxenskolan 

Stockholms län, Vi Unga Stockholms län, Centerpartiet i Stockholms stad och län samt LRF.  

 

Medlemskap 

Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms stad och län, 

Riksteatern Stockholms län, Föreningsarkiven i Stockholms Län och Rådet för lokal utveckling i 

Stockholm (Länsbygderådet) samt Ideell Kulturallians. 

 

Representation 

Distriktsstyrelsens ledamöter som har representerat Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt:  

• Doris Vesterlund har representerat distriktet i styrelsen för Ideell Kulturallians (IKA). 

• Monica Eriksson har representerat distriktet i styrelsen för Riksteatern Stockholms läns. 
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Styrelse 

Distriktsordförande    Bo Carlqvist  Sollentuna 

Vice ordförande/kontaktperson bygg o miljö  Marianne Nord  Hägersten 

Sekreterare/kontaktperson för hemsidor   Monica Eriksson Solna  

Kassör    Britt Engdahl Täby 

Ledamot/kontaktperson kultur    Doris Vesterlund  Järfälla  

Ledamot/kontaktperson information 

Ledamot kontaktperson ungdom      Amanda Svanborg                                    

f d Eklund 

Ersättare.   

Magnus Grundäng Edsbro 

ViUnga 

 

Ersättare/kontaktperson Landsbygdsfrågor 

Ersättare/kontaktperson bygg mellan 

Ersättare/kontaktperson Försäkring 

Elisabeth Karlsson 

Jonatan Virtanen 

Eva von Wernstedt 

Södertälje/Oaxen 

Sigtuna/Odensala 

Stockholm/Lidingö 

   

Valberedning 

Sammankallande       Anders Karlsson  Solna  

Ledamot                                                                          Per Evert Staaf                 Kårsta Ekskogen 

 

Revisorer 

Ordinarie, sammankallande    Kerstin Matsson  Lohärad 

Ordinarie   Kerstin Andersson   Skepptuna 

Ersättare                                                                          Clas Forsgren                  Norrtälje  

Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen utöver det konstituerande sammanträdet. Mötena har  

främst hållits i Bygdegårdarnas Riksförbunds nya kontorslokaler på Stadshusgatan 6, Stockholm. 

Slutord 

Ett intensivt och spännande år med vårt Leaderprojekt är slut. Vi har fått ett rejält lyft i flera föreningar. 

God representation på våra olika kurser och träffar. Arrangörsstödet har varit lyckosamt. Totalt har 32 

föreningar nyttjat stöder under en treårsperiod. Distriktsstyrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret 

och önskar den nya styrelsen och bygdegårdsföreningarna framgång i sitt arbete att utveckla 

verksamheten. 

 

Stockholm i februari 2020 

 

Bo Carlqvist    Monica Eriksson Britt Engdahl              Doris Vesterlund  

Magnus Grundäng             Marianne Nord                  Amanda Svanborg  


