
Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse.  

Skånes bygdegårds distriktstämma, 170423, Hemvärnsgården Kyrkheddinge.  

Utvecklingsområde 1.  

Att få en idé om var och vad vi vill vara i framtiden.  

Nytänkande behövs! Folkrörelse i tiden – Nja! Ge möjlighet till personliga möten, direktkontakt.  

Tillväxt i föreningar viktig. Engagerade ungdomar, yngre krafter lockas med.  Hitta nya vägar för 

uthyrning och nya samarbetspartners.   

Mobila lösningar gällande inredning. Digitaliserade.  Öka intresset för föreningarna och hela 

bygdegårdsrörelsen via tex sociala medier. Registrerade livsmedelsanläggningar vid matklubbar/-

aktiviteter-Myndighetskrav! Stora fester med artister.  Grannar mot brott. Plats för cirklar och 

medlemsträffar. Internationella matmässor. Bredda våra kontakter. Välutnyttjade, tillgängliga  och 

attraktiva lokaler. Skilja på vad konkurrenterna erbjuder och skapa förutsättningar för bygdegården, 

dvs att inte vara konkurrenter-många aktiviteter-cykelcafé, ungdomsfester, musikrepetitionstillfälle, 

hantverk/nostalgi,  löp-/motionstävling, LAN, kattutställning, konstutställning.  Midsommarfirande, 

Valborgsfirande. Prova på –Silversmide tex.  

Hålla bygden levande. Bygdegården en naturlig mötesplats.  

Lokal för fest och bemärkelsedagar, föreningsverksamhet, företagsverksamhet, bröllop och 

begravningar. Attrahera aktiviteter på vardagar och kvällar i veckorna.  

Vidareutveckla funktioner som vandrarhem e dyl.  

Marknadsföring bygdegård – ge fler centrala-lokala arrangemang till varandra 

Driva idéer nerifrån och upp och uppifrån och ner i organisationen-riks, distrikt, lokal. Dela med sig.  

 

Utvecklingsområde 2.  

Att formulera ett tydligt samhällsuppdrag.  

Mötesplatser i byn eller på landsbygden för att hållas levande.  

Godkända livsmedelsanläggningar enligt krav och riktlinjer för samlingslokaler.  

Likvärdiga regler i kommuner för egna samlingslokaler och de föreningsägda samlingslokalerna.  

Civilsamhället ska inte behöva konkurrera med kommuners företräde gällande föreningars hyror, 

inträden mm.  

Ökad integration och möten mellan människor.  

Olika platser olika förutsättningar – aktiviteter anpassas och dimensioneras till lokala närvaron och 

tillgången till medlemmar och funktionärer, föreningsaktiva personer.  



Fånga upp lokalbefolkningens idéer och behov.  

Kontakt med kommun och nätverksbyggande.  

 

Utvecklingsområde 3. 

Att formulera hur vi vill att bygdegårdsrörelsen ska uppfattas.  

Bygdegårdar behövs – Ja! 

Slogan – en nutida mötesplats för bygden att samlas och genomföra aktiviteter i! 

Hur välkända?-möjligheter? Bjuda in politiker och beslutsfattare till positiva samtal. Arrangera 

kommunfullmäktige i bygdegården.  

Mötesplats för integration och alla åldrar.  

Öppet, trevligt, tillgängligt ställe.  En självklar mötesplats. Opolitisk.  

Samarbetspartners med kommunen – inte konkurrens som idag då kommunen tillhandahåller gratis 

lokaler.  

 

Utvecklingsområde 4.  

Att få ett tydligare uppdrag från våra medlemmar.  

Mötesplats för alla.  

Uthyrning.   

Nya medlemmar hur? Rekrytering unga.  

Aktiviteter: Läxhjälp med mellanmål. Kortspel, sällskapsspel. Ärtsoppelunch för äldre. Fira helger – 

påsk, jul….Nationaldagsfirande.  

Hur hantera konkurrens från kommuner, andra föreningar, kyrkans lokaler mm.  Ekonomi.  

Samverkan. Mer kontakt mellan bygdegårdar i samma kommun-tillsammans är vi starkare.  

Hjälpa till att ta fram tekniklösningar och bra avtal för detta, tex LRF Samköp, försäkringar.  

Storytelling-varför behövs bygdegårdarna? SV tillsammans med BR-ta fram material.  

Fortsätta med projekt, tex läsning, unga i bygdegården, ny verksamhet, mångfald, nya idéer, sprida 

bra exempel. 

Underlätta för ansökningar/bidrag på olika instanser.  

Förutsättningar för bra, ändamålsenliga och attraktiva lokaler.  



Service och stöttning till föreningarna. Informera och mer reklam till allmänheten.  

SKL-kontakt för likriktning både kommunalt och regionalt.  

Från ord till handling gällande civilsamhällesutredningen och landsbygdsutredningen.  

Om inte unga, nysvenskar eller funktionshindrade finns – inga pengar idag.  

 

Tack för givande och intressanta diskussioner! 

10 bikupor som surrade för fullt! 

 

170424 

Sammanställningen gjord av  

Karin Olsson, Sjöbo, Skåne.  


