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Till alla ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson kultur  och fastighet samt distriktsstyrelsen för 

kännedom 

     6 september 2022 

 

Först ett tack till de föreningar som varit engagerade i sommarens projekt HAVET SOM, OMGER OSS och 

vår utomhusbio turnén – totalt 18 föreningar. Det har varit mycket lyckade projekt. Utvärdering och 

uppföljning sker nu. Rapporter bl. a på höstens kurs. 

AKTUELLT I HÖST                             

17 september – Båtresa kring HAVET SOM OMGER OSS  

Platser kvar!  Resa med båten Movitz kl. 13.00 – 16.00 Välkomna med anmälan! 

Tvådagarskurs 15 – 16 oktober 

Välkomna till årets tvådagarskurs där vi bjuder på kunskapspåfyllning, inspiration och 

erfarenhetsutbyte. Anmälan senast 29 september. Se bif. inbjudan! 

Bygga /Rusta 

Senast 15 december ska ansökan vara inne för er som ska söka medel från Boverket. 

Förbundet arrangerar i höst två digitala kvällar för er som ska söka, välj mellan 13 september 

och 11 oktober. Läs mer här https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kalendarium/ 

Hållbarhet 

Förbundets miljödiplom ersätts nu med hållbarhetsdiplom. Dessa lanserades den 1 

september. Vi kommer att berätta mer om dessa på höstens träffar och kurser men du kan 

redan nu läsa mer på förbundets hemsida. Läs mer: https://bygdegardarna.se/hallbarhet/ 

Barnteater 

Som vi meddelat tidigare står distriktet, via vårt arrangörsstöd från regionen, för hela 

kostanden för en barnteaterföreställning i år, så långt våra medel räcker. Ta chansen. Se 

några förslag på vår hemsida. Hör av er om ni vill ha hjälp att boka och glöm inte att söka 
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arrangörsstödet. Här några rekommendationer. 

 https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/kulturtips/ 

 

Kulturbygdsturné 

Förbundet har fått ett omfattande stöd för en Kulturbygdsturné under hösen 2022 och våren 

2023. Detta innebär att vi får en halvtids kulturarbetare anställd i vårt distrikt. I första hand 

kommer ni föreningar som inte nyttjat vårt kulturstöd och inre arrangerat så mycket att 

erbjudas en föreställning. Lär om stasnigen här. Mer info om vår kulturarbetare kommer. 

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kultur/kulturbygdsturne/ 

 

Förbundets återstartsstöd 

Har din förening nyttjat förbundets återstartsstöd på 2 x 15 000 kronor? Ges till 

arrangemang med professionella medverkande. Läs mer här: https://bygdegardarna.se/om-

oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-stod-till-kultur/ 

 

Utbildning/Digitala träffar 

Utöver den tvådagarskurs som vi informerat om ovan kommer det i höst att inbjudas till en 

kultur nätverksträff samt några digitala kommunträffrar. Datum dock ej klart i skrivande 

stud. Inbjudan kommer! 

Bilaga. Inbjudan Tvådagarskurs 15 – 16 oktober 

 

Med hälsningar 

Stockholms läns distrikt 

Distriktsstyrelsen 

/Monica 

070-375 02 83 
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