
 

 

 

 

Fler bygdegårdar i Stockholms län 
 

Antalet bygdegårdsföreningar i Stockholms län har ökat under 2020. Ny 

medlem 2020 är Hökarängens Stadsdelsråd. Nu finns det totalt 62 föreningar 

i Stockholms län. 

Bygdegårdarnas Riksförbund har fram till 202o ökat i medlemsantal i 46 år i rad, under 

pandemiåret 2020 minskade dock medlemsantalet totalt med tre föreningar sett till hela 

landet. 

– Därför är det extra glädjande att fem bygdegårdsdistrikt, varav Stockholms län är ett, har 

ökat i medlemsantal! 2020 har varit ett speciellt år för oss, liksom för hela samhället, med 

coronapandemin som har gjort att verksamheten och uthyrningarna av bygdegårdar har 

minskat över hela landet, säger Karin Fälldin, förbundschef i Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Bygdegårdar betyder mycket för det lokala föreningslivet och för lokalsamhällets 

sammanhållning. De är också en viktig plats för kulturupplevelser. Föreningen kan även 

driva frågor för att påverka utvecklingen av lokalsamhället. 

Bygdegårdsföreningar driver allmänna samlingslokaler som hyrs ut till alla som delar 

föreningens demokratiska värderingar. Bygdegårdar hyrs ut till både fest och möten, 

föreningsverksamhet och kulturaktiviteter, föreningarna som driver bygdegårdarna har i 

många fall även egen verksamhet. 

– Att ha en sådan mötesplats är väldigt betydelsefullt för bygden och människorna där. 

Bygdegårdar är landsbygdsutveckling i verkligheten och kärnan i det är de ideella krafterna 

som gör detta möjligt, säger Bo Carlqvist, ordförande i Stockholms läns bygdegårddistrikt. 

Antalet medlemmar ökade även i följande bygdegårdsdistrikt: Södermanland (1), 

Kronoberg (1), Skaraborg (2) och Dalarna (3). 

Om bygdegårdar: 

• Bygdegården är en föreningsdriven, allmän samlingslokal som är skapad av människor 

utifrån bygdens behov. 

• Bygdegården är en mötesplats som är öppen att hyra. 

• Bygdegården välkomnar alla med demokratisk värdegrund. 

• Bygdegården drivs av ideella krafter. 

• I bygdegården skapas en social sammanhållning och ett engagemang som är grunden 

för att både människor och bygder kan utvecklas. 

Se alla bygdegårdar i Stockholms län: 

https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/?distrikt=1&sok=S%C3%96K  

Vår vision: 

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. 

Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i 

framtiden. 

Kontakt 

Karin Fälldin, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund: 072-519 20 62 eller 

karin.falldin@bygdegardarna.se  

Bo Carlqvist, ordförande, Stockholms läns bygdegårddistrikt: bo.carlqvist@sv.se  
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