
Sommar i Bygdegårdarna  

        i Stockholms län 2020 

 
Länets 60 bygdegårdsföreningar erbjuder öppna mötesplatser för föreningslivet, företag och 

privatpersoner att hyra.  Bygdegårdsföreningarna är också arrangörer, inte minst av olika 
kulturaktiviteter och aktivitetsdagar. Tyvärr innebär denna sommar att många arrangemang ställts in 

på grund av den rådande epidemin. Men en del händer…  Se här!  Några fler aktiviteter kan 
tillkomma…. 

hela  Skå bygdegård och festplats.  
sommaren Våffelfrukost kl. 10.00  med melodikrysset och Bakluckeloppis varje lördag. 

Cykelbingo 2 – 4 juli 
Bilar, bågar o bullar varje torsdag hela sommaren 
17/7 och 7/8 Jazzkvällar i samverkan med Jazzföreningen. 
Tider mm se hemsidan! 
Arr Kulturföreningen Schakalen, Ekerö kommun  http://skafestplats.se/   

4/6 Löpsjötorparn                  

hela Café alla dagar i Västerby bygdegård, Nynäshamns kommun  
sommaren Cafét håller öppet: 

Öppet vardagar 09-16 och helger 08-16, samt torsdagar till kl. 18,00 
 http://www.vasterbybygdegard.se/  

 
hela Jakobsbergs gård i Bredäng, Stockholms kommun 
sommaren Bouleföreningen håller en caféteria öppen på gårdsplanen mån-fre kl. 10 -17 

samt anordnar två boulekvällar tisdag- och torsdagskvällar kl. 18 - 21 
Caféterian startar den 15:e juni - 15 augusti med bord och stolar på gårdsplan samt 8 
boulebanor. Studion Norra Flygeln har ungdomsverksamhet under sommaren. 

JULI                                                                                                                                                           

4 juli Vandring på Runmarö hembygdsgård, Värmdö kommun 

sommaren     Strindbergs vandring 4 juli kl. 09:30 
Med start vid Långviks brygga ca 9:30 (då båten anlänt) guidar Anita Persson en tur i 
Strindbergs spår. Medtag matsäck. Max 20 deltagare 

 
4 juli – 16 aug  Oaxens bygdegård, Södertälje kommun - Utställningar och café  

I sommar bjuder Oaxens bygdegårdsförening på flera utställningar  
I Ettans Kalkugn kommer det i år att vara två utställningar - skulpturutställning 
med 20 deltagande skulptörer och en fotoutställning med tema Gotska 
Sandön av fotograf Birger Svanteson. Inne på Gillet blir det en 
broderiutställning av folkkonstnär Ingrid Nilsson. Hennes broderier är 
företrädesvis gjorda på ylletyg. Tyget är återanvänt och av det har blivit något 
helt annat i Ingrids händer. Här visas också "Vässa pennan" Med teckning av 
EWK samt nutida tecknare. 
 
Öppet varje lördag och söndag 11.00 - 16.00. Servering. 
Popup-café i veckorna – info vid färjeläget. Välkomna att fika på sommarcaféet. 
Du kan äta Oaxenmacka bland flera andra alternativ. Du kan betala med 

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


kontanter eller Swish 
Läs mer på Oaxens hemsida: https://oaxenbygdegard.se/ 

5 juli  Sommarens Bycafé i Nyby bygdegård, Norrtälje kommun 

blir torsdagarna. 18.00-20.00 OBS! Kan ev. komma att ställas in! 
http://www.nybybygdegard.se/   Arr. Nyby bygdegårdsförening  

6 juli - 17/8 Nämdö hembygdsgård, Värmdö kommun 
MÅNDAGAR 10:00 - 11:30 Sommaryoga, med social distansering 
https://www.xn--nmdhbf-bua0m.se/pa-gang/ 

8 juli Tre sommarbiovisningar i Lännagården, Norrtälje kommun 
 Bio den 8, 15 och 22 juli, kl. 18.00 
 Arr Lännagården  http://lannagarden.se/   
 
11  juli.    Preliminär – håll utkik!  

Ingmarsödagen vid Ingmarsö bygdegård,  Österåkers kommun 
  http://www.ingmarso.se/ingmarso/bygdegard/  
   
13 – 17 juli Kulturvecka i Ahlsviks bygdegård, Svartsö, Värmdö Kommun 
 kl. 11.00 – 15.00 Konst, Utställningar, föredrag  

Alla övriga kulturarrangemang inställda! 
 http://www.hembygd.nu/  
 
14 juli Lännagården, Norrtälje kommun 
  Barnteater, - Guldlock och de tre björnarna  
 Arr Lännagården  http://lannagarden.se/   
 
16 juli Björkö Arholma medborgarhus, Norrtälje kommun 
  Barnteater, - Guldlock och de tre björnarna  
 https://bygdegardarna.se/bjorkoarholma/ 
  
17 juli Jazzkväll Skå festplats, Ekerö  kommun 
 Arr. Jazzförenigen och föreningen Schakalen 
 
27 – 31 juli Björkö Arholma medborgarhus, Norrtälje kommun 

27 – 31 juli Björköhäng i samarbete med hembygdsföreningen.  
En aktivitetsvecka för de unga! Se lokala anslag! 

 https://bygdegardarna.se/bjorkoarholma/ 
AUGUSTI 
 
1 augusti Mörkö bygdegård, Södertälje kommun 

Preliminärt Loppis i bygdegården!  Kontrollera på hemsidan. 
http://bygdegarden.morko.se/ 

 
7 augusti Jazzkväll Skå festplats, Ekerö  kommun 
 Arr. Jazzförenigen och föreningen Schakalen 
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SEPTEMBER 
 
6 september    Brogården. Norrtälje 
 Teater Tummeliten visar ”Tre små grisar”  kl. 13.30 
                           https://bygdegardarna.se/brogarden/ 
 
 

Med reservation för ändringar! 
 
   

https://bygdegardarna.se/brogarden/

