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Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse avger följande 

berättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

Kulturnätverksträffar 

Vi har arrangerat två kulturnätverksträffar. I Estuna bygdegård den 
6 mars möttes 20 deltagare från 8 föreningar och till Jakobsbergs 
gård den 7 mars kom 8 deltagare från 5 föreningar. Temat var 
kultur med information om det nya arrangörsstödet och tips på 
olika kulturprogram. 
 
Bussresa 

För första gången arrangerade vi en kombinerad turist/studie 

och gemenskaps resa med 23 deltagare från 9 bygdegårds-

föreningar. Färden gick från Stockholm till Nynäshamn med 

stopp i två bygdegårdar: I Västerby blev vi bjudna på kaffe och 

i Svärdsögården intog vi lunchen. Efter lunchen fick vi en 

guidad tur av Ville viking längs vägen mellan Nynäshamn och 

Ösmo in till Ösmo kyrka. 

Tvådagarskurs – distriktets första 

Tack vare verksamhetsstödet från landstinget kunde vi i oktober 

bjuda in till en tvådagarskurs kring frågor om ungdom, kultur och 

bygg. Kursen, som hölls på Scandic i Nacka, samlade 30 deltagare 

från 15 föreningar. Från förbundet medverkade ungdomsprojekt-

ledarna Josefin Eriksson och Anna Öhman. 

Höstträffar med tema om försäkring 

Under hösten, den 20 och 21 november, arrangerade vi två träffar 

om försäkringsfrågor med medverkan av Carolina Svensson från 

försäkringskansliet. Till först träffen i Länna bygdegård kom 32 

deltagare från 10 föreningar och till den andra på Franzéngatan 6 i 

Stockholm kom 17 deltagare från 8 föreningar. Utöver försäkring 

gavs aktuell information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josefin Johansson och Robert Noack 

medverkade i Jakobsbergs gård. 

 

 

 
På bussresan besökte vi bygdegårdarna 

Västerby och Svärdsögården. 

 

 

 
En tvådagarskurs hölls i oktober  

i Nacka med medverkan av  

Anna Öhman och Josefin Eriksson.  
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Distriktet 

Distriktet omfattar vid årets slut 59 föreningar. Under året 

har 39 föreningar, 67 procent, lämnat den stadgeenliga 

årsrapporten. Totalt har 6 652 aktiviteter rapporterats. Uppräknat 

till 100 % blir det 9 928 aktiviteter.  

Försäkringen 

Vi har informerat om försäkringen på våra olika träffar med 

särskild information på höstträffarna med medverkan från 

försäkringskansliet. 

  

Förbundsstämman 

2017 års förbundsstämma hölls 1–2 juni i Trollhättan med Västra 

distriktet som värd. Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt 

representerades av Bo Carlqvist, Karin Fälldin, Britt Engdahl och 

Elisabeth Karlsson som ombud. Eftersom distriktet ska vara värd 

för 2018 års stämma deltog även Marianne Nord, Doris Vesterlund 

och Monica Eriksson. 

Vid förbundsstämman fick Odensala bygdegårdsförening motta 

utmärkelsen Årets bygdegårdsförening. 

Distriktsstämman 

2017 års distriktsstämma, den 32:e efter bildandet av distriktet 

1984, hölls i Odensala bygdegård den 9 april med representation 

från 15 bygdegårdsföreningar. Mats Klingström och Ulf Johansson 

underhöll. Till Årets bygdegårdsförening i distriktet utsågs Värmdö 

bygdegård. 

Arrangörsstöd 

I december 2016 fick vi besked att distriktet fått ett anslag på totalt 

600 000 kronor från Stockholms läns landsting. Stödet är främst ett 

arrangörsstöd och betalas ut med 200 000 kronor per år under 3 år. 

Regler antogs i början av året.  

 

Under 2017 har 21 föreningar i 12 kommuner fått stöd till 67 

arrangemang. Ett särskilt stöd på 1000 kronor har gått till alla 

föreningar som visat film via Swedish film. 2017 hölls 30 

filmvisningar. 

 

 
Carolina Svenson från Försäkrings-

kansliet medverkade på höstträffarna. 

Vi var många från Stockholms län på 

förbundsstämman. 

Brogården vann uttagning av Årets 

rapporterare på distriktsstämman. Här 

Per Olof Sigfridson och Ulf Johansson. 
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Odensala bygdegårdsförening utnämndes av BR till  

Årets bygdegård i Sverige 2017. 

Värmdö bygdegård blev årets bygde-

gårdsförening i Stockholms län 2017.  

 

Småplatsstöd i samarbete med Riksteatern 

14 bygdegårdsföreningar har visat 19 föreställningar med stöd från Riksteaterns småplatsstöd med en 

publik på 1 103 personer. Ett småplatsstöd har givits med 53 000 kronor. 

Skärgårdsstöd i samarbete med Riksteatern 

Genom Riksteaterns skärgårdsstöd har 8 bygdegårdsföreningar fått ett totalt stöd på 29 000 kronor för 14 

arrangemang med en publik på 3885 personer, varav två större arrangemang på Ljusterö. 

 

Ungdomsprojekt 

Under 2017 har ett ungdomsprojekt drivits i samverkan med förbundet. Elva bygdegårdsföreningar har 

fått besök för att starta verksamhet. Jakobsbergs gård har beviljats ett stöd på 1,4 miljoner kronor från 

Boverket för att bygga en musikstudio i den norra flygeln. Ett projekt som drivs under 2018. 

 

Take my hand 

Distriktet deltar i förbundets projekt Take my hand. Det är främst Dalarö Tullhus bygdegårdsförening 

som deltar. Erfarenheter från dem samt från övriga landets projekt kommer att spridas till länets 

bygdegårdar. 

 

Filmverksamhet  

Förbundet har gjort en satsning på Stockholms län och filmen. Flera föreningar har kunnat låna 

förbundets filmutrustning. Detta har resulterat i att 8 föreningar har visat 30 filmer i år. 

Information och sociala medier 

Distriktet har en Facebooksida under namnet Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. På Facebook och 

distriktets egen hemsida, www.bygdegardarna.se/stockholm, har information och inspiration spridits till 

våra föreningar och intressenter. Under året har två presentationsfoldrar tagits fram, en om 

bygdegårdarna i skärgården och en som presenterar vårt distrikt. Förbundskurser och konferenser 
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Styrelseledamöterna har deltagit i kurser och konferenser:  

• Bo Carlqvist deltog på ordförandekonferens under våren. 

• Åke Jansson och Marianne Nord deltog på miljö- och försäkringskonferens.  

• Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson deltog på konferens för Landsbygdsansvariga.  

• Doris Vesterlund deltog på kulturkonferens. 

• Doris Vesterlund, Marianne Nord och Monica Eriksson deltog på IKA:s temadag inför Val 2018. 

• Marianne Nord har deltagit på en kurskväll med Folkrörelsearkivet. 

 

Byggverksamheten 

Grimstagård, Upplands Väsby har erhållit 50 000 kronor från Boverket. 

Ljusterö bygdegårdsförening, Österåker har erhållit 341 500 kronor från Länsstyrelsen. 

Bergshamra bygdegårdsförening i Norrtälje har erhållit 270 000 kronor från Länsstyrelsen. 

Singö bygdegårdsförening har erhållit 50 000 kronor från Leader Stockholmsbygd. Länsstyrelse- och 

Leaderstöd är alla ur Landsbygdsprogrammet. Värmdö bygdegårdsförening, Värmdö har erhållit 200 000 

kronor för uppsättning av solceller från Länsstyrelsen. 

 

Anslutna medlemsorganisationer 

Centerkvinnorna i Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län, Vi Unga Stockholms län, 

Centerpartiet i Stockholms stad och län samt LRF har varit medlemmar. 

 

Medlemskap 

Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län, 

Riksteatern Stockholms län, Föreningsarkiven i Stockholms Län och Rådet för lokal utveckling i 

Stockholm (Länsbygderådet) samt Ideell Kulturallians. 

 

Representation 

Distriktsstyrelsens ledamöter som har representerat Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt:  

• Doris Vesterlund har representerat distriktet i styrelsen för Ideell Kulturallians (IKA). 

• Monica Eriksson har representerat distriktet i styrelsen för Riksteatern Stockholms läns. 

Styrelse 

Distriktsordförande    Bo Carlqvist  Sollentuna 

Vice ordförande, bygg (södra länet) Miljöansvarig   Marianne Nord  Hägersten 

Sekreterare/hemsidesansvarig   Monica Eriksson Solna  

Kassör    Britt Engdahl Täby 

Ledamot/Kulturansvarig    Doris Vesterlund  Järfälla  

Ledamot/Byggansvarig norra länet och försäkr. ansv.   Åke Jansson  Bergshamra 

Ledamot/Ungdomsansvarig   Lovisa Åden Vaxholm 

 

   



STOCKHOLMS LÄNS  

BYGDEGÅRDSDISTRIKT  
 

 

 

 

  

Ersättare   Karin Fälldin  Bandhagen 

Ersättare/Landsbygdsansvarig Elisabeth Karlsson Oaxen 

 

Valberedning 

Sammankallande       Anders Karlsson  Solna       

Ledamot                                                                        Anna Ranebo                   Värmdö 

 

Revisorer 

Ordinarie, sammankallande    Clas Forsgren  Norrtälje 

Ordinarie    Kerstin Matsson  Lohärad 

Ersättare    Kerstin Andersson   Skepptuna 

Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen utöver det konstituerande sammanträdet. Mötena har  

främst hållits på Franzéngatan 6. 

Slutord 

Distriktsstyrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen och 

bygdegårdsföreningarna framgång i sitt arbete att utveckla verksamheten. 

 

 

Stockholm i mars 2018 

 

Bo Carlqvist    Monica Eriksson Britt Engdahl Doris Vesterlund  

Åke Jansson                  Marianne Nord            Lovisa Ådén  


