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    Stockholm den 3 september 2020 

 

Till ordförande, sekreterare, kassör och kontaktpersoner för miljö, fastighet och kultur 

 

Välkomna åter till en som vi tror, annorlunda höst. Coronan har ställt till det men vi vet att 

många av er är uppfinningsrika och försöker hålla igång. 

Det är säkert fler som haft bra sommaraktiviteter. Från distriktet har vi besökt två. Björkö-

Arholma ”Björköhäng” för 40 ungdomar och Oaxens konstutställningar med servering hela 

sommaren. Uppskattar ca 700 personer på besök på utställningarna och en kassa på 205 000 

för coronasäker servering. Lysande! 

Corona 

När det gäller Corona och ev ersättningar hänvisar jag till förbundets information på deras 

hemsida  https://bygdegardarna.se/om-oss/nyheter/ Uppmanar er också att kontakta er 

kommun. 

Kan vi hitta nya/fler hyresgäster under Corona. Många söker efter stora möteslokaler ex 

företag för personalträffar, styrelser som träffats i mindre klubbhus osv. Fundera och 

informera de ni tror berörs. 

 

Inbjudan Introduktionsdagar 21 och 23 september 

En särskild inbjudan har redan gått ut till vår introduktionskväll. Två datum att välja på 21 

och 23 september. Tyvärr saknas e-post på många ledamöter. Kontakta dem du anser bör delta 

på denna utbildning. Inbjudan bifogas! Anmälan senast 15 september. 

 

Bygg och miljöträffat 3 och 4 oktober 

Många av er har angivit i årsrapporten att ni står i startgroparna för att bygga och rusta. Vi vill 

därför erbjuda en kursdag kring just bygg och miljö där bl. a möjligheter till olika stöd 

presenteras. Vi tar också upp miljödiplomeringen och Säker föreningsgård. Och alla de frågor 

just du vill ställa. 

 

Södra och mellersta länet inbjuds till en digital träff lördag den 3 oktober kl.10.00 – 13.00 

https://bygdegardarna.se/om-oss/nyheter/
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Bygdegårdar i Norrtälje inbjuds till en fysisk träff i stora Länna bygdegård den 4 

oktober. Där kommer vi också att få höra och diskutera Norrtälje kommuns 

landsbygdsstrategi. Båda programmen bifogas! 

Anmälan senast 25 september. 

 

Barnteaterturné 

Ett antal bygdegårdar, som tidigare inte arrangerat någon eller få barnteaterföreställningar, har 

fått en särskild inbjudan att anmäla intresse för en turné i höst. Kommer platser att finnas kvar 

meddelar vi alla. 

 

Sommarens erbjudande om teater Tummeliten kvarstår under hösten, så länge vårt 

arrangörsstöd räcker till. 

 

Arrangörsstöd för kulturprogram 

Självklart kan ni alla söka arrangörsstöd för ev. kulturprogram i höst. Ansökningsblanketter, 

regler mm finns på vår hemsida. https://bygdegardarna.se/stockholm/ 

 

Årsrapportering 

Vi saknar ännu årsrapport från några föreningar. Tillhör du dem? Hör av dig om du behöver 

hjälp att ta dig in i rapporteringen. 

 

E-postadresser 

Sände i går ut inbjudan till alla i föreningarna till en introdag. Fick på en gång tillbaka 10 

adresser som inte fungerade. Konstaterade också på sammanställningen att många av er 

endast har en eller två personer registrerade med e-post. Det innebär att bara en – till två 

personer får del av såväl distriktets som förbundets informationsbrev. Ni har alla att vinna på 

att fler får information. Se över era rapporterade adresser till förbundet. Vi i distriktet 

använder samma underlag. 

 

Facebook och Hemsida 

Har du Facebook? Gå då in och gilla Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. Ett kul och trevligt 

sätt att hålla kontakt. Besök också vår hemsida med matnyttig information. 

 

Med hälsningar 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

/Monica  070-375 02 83 

https://bygdegardarna.se/stockholm/

