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Andreas Andersson är ordförande i Vi Unga i Skorped och står både för idéer och arbete när 

övervåningen i bygdegården byggs om till ungdomslokaler. Här i full färd med att slå ner 

småspik i biljardrummets golv. 

 

 

Klara Broman går loss på väggen med roller och grön färg. 

 

 

Dagens arbetslag från Vi Unga i Skorped: Klara Broman, Andreas Andersson, Lovisa 

Näsström, Isak Åberg och Anton Broman.  

 

 

Välkomna till Skorpeds bygdegård och våra snart färdiga ungdomslokaler! Från vänster 

Andreas Andersson, ordförande i Vi Unga-klubben, Lovisa Näsström, Klara Broman, Anton 

Broman och Isak Åberg. 

 

 

Riv och måla, allt på en gång! Isak Åberg och Anton Broman går loss på den gamla 

golvmattan, medan Lovisa Näsström, skymd, ser till att det blir täckande färg på väggen. 

 

 

Anders Broman, ordförande i bygdegårdsföreningen, arbetsleder dagens arbete i 

bygdegårdens övervåning och lockar ungdomarna till en liten paus med en kopp kaffe i köket. 

---- 
 

En halv miljon kronor. Ungefär så mycket i bidrag, material och arbete satsar Skorpeds 

bygdegårdsförening i Västernorrland på sina ungdomar. Minibio, LAN-rum, musik, 

biljard och myshörna ska det bli på övervåningen i det gamla ålderdomshemmet som 

varit bygdegård i cirka 30 år. Vi Unga-klubben står för idéerna och mycket praktiskt 

arbete. 

 

Övervåningen har tidigare varit uthyrningsrum och fungerat som vandrarhem på somrarna och 

under många år har bygdegårdsföreningen drivit fritidsgård i ett hus bredvid 

huvudbyggnaden. Men engagemanget för fritidsgården minskade, den stängdes och en 

brandinspektion stoppade uthyrningen. Det var dags för förändring. 

 

Som tur var kom det initiativ från ungdomarna i byn. Kunde inte de få vara på övervåningen i 

bygdegården med sina datorer för att ha LAN (träffar med dataspelande i nätverk)? Anders 

Broman, ordförande i bygdegårdsföreningen berättar: 

 

–Vi ordnade en träff där ungdomarna fick gå runt i huset och drömma. Vad ville de göra och 

vad ville de ha? Vi fick också hjälp från Vi Unga-distriktet och allt mynnade ut i en 

projektansökan till Boverket. 



–Vilken chock det blev när vi faktiskt fick så mycket som 460 000 kronor från Boverket! Men 

det mesta av pengarna går till att få till en bra ventilation. 

 

Ungdomarna bildade Vi Unga-klubb – Vi Unga i Skorped – och ordförande Andreas 

Arvidsson är drivande och engagerad kring att skaffa fram mera pengar och grejor till bygget. 

Han fick napp på biostolar från Härnösands teater och till projektor i biorummet har Vi Unga-

föreningen fått 30 000 kronor från ett lokalt företag. Ett annat företag skänker soffa och 

fåtöljer till mysrummet, bra grejor som blivit över när de förnyat på kontoret. 

 

Men ordförande Andreas är förstås inte ensam, i föreningen finns cirka 30 medlemmar, de 

flesta mellan 10 och 18 år. Allt rivnings- och målningsarbete utförs av ungdomarna och det är 

inte något problem att få ihop några stycken varje gång det ska fixas något. Annars är Skorped 

en föreningstät bygd och de flesta ungdomar har även andra åtaganden inom sport, scouterna 

eller kyrkan. 

 

Just nu målas det grönt i rummet som ska bli biljardrum. Samtidigt åker de gamla 

plastmattorna ut och nubben som blir kvar slås ner i plankgolvet. Idag är det fem ungdomar på 

plats och så bygdegårdsföreningens ordförande Anders som arbetsledare. Lagom många 

händer, tycker Anders, för att det ska bli effektivt. 

 

Vi Unga-ordförande Andreas visar runt i de två rum som i princip är färdiga: biorummet och 

LAN-rummet. Båda ska invigas runt påsk, på lovet blir det LAN-träff i några dygn. Rummet 

är ganska enkelt men med massor av kabel draget i väggarna, bord att placera datorerna på 

och gamla fåtöljer i ”ålderdomshemsstil”. 

–Vi gillar dem, faktiskt, säger Andreas. 

 

Biorummet domineras av 14 läckert röda biofåtöljer, en rejäl skärm på en vägg och en 

projektor modell större. Högtalare runt om och belysning i form av LED-lampor. Det är väl 

bara mörkläggningsgardinerna för de två fönstren som saknas, sedan är det dags att starta 

filmen och öppna popcornpåsen. 

– Blir det många som vill se samma film får vi köra den flera gånger, säger Andreas, som bara 

ser möjligheter. 

 

Vi går vidare till myshörnan som ännu bara är ett tomt skal och förrådsskrubben som ska bli 

ett enkelt kök. Skräp i drivor, som det blir när man bygger om, väntar på att forslas bort. Men 

invigning av de två färdiga rummen ska det bli snart, ungdomarna väntar på att få vara i sina 

egna lokaler. Varje delmål ska firas! 

 

Lovisa Näsström rollar grön färg i högt tempo och ser fram emot att ha ett ställe att träffa 

kompisar på, sitta och mysa, se på bio ibland. 

–Jag ska bara sätta mig i en soffa och se hur fint vi har det, säger Anton Broman, i en paus i 

rivningsarbetet. 

 

Även om det är mycket kvar att göra på ungdomarnas övervåning finns fler planer. 

Bygdegårdsföreningen ska redan före sommaren ställa i ordning nya rum för uthyrning i huset 

som tidigare varit fritidsgård och på lite sikt hägrar ett nytt kök för samlingslokalen. Vi Unga-

klubben sneglar på volleybollplanen som finns i anslutning till bygdegården och tänker att det 

kan vara något att hålla på med på somrarna. I Skorped står det inte stilla. 

 

 



 


