
Bygdegården 2.0

Hur utvecklar vi bygdegården för att möta dagens 
behov och efterfrågan?



Vår vision
Hejde Sockenförening skall vara den 
naturliga samlingspunkten för alla som 
bor i, eller har en relation till Hejde.

För att nå vår vision så är en modern och
fräsch bygdegård en viktig pusselbit!



Detta möts man av när man besöker hemsidan



Bygdegården är själva hjärtat i Hejde Sockenförening

• Föregående bild innehåller en del ord som i 
sig medför en del krav:
– Aktiv

• Enkelt
• Flexibelt
• Teknisk utrustning

– Gemenskap
• Variation
• Mix av åldersegment

– Spännande 
• Överträffa förväntningar

– Medlem
• Det måste finnas ett värde av att vara eller bli 

medlem

Internt

Externt



Bygdegården används för en rad olika ändamål

Föreningsmöten

• HSF
• H-V Fiber
• LRF
• Pensionärsorg.
• m fl.

Festligheter

• Årsdagar
• Bröllop
• Dop
• Släktträffar
• Temaaktiviteter
• mm.

Underhållning

• Teater
• Musik
• Föredrag
• mm.

Utbildning

• Studiecirklar
• HLR
• mm.

Minnesstunder

Olika typer av aktiviteter medför också olika krav på miljö, inredning och utrustning 
men det medför också ett slitage över tid.



Vad har styrelsen gjort…..

Årsstämma
• Verksamhetsplan 2018: Ta fram en 

plan på hur vi utvecklar vår 
bygdegård till att bli en naturlig 
samlingspunkt i tiden för Hejde.

WS  31/5-18
• Styrelsen utarbetade en 

bruttolista med förslag på 
åtgärder.

WS 5/7-18
• Utifrån bruttolistan så har 

förslag konkretiseras och 
prioriterats.

Inhämta 
medlemmarnas 

synpunkter



Renovering
Målning av paneler, fönster och 

väggar i lilla salen

Ny bardisk

Reparera/göra ny veranda

Målning av i stora salen

Fräscha upp toaletter; byta ut 
rostangripna speglar och hållare 

för torkhanddukar

Göra entréhall med välkomnande

Snygga upp ytterdörr alternativ 
byta ut mot ny

Slipa golvet i stora och lilla salen

Inredning
Sätta upp draperi så att vikväggen 

kan döljas vid behov

Placera de två kartorna på annan 
lämplig plats

Nya stolsdynor

Kassera de äldsta stolarna med 
grågröna stålben och komplettera 

med 77 st nya stolar

Köpa in lättflyttad sittgrupp som 
även kan användas i lilla salen

Skaffa bra mörkläggningsgardiner i 
stora och lilla salen

Nya utemöbler som kan användas 
som långbord men även runt bord 

för 8 personer

Genomlysning av köket med temat 
"Säker mat i samlingslokaler"

Ljus & Ljud
Modernisera ljudanläggningen för 

bättre ljud

Komplettera belysning så att vi kan 
anpassa efter olika behov

El & Energi
Komplettera kök med timer för 

kaffebryggare

Se över/modernisera 
värmesystemet för att få ner 

energiförbrukning

Solpaneler och värmepump

Lyktor på stolparna vi infarten som 
tänds på befintligt ljusrelä för 

parkeringsbelysning
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