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Motion till Bjuråkers Bygdegårdsförenings  

årsmöte 2022 

 

Vi har en fantastisk fin bygdegård och jag tycker att det är viktigt att vi får in våra unga i 

föreningen. Det är trots allt våra ungdomar och barn som en dag ska ta över och förvalta 

denna bygdegård i framtiden.  

Det ska vara liv och rörelse i en bygdegård året runt och den är till för alla, inte bara vi som 

bor i här i bygden. För utan våra besökare så kommer bygdegården förbi tom.  

 

Jag föreslår därför att föreningen ska ordna med aktiviteter för barn och ungdomar gärna 

under loven. Bl.a. så kan man ha pysseldagar, bakdagar, speldagar, visa filmer eller teater, 

hitta på utomhusaktiviteter. Dessa aktiviteter kan man även göra när det inte är lov.  

För våra ungdomar som åker EPA och bil kan vi ordna olika träffar där de själva får komma 

med förslag. Jag vet att de gärna ser en träff där de får visa upp sina fordon och kanske kan 

få tävla i vem som har bäst ljud i sitt fordon, extra kul skulle det vara om det var någon form 

av underhållning på kvällen.  

 

Jag föreslår även att man ordnar med bingo för alla som tröttnat på att sitta hemma. Även 

om jag inte är någon större fan av bingo så anser jag att det är viktigt att det ordnas bingo 

för att människor behöver komma ut och träffa andra.  

 

Jag föreslår även att föreningen ordnar med 2–3 danser/år och det ska vara blandad 

kompott, inte bara moderna dansband utan även för våra äldre. Vi måste våga prova på att 

ordna med olika typer av danser. Danserna går inte alltid med vinst men danserna behövs 

för att bygdegården ska få leva vidare. En gång i tiden var just Bricka Norrlands största 

dansbana! Vi ska vara stolta över vår bygdegård och bygdegårdens historia.  

 

Jag föreslår även att man ordnar med medlemsträffar, där alla medlemmar får komma och 

umgås och prata om vad vi vill göra här i vår bygdegård. Vi ska inte fokusera på det som en 

gång har varit dåligt, vi måste se till att vår bygdegård blomstrar och det gör vi bäst 

tillsammans!  

 

Mitt sista förslag är att föreningen bör bjuda alla som hjälp till att arbeta ideellt under året 

på en riktigt god middag med underhållning.  

 

Sen vill jag även säga att det är helt fantastiskt att föreningen kan driva vår stora loppis och 

det gör vår bygdegård så unik!  

Den förtjänsten som föreningen gör på loppisen har gett föreningen en bra och god ekonomi 

så att man har kunnat rustat och renoverat. Vår bygdegård är i gott skick och föreningen har 

inte behövt söka några bidrag. Det finns en del kvar att göra, men det kommer att finnas tid 

och pengar till det tack vare loppisen.  
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Loppisförtjänsten ger även föreningen en möjlighet att bedriva en verksamhet som inte ger 

så stor ekonomisk vinst. Men ger oss en annan typ av vinst, en vinst i form av gemenskap, 

kulturupplevelser och stora möjligheter för våra barn och unga.  

 

 

Vi måste ta hand om våra medlemmar, stora och små och även vår fantastiska bygdegård!  

 

 

 

 

 

 

Lena Zettersten  


