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        2020-10-28 

Till ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson för kultur och fastighet i Stockholms 

län 

 

En hösthälsning från distriktet med inbjudningar och viktig information. Kul att så många 

deltagit i utbildningar i höst. Vi hoppas det har givit er mer kunskap och ny energi! 

 

Kulturnätverksträff 

Vi fortsätter våra träffar. Nu är det dags före en digital  kulturnätverksträff den 7 november 

kl. 10.00 – 13.00 via Zoom.. Kontaktpersonerna för kultur har fått inbjudan tidigare nu går 

den till alla er. Välkomna med er anmälan. 

 

Krisstöd ang. Covid 19 

Hoppas ni alla sett förbundets utlysning av krisstöd. Hoppas också ni noterat att man vill ha in 

uppgift från ALLA föreningar. Läs mer här:   

https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-

riktat-krisstod/  

Den 3 november kl. 19 anordnas ett webbinarium där information ges om stödet och 

ansökningsformuläret. Där ges också gott om utrymme för att ställa frågor. Anmäl dig till 

webbinariet här: https://forms.gle/UuHaJkL6iBjUdehs8 

 

Barnteaterturné 

Till slut blev den av vår barnteaterturné! Fem föreningar deltar i höst. Vi planerar en turné 

även till våren. Meddela om din förening vill vara med! Se mer på hemsidan. 

 

Arrangörsstöd! 

Det finns medel kvar att söka för kulturarrangemang. Ni hittar blanketterna här! 

https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/93-2/ 
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Årlig genomgång av bygdegården 

Ett ovärderligt material. Planera in en genomgång tillsammans med styrelsen. Bra 

Coronaaktivitet! Du hittar det här: https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/underhall/ 

 

Säker föreningsgård 

Få 20% rabatt på försäkringen – gå kursen ”Säker Föreningsgård”  

Dessa sju i Stockholms län har gjort det Stortorpsparken, Över-Enhörna, Tynningö, Ornö, 

Länna, Oaxen och Edsbro i nämnd ordning.  Gör det även i din förening, enskilt eller 

tillsammans! https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/saker-foreningsgard/ 

 

Miljödiplom 

Till vilka föreningar får vi dela ut miljödiplom på stämman 2021?  Vi talade om detta på våra 

träffar i höst. En bra aktivitet att ta itu med i Coronatider. Kanske en studiecirkel? Ladda hem 

materialet för miljödiplom 1 och ta upp på nästa styrelse! Läs mer på förbundets hemsida: 

https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/miljo/ 

 

Bygga, rusta 

Påminner om att ansökningar till Boverket ska vara förbundet tillhanda senast 15 november. 

Förbundet sänder vidare till Boverket som tar beslut i maj. 

 

Med hälsningar från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

/Monica Eriksson   070-375 02 83 

 

Besök vår hemsida. Där finns information om vad som 

händer/hänt i distriktet.           

                   https://bygdegardarna.se/stockholm/ 

Följ oss på Facebook. 

                   Sök på Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 
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