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Digital fastighets- och miljöpärm 
Under ämnet ”Fastighet” ryms det många specifika ämnesområden. Inom vart och ett av 

dessa finns det ibland mycket material och många skrifter. Ibland finns det inga alls. De 

flesta av dessa finns tillgängliga på BR:s hemsida. Det finns även skrifter som enbart finns 

i tryckt format. På Bygdegårdarnas hemsida www.bygdegardarna.se finns två olika 

platserför information kring ”Fastighet”. 

1) Under fliken Sköta bygdegård (bygdegardarna.se/skota-bygdegard) finns 

information om fastighet, finansiering, underhåll, el, uppvärmning, tillgänglighet och 

miljö med mera samlad. 

2) I Materialbanken – Sköta bygdegård (bygdegardarna.se/materialbank/skota-

bygdegard) finns mer information, skrifter och dokument. 

Dokument för nedladdning i Materialbanken 

Fastighet 

bygdegardarna.se/materialbank/fastighet  

• Årlig genomgång av fastigheten 

• Bygga om 

• Upphandling av entreprenad 

• Reparationsfonder 

• Vad gör en kontaktperson för fastighetsfrågor 

• Checklista för tillgänglighet i samlingslokalen och dess omgivning 

• Ansökan om investeringsstöd hos Boverket 

• Rum för alla, Planera 

• Enkelt avhjälpta hinder - Boverket 

• Tillgängliga dörrar Handisam 

• Tillgängliga toaletter Handisam 

Miljö 

bygdegardarna.se/materialbank/miljo 

• Bygdegårdarnas Riksförbunds Miljöpolicy 

• Miljödiplom 1 Arbetsmaterial och ansökan 

• Miljödiplom 1 och 2 Studiehandledning 

• Miljödiplom 2 Arbetsmaterial och ansökan 
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Digital fastighets- och miljöpärm 

 
   Bygdegårdarnas Riksförbund 

www.bygdegardarna.se 

• Miljödiplom 3 Arbetsmaterial och ansökan 

• Miljödiplom Infofolder 

• Rekvisition av Miljödiplom Ifyllbar 

• Strategi för miljöverksamheten 2018–2020 

Myndigheter 

• Boverket 

o Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna 

samlingslokaler 

o Så här energi deklareras vissa byggnader 

o Inspirerande exempel 

o Vägledning vid byggande 

o PBL kunskapsbanken  

o Krav på säkerhet i händelse av brand 

o Brand Samlingslokaler 

o Tillgänglighet/Handikapp 

• Livsmedelsverket 

• Naturvårdsverket 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

o Systematiskt Brandskyddsarbete 

Övrigt 

• Miljöanpassat byggande 

• Bättre miljötänk 

• Miljömärkta produkter 

• Hela träguiden 

• Brandskyddsföreningen 
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