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Distriktaktuellt september 2019 
 

Ordförande har ordet: 
 

Då kan vi lägga sommaren 2019 bakom oss och nu är vi redan 

framme vid hösten med friskare luft och snart färgglada träd! 
 

Jag hoppas sommaren varit bra för er och den extrema torka som var 

ifjol, slapp vi repris på i år. Med tanke på förra årets kris så gick 

förbundet ut i somras med nyheten att vi ska kunna öppna upp våra 

bygdegårdar vid krissituationer. Det är egentligen ingen nyhet för oss, 

det har vi gjort tidigare men med nyheten vi ville visa för det offentliga 

och framförallt för våra kommuner, är att vi finns och att vi vill ta ett 

större samhällsansvar.  
 

Den 19:e oktober har vi storträff i Elofsruds bygdegård i Sunne där jag hoppas få träffa 

er i lokala bygdegårdar och att inte bara vi ifrån distriktet informerar er, utan att vi får 

era medskick och att ni får möjlighet att prata med varandra. 

 

Jag vill tacka alla er som deltog och svarade på ungdomsenkäten, det gav oss ett bra 

underlag i det fortsatta arbetet och flera av er ville bland annat ha tips på 

stödfunktioner, så nu är vår hemsida fylld med tips på var ni kan söka stöd. Men vi 

kommer att jobba vidare med frågorna. Jag har fått förmånen att få sitta med i 

förbundets ungdomsråd, så jag hoppas att kunna få med många bra idéer till er så att 

vi kan höja barn- och ungdomsaktiviteterna i våra bygdegårdar. 
 

Nu hoppas jag att ni får en bra höst i er bygdegård och att ni samtidigt kan njuta av 

hösten med kanske lite svampplockning, göra äppelmos eller älgjakt!  Vi ses!/Andreas 

 

Försäkringspremien 

Har ni i styrelsen sett över försäkringsbrevets innehåll? Hur ofta kollar ni försäkringsbrevet i 

er bygdegård? Är ni rätt försäkrade? Frågorna är många kring försäkringspremien och 

det är viktigt att man har rätt försäkring. Vi vet att det finns bygdegårdar som betalar 

för mycket i sin premie, och vi vet att det finns bygdegårdar som har gjort förändringar i 

lokalen men ej ändrat försäkringen. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att 

försäkringen stämmer överens med verkligheten.  

 

Vi vill uppmana er i styrelsen att gå igenom försäkringsbrevets innehåll och se över om 

ni är rätt försäkrade.  

 

På storträffen i oktober kommer ni att få grundläggande fakta om försäkringsbrevet, 

och kunna ställa frågor om de olika möjligheter som finns kring försäkringen.  
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Säker föreningsgård  

Har ni gjort utbildningen säker föreningsgård? Den är en webutbildning som ni gör 

enskilt eller i grupp. 

 

Kursen är i 6 delar med efterföljande prov. När ni är klara med utbildningen skickar ni in 

bekräftelsen till försäkringskansliet och får då 20 % tillbaka på er försäkringskostnad för 

ett år, samt en självriskcheck som ni kan använda vid eventuellt behov, värde 9500 kr. 

Om ni väljer att göra utbildningen i grupp exempelvis styrelse eller medlemmar så kan ni 

med fördel göra det som studiecirkel, kontakta ert lokala SV-kontor för hjälp. 

 

Ny punkt på er dagordning 

Vi uppmanar alla bygdegårdar att införa en stadig punkt i dagordningen för era 

styrelsemöten och inför den med rubriken ”Nytt från Bygdegårdsdistriktet” där ni viker 

en tid av mötet till att gå igenom nyheterna från Distriktet.  

 

Informationen ifrån oss kommer via mejl eller läggs upp på hemsidan. Det kan 

exempelvis handla om möjlighet till projekt, arrangemang eller hur vi i bygdegårdarna 

kan få ner kostnader. Vårt uppdrag i distriktet är att förmedla viktig information ifrån 

förbundet till bygdegården, därför viktigt att styrelsen får diskutera det som vi vill 

förmedla till er.  

 

Konstutställningen ”Vässa pennan” kommer till Värmland 

Vi har glädjen att hälsa välkommen förbundets jubileumsutställning ”Vässa pennan” 

som kommer till Älvenäs bygdegård 7-13 oktober och Elofsruds bygdegård 14-20 

oktober . 

Med på utställningen är Evert Karlsson satiriska verk. känd som EWK, samt ett antal verk 

av nutida satirtecknare.  

 

Förbundet har tagit fram denna rullande konstutställning i samband med vårt 75-års 

firande som förbund, samt att det är 100 år sedan som Evert Karlsson föddes. 

Alla medlemmar hälsas välkomna till dessa bygdegårdar för att se konstutställningen. 

Öppettider och program kommer att finnas på distriktets hemsida. 

 

Öppna upp bygdegårdar i krissituation 

Ett pågående forskningsprojekt vid Mittuniversitetet uppmärksammar bygdegårdar som 

en viktig tillgång i Sveriges krisberedskap. Bygdegårdarnas Riksförbund har nu beslutat 

att stärka och synliggöra bygdegårdarnas roll som resurs vid katastrofer och olyckor. 

 

Läs hela pressreleasen via länken nedan. 
 

https://press.bygdegardarna.se/posts/pressreleases/bygdegardarna-ar-ovarderliga-

vid-samhallskris 
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Storträffen 

I år testar vi ett nytt grepp med informationsträffar och gör den lite större och bredare 

samt samlar alla bygdegårdar till en gemensam träff i Elofsruds bygdegård i Sunne den 

19 oktober mellan kl 10-16. 

 

Alla medlemmar hälsas välkomna till en dag med ny information, utbildning kring 

försäkringsbrevet, möjlighet till att se konstutställningen ”Vässa pennan” och få lyssna 

på Göran Samuelsson som sjunger och berättar om Packmopedsturnén. 

Vi bjuder på lunch och fika. Inbjudan finns med i sin helhet längre ner i detta brev. 

Välkomna! 

 

I månadsbreven kommer vi att presentera en styrelseledamot och först ut är  

Erik Ulriksson landsbygdsansvarig  

. 

Hej Erik, vem är du? 

Jag är pensionär sen många år tillbaka, och försöker att få tiden 

att räcka till. 

Vart kommer du ifrån? 

Jag kommer från Karlanda. 

Vad gjorde du i ditt yrkesverksamma liv? 

Jag har jobbat 15 år i Flygvapnet och dubbelt så länge i 

Tullverket, månskensbonde har jag varit så länge jag kan minnas. 

Dessutom fritidspolitiker på kommunal nivå, de sista 12 åren 

handlade det mest om kultur och fritidsfrågor. 

Vad har du för fritidsintressen? 

Familj, föreningsliv, jag läser mycket, skriver en del, det mesta för byrålådan. 

Veteranbilar är ett annat intresse, men även teknik i många former. 

Du har många intressen Erik, och sen sitter du i distriktsstyrelsen, är du aktiv i någon 

bygdegård också? 

Ja, min samlingslokal är Hämnäs bygdegård som ligger i Årjängs kommun. Där är jag 

kassör och ”allt möjligtman ”. 

Så du har erfarenhet av bygdegårdar? 

Ja, det har jag nog, drygt 35 år i bygdegårdsvärlden.  I distriktet försöker jag slita ut min 

4:e ordförande.- 

Med den erfarenheten, då kan du det mesta kring våra frågor? 

Ja, det tror jag.  Jag försöker hjälpa till med frågor inom bygg och teknik, ekonomiskt 

stöd, men även kulturfrågor. 

Tack för en trevlig intervju och lycka till i distriktsstyrelsen. 

Tack. 
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Hitta Bygdegården 

Det saknas koordinater på flera av våra bygdegårdar i registren. BR ber alla att skicka in 

bygdegårdens koordinater (hittas enklast på eniro.se) info@bygdegardarna.se så att BR 

kan lägga in dem på BR.s hemsida under Hitta Bygdegård 

 

Information via hemsidan, SMS och mail 
För att spara på miljön och ekonomin har vi mer och mer gått över till digital 

information. Vi når en eller flera i era styrelser via SMS- och mailutskick där vi hänvisar till 

vår hemsida för att hämta mer detaljerad information, samt att kunna ladda hem 

dokument eller komma vidare via externa länkar. För senaste informationen uppdaterar 

vi hemsidan kontinuerligt och har ni frågor kontaktar ni oss via mail på 

bgvarmland@gmail.com eller via vår mobil 076-771 59 84 som även används för  

SMS-utskick. Lägg gärna upp det i era kontakter i mobilen. 

 

 

 

Vi i distriktsstyrelsen önskar er alla en riktigt fin höst med många aktiviteter i era hus! 
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