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Diskmaskin, Byte av låssystem, Ventilationsförbättring Ungdomslokaler + 

kök+konferenslokal, Byte av gardiner av ljuddämpande textilier, Översyn av 

köksfläkt, 

Framtid 

Handikappramp från utsidan till källarplan, Installation av bastu, Södergavel – 

fasadåtgärd, Tak över viss del av ramp vid entré, Skymningsrelä/avkänningsrelä 

för utomhusbelysning, Inköp av nya stolar/bord, Uppfräschning av lokaler enligt 

”gammal stil”, Miljödiplom 

 

Välinge Bygdegård Tånga 

Byte av uppvärmningssystem, Renovera taket, Bygga ut altanen, Byta fönster 

 

Strövelstorp Bygdegård 

Uppdatera eller ett nytt värmesystem till ca 450 kvadratmeter, Omläggning av ca 

45 kvadratmeter tak(papp), Byte av 3 fönster på västra sidan, Slipning av parkett 

golv i stora salen ca 270 kvadratmeter 

 

Västra Sönnarslöv 

Hörslinga, Audio/video-system, Nytt kök, Friluftsteater, Ute Bio-kvällar (även 

inne), Bättre utemiljö, Bredband, Vägvisningsskylt till Bygdegården, 

Miljödiplom, Ungdomsaktiviteter 

 

Tommarps Bygdegård 

Takomläggning med allt plåtarbete, Byte av fönster och dörrar, 

Ventilationssystemet göres om, Målning av alla lokalerna, Ny scenmatta, 

Uppstart av ungdomsverksamhet – scouter, Avhärdningsfilter, Om byggnad till 

ungdomsverksamhet, Ny utrustning i köket, Undehållning/Teater 

 

Örkered Norra Bygdegård 

Inköp av grannfastigheten 500 000 kr (rivningsobjekt), Underhåll: byte av 

takrännor o stuprör 25 000 kr, invändig målning 25 000 kr 

 

 



 

Stoby Bygdegård 

Nytt kök 1 milj kr, Asfaltera parkeringsplatsen 50 000 kr, Ombyggnad av 

lägenhet till ungdomslokal 100 000 kr 

 

Boalts Bygdegård 

Nytt tak 300 000 kr, Inreda ovanvåningen till bibliotek och mötesrum  

200 000 kr, Hiss till ovanvåningen 100 000 kr. Summorna är i överkant /Ingrid. 

 

Gråmanstorp Bygdegård 

Avlopp – byta av järnrör, Byte av fönster ovanvåningen, Översyn pentry 

ovanvåningen, Byte av spisar 

 

Råby Bygdegård 

Tillagningskök, Vandrarhemsverksamhet, Ungdomsverksamhet, 

Energioptimering av fastigheten, Göra om en militärbunker – event, 

vinprovning, hotell, Akustikdämpning 

 

Östra Karups Bygdegård 

Göra stenugnen  i brukligt skick – skapa verksamhet runt den, Utveckla 

utemiljön till ett Astrid Lindgrens Värld i miniatyr, Fler parkeringsplatser 

Energioptimering, Handikapphiss, Skapa ett café, Nytt kök, Förändring av stora 

salen, Renovering av fönster, Tak- och fasadrenovering. 

 

Börringe Bygdegård 

Nytt kök, Utemöbler + förråd till detta, Nya toaletter, Lekplats ute, Internet 

(fiber), Nya fönster, Ungdomsverksamhet 

 

Vikens Herrgård 

Nytt kök, Nytt golv i köket, Förrådsskjul, Renovering av vår teaterscen, Nytt 

golv i gillestugan 

 

Pärups Bygdegård 

Ny ljudanläggning, Bättre ventilation, Renovera ovanvåningen – för att hyras ut 

till övernattning, Nya stolar, Nytt porslin, Renovera uthuset 

 

 



Rönnehälls Bygdegård 

Klä om fasaden, Nya toaletter, Nytt kök, Avlopp reningsverk, Nytt tak till foajén 

 

Solvalla Bygdegård 

Inreda ovanvåningen(tillgänglighetanpassad), tyst grupprum, pentry, musikrum 

mm, Hiss till ovanvåningen, Renovera köket – möjlighet till att starta eget 

genom att hyra in sig i köket, Anläggning av olika rum i vår fina park – 

utomhusscen och dansbana, Ventilationsanläggningen byts ut, Ungdomar i 

Bygdegården – starta upp den vilande Vi Unga föreningen… komplement till 

fritidsgården, Uthyrningsverksamhet - bygga några övernattningshus typ 

Attevalls hus 
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