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Samlingslokalerna för landsbygden framåt!  
1919 byggs den allra första bygdegården, Ås förbundsgård i Jönköpings län. Det är snart 100 
år sedan och lika länge har bygdegårdarna varit viktiga för landsbygden och 
landsbygdsbefolkningen. Det är i bygdegården man träffas för möten, sammankomster, 
filmvisning, bröllop, fester och mycket mera.  
 
I Sjuhärad är vi 56 bygdegårdar anslutna till förbundet och alla har sin egen charm och sin 
egen stil. Alla bedriver en fantastisk verksamhet och bidrar till att göra landsbygden levande.  
 
Alla bygdegårdar har olika förutsättningar att bedriva en bra verksamhet men vi har alla en 
sak gemensamt och det är att få ekonomin att gå runt. En stor del av bygdegårdarnas intäkter 
kommer från egna aktiviteter som man har i bygdegården. I en del av Sjuhärads kommunerna 
finns det också stöd och att bidrag ges från kommunerna så som ex. driftsbidrag och 
underhålls och reparationsbidrag. Oftast så ökar kostnaderna för bygdegårdarna men bidragen 
från kommunerna går istället ned. Många bygdegårdar klarar precis att få sin ekonomi att gå 
runt och får inte så mycket över till underhållet.  
 
Bygdegårdarna för landsbygden framåt och är viktiga för landsbygdsutvecklingen. Nu går vi 
in i val och det är nu upp till partierna att visa om man bryr sig om landsbygden och vill satsa 
på bygdegårdarna och samlingslokalerna. Samtliga kommuner i Sjuhärad bör därför införa 
driftsbidrag för sina samlingslokaler och dessa bidrag bör årligen räknas upp.  
 
Vill Sjuhärads kommunerna ha en levande landsbygd och många samlingslokaler så behövs 
satsningar nu! Vi 56 bygdegårdar vill fortsätta att verka för landsbygden och dess befolkning 
och det ska vi fortsätta att göra men då krävs bättre förutsättningar för oss! 
 
Vi vill ha en levande landsbygd!  
 
Blidsbergs den 22 april 2018   
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