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Hej Bygdegårdsvänner! 
Dags för ett nyhetsbrev från Östergarns Bygdegård Kulturhuset (ÖBK). 
 
Nyhetsbrev känns dock som en något vilseledande benämning på det Ni just läser. Vi i styrelsen hade 
förstås hoppats på att vi i detta brev skulle kunna hälsa Er välkomna till Bygdegården för gemen-
samma upplevelser av kulturevenemang av olika slag, för att mötas, fika och samtala. 
 
Men så blev det inte. Coronaepidemin fortsätter att spridas med väsentligen oförändrad kraft och 
restriktionerna till följd av pandemin kvarstår och har t o m successivt blivit alltmer omfattande. För 
allt fler enskilda individer ger vaccinationerna, tack och lov, en minskad oro för att bli allvarligt sjuk 
och en viss ökad rörelsefrihet – men för oss alla som grupp gäller fortfarande begränsningar som 
omöjliggör sedvanlig verksamhet på Bygdegården. Trist. Men ett faktum. 
 
Styrelsen är dock inte helt overksam. Vi har fortlöpande haft digitala styrelsemöten och i slutet av 
februari genomfördes ett nätbaserat årsmöte. För verksamhetsberättelse, protokoll från årsmötet samt 
verksamhetsplan se bifogade filer. 
 
I verksamhetsplanen framgår att styrelsen fortsätter att planera framåt för att vara beredda att dra 
igång så snart möjlighet ges. Tyvärr nödgas vi konstatera att i nuläget kan inga aktiviteter, varken 
inom- eller utomhus genomföras, vilket innebär 
• att vår förhoppning om ett Valborgsfirande ihop med Er inte kommer att infrias 
• att Länsteatern liksom Gotlandsmusiken inte kommer att ha någon planerad verksamhet på 
bygdegårdar under vår och sommar, men preliminär planering för hösten pågår 
• att vi själva planerar för både sommarsamtal och sommarbio, men att utsikterna för att denna 
planering ska bli verklighet just nu inte ser ljusa ut. 
 
ÖBK:s ekonomiska läge är hyfsat med anledning av de bidrag vi fått från olika instanser som 
kompensation för uteblivna inkomster från evenemang. Vi har också beviljats ett bidrag från 
Regionen som fördelas genom GUBIS på 10 000 skr för att uppgradera och utveckla den socken-
gemensamma informationstavlan som står utanför bygdegården och det arbetet fortgår i Corona- 
säkrade delar. Vi fortsätter att söka alla möjliga bidrag och hoppas på god respons. Vi planerar en 
utomhusarbetsdag i maj och arbete pågår för att förhindra att fler gamla träd runt Bygdegården fälls 
oplanerat av naturens krafter. 
 
Medlemsavgiften är oförändrad 100 skr och kan betalas in via swish 123 291 98 01 
 
Så misströsta inte! Vi kommer att ses igen för gemensamma upplevelser av kulturevenemang av olika 
slag, för att mötas, fika och samtala – förr eller senare! 
 
 
För ÖBK:s styrelse 
Katarina Michanek, ordförande 

 


