
 

   Vill din förening bli  

   Årets bygdegårdsförening i  

           Stockholms län    
    

Vill din förening bli Årets bygdegård i Stockholms län? Det är en nyinstiftad utmärkelse 

från 2017. Vi följer i stort sett samma regelverk som förbundet har i sin utnämning.  

Några kriterier ska vara uppfyllda:  

• Driver en väl fungerande allmän samlingslokal, tillgänglig för alla. 

• Arbetar för att samordna initiativ, skapa gemenskap och utveckling i bygden 

och utveckla bygdegårdens roll. 

• Erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla – av externa arrangörer och/eller 

som egen verksamhet. 

• Bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att välja miljöanpassade 

lösningar i drift och vid underhåll samt har erövrat minst miljödiplom 1. 

• Har en egen hemsida. 

• Kan påvisa något särskilt som hänt det senaste året eller åren som utmärker 

denna bygdegårdsförening. 

Vem kan nominera?  

1. Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund inom Stockholms län kan ansöka om att 

bli Årets bygdegårdsförening i Stockholms län. 

2. Privatperson kan nominera en förening som ej ansökt. Nomineringen gäller bara 

för ett år, med andra ord kan distriktet nominera samma förening år efter år om 

man inte lyckats bli årets bygdegårdsförening. 

Ansökan/nominering ska sändas digitalt och vara distriktet tillhanda den 10/2.   

Ni kan nominera genom att sända in denna blankett eller svara på frågorna i ett mail. 

Bifoga verksamhetsberättelse och gärna ytterligare information om föreningen och 

verksamheten t.ex. folder, tidningsklipp och årsrapport över senaste årets verksamhet. 

Det är viktigt att motivera varför just er förening bör få denna utmärkelse och få den just 

i år.  

 
 

 

Ansökan distriktet tillhanda senast den 10 februari!  Insändes till   
monica@bygdegardarna.se 

 

mailto:monica@bygdegardarna.se


OBS! Du kan svara på frågorna i ett vanligt mail. Numera dina svar enligt ansökan 

nedan. 

......................................................................................................... ansöker 

om att bli Årets bygdegårdsförening i Stockholms län. 

1.Vår bygdegård är en väl fungerande allmän samlingslokal, tillgänglig för alla: 

(Beskriv bygdegårdens standard, tillgänglighet och andra fördelar.)  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

2. Vår förening har arbetat för att höja livskvalitén i bygden och utvecklat bygdegårdens roll: 

(Beskriv vad er förening gjort under de senaste åren/året.)  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

3. Vi har ett brett utbud av aktiviteter av externa arrangörer och/eller egen verksamhet: (Obs! 

Bifoga verksamhetsberättelse, gärna också tidningsklipp, inbjudningar, etc.)  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

4. Vi är engagerade för en bättre miljö: Miljödiplom 1 är ett krav. 

Ansökt om miljödiplom 1 ........................................ år.  

Vår miljöpolicy antogs (datum)……………………..   

Övriga miljöinsatser:  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

5. I vår bygdegård har vi följande ungdomsverksamhet: 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

6. Något särskilt som hänt det senaste året som utmärker vår bygdegård: (Beskriv.) 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

7. Kontaktperson: .................................................................. Funktion: ………….. 

Tfn: ........................................................................ 

 E-post: …………..................................................   

Hemsidesadress: ..........................................................................................................................  


