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Stockholms läns bygdegårdar får efterlängtat krisstöd  

I takt med att Corona-pandemin fortsatt har situationen för regionens bygdegårdar blivit allt 

mer akut. Under hösten kom äntligen besked om ett specialriktat stöd till landets 

bygdegårdar. Nu är det klart att 44 av regionens 60 bygdegårdar får förlustbidrag från 

Boverket via Bygdegårdarnas Riksförbund. 

– Krisstödet har fördelats procentuellt så de gårdar som har haft den största förlusten får de 

största bidragen. De summor som betalas ut motsvarar cirka 40 procent av förlusten, säger 

Bo Carlqvist, ordförande i Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. 

Sammanlagt rör det sig om 1 836 205 kronor.  De föreningar som fått drygt 100 000 är 

Ljusterö bygdegårdsförening, Nämdö hembygdsförening och Bygdegården Jakobsbergs gård 

i Bredäng. Övriga har fått mellan 5 000 – 75 000 kronor. 

Norrtälje kommun har föredömligt också givit stöd till de flesta samlingslokalerna. Av 

Boverksstödet har 14 Norrtälje bygdegårdar tagit emot stöd, mest fick Rådmansö med 

72 000 kronor. 

– Även om alla förluster inte kommer att kompenseras är vi glada för att det kommer ett 

tillskott.  Nu har bygdegårdarna fått ökade möjligheter att klara sig fram tills det går att 

starta om med uthyrning och andra inkomstbringande aktiviteter, menar Bo Carlqvist. 

Bygdegårdarna har alltid haft en viktig funktion för närsamhället, sammanhållningen och 

stoltheten. Framöver kan betydelsen bli ännu större. Bo Carlqvist tror att under överskådlig 

tid kommer pandemin att kasta sin skugga över hur vi umgås och rör oss. Många kommer att 

välja att vara i sin hemmiljö snarare än att fara långt bort.  

– Jag tror att lokala aktiviteter, ett hus att gå till och någonstans att samlas kommer att 

betyda ännu mer efter pandemin. Bygdegårdarna har och kommer att ha det tufft, men nu 

får alla eldsjälar i bygdegårdsföreningarna ett bevis på att det lokala engagemanget är 

betydelsefullt. Nu är det möjligt att hänga i och hänga kvar tills allt börjar bli mer normalt 

igen, säger Bo Carlqvist. 

Ytterligare information och kontaktuppgifter till Bygdegårdarna 

Monica Eriksson 070-275 02 83 

Fakta 

I Stockholms län finns 60 bygdegårdar som hyr ut lokaler och arrangerar egen verksamhet 

för att bidra till ett en levande bygd. 

Verksamheten bedrivs ideellt och utgår från lokala behov och en stor grupp glada, 

engagerade och entusiastiska eldsjälar. 

Hemsida: https://bygdegardarna.se/stockholm/ 

Facebook: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt   https://www.facebook.com/Stockholms-

l%C3%A4ns-bygdeg%C3%A5rdsdistrikt-989545531096390 
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