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PANDEMINS PÅVERKAN PÅ HEMBYGDSRÖRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 2020  
Sammanställning av svar från enkät med totalt 55 svarande föreningar.  

Hur har sommaren varit för er hembygdsförening?  
 

• Mycket bra 
• Inte någon aktivitet 
• Vi i har fått ställa in flera arrangemang och 

genomfört några 
• Vi har haft vår servering på gården stängd. 

Årsmötet hölls i augusti i stor lokal. Mindre 
än 50 medlemmar deltog 

• Lugnt, inga aktiviteter annat än 
styrelsemöten. 

• Midsommarfirandet ställdes in. Flyga drake 
kunde vi arrangera som planerat den 23 
aug., likaså en kultur/fäbodutflykt till 
Brattåsen, den 12 sept. planeras en 
historisk vandring. Däremot har 
medlemsmöten varit inställda sedan mars 
och kommer att så vara resten av året. 

• Väldigt lugn, endast en aktivitet genomförd 
• Renovering av kök på gammelgården, 

bidrag med bygdemedel och kommunens 
priolista som föreningar kan söka Annars 
inga aktiviteter i våra lokaler 

• Haft promenader för medlemmar och 
sedan kan vi söka pengar från kommunen 
för varje promenadtillfälle. Vet ej hur 
mycket det blir beror på hur många 
ansökningar som kommer in till kommun 

• Tomt och trist, inga arrangemang 
• Vi har inte haft någon verksamhet, gården 

har varit stängd. 
• Det sedvanliga midsommarfirandet blev 

inställt. Även övriga sammankomster av 
möteskaraktär. Däremot har vi genomfört 
fem Kulturvandringar, som var planerat. 
Inga problem  med genomförandet. Gått 
på led mellan stoppen och kunnat hålla 
avstånden utomhus. Avslutningen i kyrkan 
och inga problem med att glesa ut i 
bänkarna. 

• På vår hembygdsgård har sommarcaféet 
varit öppet 4/7 -9/8. Dock inga utställningar 
eller andra aktiviteter. 

 
• Varje försommar brukar vi bjuda in till 

Daglägerskolor för Årsk 3. I år har vi inte 
kunnat genomföra den verksamheten. 
Däremot hade vi öppet Café och 
guidningar 4/7 - 9/8 

• Vi har haft all offentlig verksamhet nedlagd 
under hela sommaren 

• Inga evenemang utom årsmötet, men 
möjlighet till eget fika och tipspromenad 
på hembygdsgården. Arbete med 
samlingar och utställningar. 

• Ingen verksamhet 
• Vi har inte haft öppet då vi vet att vi har för 

många besökare än vad som är tillåtet i 
coronatider. Många som jobbar hos oss är 
också i riskgrupp så därför har vi färre som 
kan jobba också. 

• Den har varit bra med en hel del besökare 
trots Corona. Vi ställde in 
midsommarfirandet men i övrigt har vi 
genomfört planerade aktiviteter och de har 
varit uppskattade. Vi har följt 
Folkhälsomyndighetens trygghetsrutiner. 

• Den har varit bra med en hel del besökare 
trots Corona. Vi ställde in 
midsommarfirandet men i övrigt har vi 
genomfört planerade aktiviteter och de har 
varit uppskattade. Vi har följt 
Folkhälsomyndighetens trygghetsrutiner. 

• Mindre aktiviteter än en "vanlig" säsong. 
• Har haft en verksamhet i september, ingen 

under sommaren  
• Väldigt få aktiviteter. Inget café. Högmässa 

ute m fika på HBGs dag.  En tur på St 
Olofsleden men inga utomstående 
deltagare. 

• Inga arrangemang. Endast skötsel av 
gräsmattor och underhåll av byggnader 
och föremål 
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• Vi har haft möjlighet att genomföra våra 
aktiviteter. 

• Den har varit annorlunda som för alla. Allt 
som man planerat fick man lägga åt sidan. 
Men man fick tänka på ett annat vis. Med 
respekt för coronan. Men vi har haft mer 
folk än vi hade förhoppning på. Men folk 
har varit positiva och tacksamma bara för 
att få komma till oss. Att vi har haft öppet 
har varit positivt. Sen har dom handlat 
mycket bra. Så här har det varit fullt upp 
varje dag. Vi brukade ha en kamsdag som 
tradition varje år i samband med 
travveckan. Travveckan blev inställd så vi 
tänkte hur gör vi nu. Men vi gjorde en 
kamsdag men då skrev vi att det fanns 
möjlighet att beställa för att ta med hem. 
Många gjorde det. Men sen hade vi 
servering utomhus. En massa bord utställda 
med goda avstånd.Det funkade hur bra 
som helst. folk hade respekt o väntade, 
respekterade avståndet. Dom var bara 
glada att få komma ut. Så folk satt här 
länge, längre än vad dom brukade. 

• Renovering av kök på gammelgården, 
bidrag med bygdemedel och kommunens 
priolista som föreningar kan söka Annars 
inga aktiviteter i våra lokaler. Haft 
promenader för medlemmar och sedan kan 
vi söka pengar från kommunen för varje 
promenadtillfälle. Vet ej hur mycket det blir 
beror på hur många ansökningar som 
kommer in till kommun 

• Inte någon aktivitet 
• Annorlunda 
• En totalt annorlunda sommar. Vi har ställt in 

nästan alla evenemang samt att vårt 
sommarkafé har varit stängt. Vi har haft en 
slöjddag för barn och en Sommarkulkväll i 
samarbete med kommun. Vi har haft ett 
kyrkkaffe. 

• Annorlunda än vad den brukar vara. Enbart 
haft öppet 2 helger i egen regi. Vi har även 
hyrt ut serveringen under juli till extern 

• Annorlunda men bra  
• Annorlunda. Alla planerade evenemang 

blev inställda. 

• Annorlunda då vi valt att ej arrangera 
särskilda aktiviteter utan haft "öppet hus“ 
på gården och drop in loppis enbart. 
Fikaservering har varit öppen som vanligt 
men med restriktioner. 

• Annorlunda och lite tråkig då det mesta av 
de traditionella aktiviteterna varit inställda. 
Ändå förvånansvärt många besökare. 

• Genom att serveringen varit stängt har det 
varit mindre folk i rörelse!  

• Allt inställt så när som ett tillfälle då vi hyrt 
ut hembygdsgården till församlingen. 

• Vi har inte haft någon programverksamhet 
denna sommar  men serveringen har varit 
öppen. restriktioner har följts. Barnfamiljer 
har kunnat sysselsätta sig med 
utomhusaktiviteter, stig, lek- och 
balansbana, bäverstig. Föreningen har i 
övrigt ägnat sommaren åt att restaurera 
fjöset på hembygdsgården. Enligt planerna 
skulle vi också bygga ett 
tillgänglighetsanpassat dass men planerna 
kunder inte förverkligas detta år då 
snickaren drabbades hårt av Covid19 

• Över förväntan. Vi valde att ställa in vårt 
midsommarfirande och istället för att ha 
serveringen öppen lördag och söndag 
valde vi att ha öppet enbart söndagar. Vi 
bjöd också in till en musikkväll där vi hade 
liveband på scenen och man fick ta med 
egen picknick-korg, för att inte riskera 
trängsel i vår servering och så krävdes det 
föranmälan men gratis att komma. 

• Planerade aktiviteter för medlemmarna 
ställdes in. Dock genomförde vi årsmöte för 
2019 den 13 augusti i år. Vi planerar att ha 
en lusseaktivitet på luciadagen  (utomhus). 
Vi har haft två styrelsemöten och har 
påbörjat arbetet med vår årsskrift. 

• I stort sett allt har blivit inställt  
• Det traditionella nationaldagsfirandet i 

Fornminnesparken blev helt inställt. Å 
andra sidan så anordnade vi i egen regi 
sommarcafé under sex tisdagar i juli-
augusti i parken. Normala somrar är cafét 
utarrenderat till extern operatör men de 
hoppade av i sommar pga coronan. 
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• Byorientering, café  
• Vi har fått tänka om för de tre aktiviteter vi 

genomförde. Det har  varit uteaktivitet, 
med avstånd. Man fick anmäla sig till den 
Blues kväll vi hade. Hembygdsdagen blev 
en minivariant, utan utställare. Ändå en 
sommar som vi tyckte blev bra, då vi ville 
ordna några aktiviteter för att hålla liv i 
föreningen. 

• Inga egna aktivteter mer än bakstugan 
uthyrd till enskilda 

• Liten verksamhet och stort ekonomiskt 
tapp  

• Vi har haft öppet torsdag-söndag mot 
normalt alla dagar i veckan,gått ändå över 
förväntan. 

• Vi har genomfört Jänsmässfirande, 
hembygdsdag, slåtterdag, skogsvandring 
och kanotpaddling. 

• Den har varit bra 
• Lugn 
• Det har varit över förväntan 
• Vi har haft stängt 
• Inställt 6 juni. 4 söndagsaktiviteter+1 

berättarkväll genomförda 
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Besöksantal? 
• Fler än tidigare år: 3 svarande 
• Inga aktiviteter/verksamhet: 6 svarande 
• Färre än tidigare år: 6 svarande 
• 140 personer 
• 240  
• 300 
• 460  
• 118  
• 30 st: 3 svarande 
• 360  
• 5-7 st: 2 svarande 
• Ca 15 på konsert vi ordnadei kyrkan 
• Vi har endast hyrt ut våra lokaler för privata 

middagar eller små möten. Vilket har varit 
några stycken. Sen har vi lagt lite tid på att 
storstäda gården. Vi har bakat tunnbröd vid 
något tillfälle och lagt ut på Facebook att vi 
var där och bakade och sålde slut på allt. 

• Cafeet bara. Utställningarna bara ca 40% p 
g a uteblivna bussgrupper. 

• Besöksantalet på sommarcafét har varit 
högt. Besöksantalet till Älghallen har varit 
högre än tidigare år, ca 1175 personer 

• Det har varit lite färre deltagare vid våra 
aktiviteter som i huvudsak brukar locka de 
lite äldre På övriga aktiviteter (servering i 
anslutning till fotoutställningen och 
musikkvällar, tipspromen utomhus) har vi 
överlag haft gott om besökare. Vi har märkt 
att besökare uppskattat att vi haft öppet. 
Att det hände något. 

• Bra varje dag i jämn ström 
• Mindre än tidigare år. Vår förening består 

av många Norrmän 
• 200 
• Sommarkafé 8 veckor med bättre resultat 

än tidigare år 
• Vi har garderat genom att inte arrangera 

utan spridda sällskap som fikar/besöker hb 
gården 

• 10  
• Vi genomförde en bakluckeloppis. Folk 

kom och gick, översteg inte 50 personer 
samtidigt. Utomhusaktivitet. 

• Ett tjugotal barn på slöjddagen och ca 15 
personer på kyrkkaffet. Sommarkul var i år 
en bandad föreställning som lades ut på 
kommunens Youtubekanal 

• Loppis mindre besök. Tunnbrödsbakningen 
går kanonbra. det blir jättelånga dagar för 
baxtran! 

• Den enda programaktivitet föreningen haft 
är årsmötet, som hölls utomhus med 
iakttagande av säkert avstånd mellan 
deltagarna 

• Vi har haft begränsat deltagarantal. Det har 
kommit färre än förväntat, men detta kan 
bero på att vi haft föranmälan. 

• Mer folk än vanligt, men tack vare hyfsat 
väder så har de flesta kunnat sitta ute. 

• Något färre än tidigare årsmöten. 
• Mycket bra på flera av de ovan nämnda 

tisdagarna. Utomhus, med avstånd mellan 
borden, Coronaanpassat. 

• Få aktiviteter 
• Vi bedömer att besöksantalet vid HB har 

varit något lägre än vanligt, främst 
beroende på att de traditionella 
arrangemangen, inklusive öppna förskolan, 
varit inställda. Ändå ganska bra 
tillströmning av "dagliga besökare". 
Mindre utländska besökare än vanligt. VI 
har inte haft några särskilda arrangemang 
under sommaren bortsett från 
utställningarna och Kafé där tillströmningen 
av besökare varig ganska bra. 

• Har inte siffror på antalet besökare men det 
har varit över förväntan som besökt vårt 
museum ,trots att vi inte haft öppet som vi 
brukar Några andra aktiviteter har vi inte 
haft i år. 

• Vi har  haft en loppis under två veckor i 
samband med caféts öppettider. Sen har 
det funnits en tipsrunda som många tyckt 
varit roligt! 

• Sommarcafé under 4 veckor med ca 500 
besökare  
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Har ni använt digitala verktyg? Vad har ni isf gjort?  
• 28 svarade nej 

• Inte aktuellt för oss 

• Vi har kört de flesta styrelsemötena digitalt  

• Ordförande deltog i Heimbygdas digitala 

årsmöte  

• Vi har på olika sätt , mest via FB och 

hemsida, påvisat våra olika bygg- och 

förbättringsprojekt/ reparationer av husen 

på gården, vilket har bidragit till lite 

intäkter. Vi har även annonserat mera om 

vikten av att medlemsskapet ökar, viket det 

verkligen har gjort under året! 

• Arrendator skriver på FB mfl. sociala 

medier 

• Förutom vår sida på FB har vi lagt ut 

blänkare på specifika sidor för olika 

stad/områden/byar 

• Arbetat med Sofiprogrammet. Information 

om årsmöte och inställda evenenmang. 

• Vi har haft digitala styrelsemöten. Vi 

släppte en film till midsommarafton som 

fick en väldans spridning. En halvtimmas 

lång film som vem som helst kunde 

använda hemma med musik och lekar som 

ett klassiskt midsommarfirande bör vara. 11 

140 personer visades via inlägget. 45 

delningar och 13 kommentarer och 1200 

interaktioner. Vi gjorde filmen i samarbete 

med Destinationsbolaget. En sådan 

spridning har vi aldrig tidigare fått! 

• Utökat vår närvaro på Facebook och startat 

konto på Instagram där vi varit dagligen. 

• Vi har marknadsfört våra aktiviteter via vår 

hemsida och FB. LT gjorde en stor artikel  

med dubbeluppslag om våra verksamheter. 

Osäker om den låg digitalt också 

• Vi hade ett par styrelsemöten i våras via 

Teams. 

• Annons på Facebook  

• Här har jag lagt ut på våran sida som innan, 

varje vecka så folk fått veta att vi har öppet, 

vad vi gör, vad vi säljer osv. Att folk kan 

hänga med oss. Det har varit positivt. Folk 

har kommit och sagt att vad roligt att du 

skriver. Då vet vi vad som händer. 

• Vi har bara haft fysiska aktiviteter utomhus 

• Vi har hållit möten via dator och gjort 

uppdateringar via sociala medier. 

• Annonsering via hemsida och Facebook 

• Sommarkul ( ett evenemang som 

arrangeras av Krokoms kommun i 

samarbete med en lokal förening) 

bandades och lades upp på kommunens 

Youtubekanal. Endast artister samt annan 

personal var publik. En "normal" 

sommarkulkväll kan besökas av 300 

personer och föreningen får intäkter 

genom att sälja fika. 

• Styrelsemöten har hållits via 

telefonkonferens. 

• Vi har lagt in "hitta platsen" på vår hemsida 

och Facebook. Detta har rört sig om 

intressant platser i vår socken. 

• All korrespondens (styrelsen) går via mail. 

• Styrelsemöte i våras, sedan inget. 

• Vi har skickat ut meddelanden om 

aktiviteter på hembygdsföreningens 

Facebooksida och till bygdens anslagstavla 

på. Inte som tidigare satt upp anslag på 

anslagstavlor  eller skickat ut till 

grannbyarna. 

• Ja! Till marknadsföring och digitala möten 

via zoom. 

• Utlagt på bygdens hemsida om öppettider 

på loppis. 

• Vet ej 
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Vilka positiva respektive negativa effekter har sommaren 
gett?  

• Lugnt: 2 svarande 

• Inga: 2 svarande 

• Positivt : Eldsjälarna har fått vila sig lite 

Negativt : Inga inkomster till föreningen , 

fått ställa in roliga evenemang 

• Positivt: Vi har fått tänka i nya banor. 

Negativt: Vi har inte kunnat anordna alla 

evenemang som tidigare 

• Vi har bara haft positiva upplevelser, även 

om det känts tråkigt att behöva ställa in 

evenemang som vi brukar ha så har den 

summerade sommaren varit väldigt bra. 

• Det negativa är att vi har tappat mycket 

intäkter, det positiva är att vi har hittat nya 

arbetssätt. 

• Det negativa är att vi inte har kunnat 

fortsätta med släkt- och bygdeforskning. Vi 

har också blivit tvungna att ställa in och 

inga fler berättarkvällar. Vi har också sett en 

nedgång på antalet bokade bakdagar. 

Det positiva är att det har gett oss lite tid 

till eftertanke om föreningens verksamhet 

och planera inför tiden efter Coronan. 

• Inget midsommarfirande innebar 

intäktsbortfall om ca 15-20 000 kr 

• Om vi ska hitta något positivt är det att vi 

börjat gå igenom gamla bilder och 

dokument som legat på Hembygdsgårdens 

vind och strukturera upp dessa för 

arkivering. 

• Inga positiva kan jag tycka men tack vare 

kommunen så får vi stöd i form av ” antalet 

promenader” 

Kan också söka bidrag upp till 30% av 

intäktsbortfall från kommunen som bygger 

på intäkter dom senaste två åren vet ej 

heller där hur mycket det blir. Fick 10 000 

av Länsförsäkringar 

• Om man ska prata om något positivt så är 

det väl så att vi har haft gott om tid att 

rusta upp och att förbättra 

hembygdgården. Det negativa har varit 

uteblivna intäkter från arrangemang vi 

normalt har. 

• Barnens dag kunde inte genomföras på 

gängse sätt med lekar och tävlingar. 

Däremot vandring efter spökstigen. 

• Negativt: Ingen midsommarfest 

• Negativt att intäkterna uteblivet. Inga 

positiva effekter kan vi se. 

• Positivt: Smedjan är städad, påbörjad 

ordnande av andra utställningar till nästa 

sommar. 

Negativt: Inga inkomster! Inga evenemang! 

• Medlemmar väntar otåligt på att vi skall 

kunna ha någon verksamhet framöver. 

• Vi har kunna städat gården, vi har lärt oss 

att vara mer digitala. Vi har märkt en otrolig 

stark vilja att bidra till föreningen rent 

ekonomiskt då vi tappat 150 000 i intäkter 

men fått in ca. 60 000 i bidrag från både 

privata och företag. 

• Färre evenemang, färre besökare. Sämre 

ekonomi - tror vi (har inte resultatet ännu). 

Nya aktiviteter som t ex Kulturhistoriska 

vandringar, Oknyttstig för barnen, Öppen 

scen med poesi, skönlitteratur och musik, 

Konstutställning, Försäljning av 

närproducerat... etc 

• Sjukdomen i sig har gjort människor 

ensamma o ledsna runt om här. 

Deprimerade. Det positiva är att alla har 

fått tänka annorlunda och det har funkat. 
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Livsfarligt att köra i samma banor. Folk har 

upptäckt SVERIGE i sommar. Hur fint och 

vackert vi har det. Små saker har fått haft 

betydelse. 

• Normalt har vi inte någon mer aktivitet 

under sommaren än på Nationaldagen. 

Den försvann vilket var negativt. 

Caféverksamheten fick vi istället ta tillbaks 

under några dagar vilket gav bra 

ekonomiskt utfall. Något mindre antal 

besökande än vanligt på våra öppet-hus-

dagar varje onsdag. 

• Minskade medlemsavgifter och övriga 

inkomster. Tappat kontakt med 

medlemmar. 

• Positiva: De besökare vi haft har verkligen 

uppskattat att vi haft öppet. Vi har känt att 

vi fyllt en social funktion. Vi hade två 

fotoutställningen vilket var nytt för oss och 

ett sätt att locka besökare även till vår 

servering. De utställningarna har 

uppskattats. Kommunen uppmärksammat 

en av fotoutställningarna och verkade 

förvånade på ett uppskattande sätt. Gick 

bra att hitta på utomhusaktiviteter 

(blomstervandring, tipspromenad). 

Negativa: Att vi behövde ställa in 

midsommarfirandet, vår största 

sommaraktivitet. Och att det varit mindre 

folk i farten än vanligt. Att vi var tvungna att 

flytta vår servering i samband med 

musikkvällarna i kyrkan till sockenstugan 

istället för att kunna vara i vår 

hembygdsgård. Att några 70+ inte vågat 

vara aktiva i den mån de egentligen önskat. 

• Vi gick ihop ekonomiskt, höjde priser rejält, 

svårt att planera, färre deltagare 

• Att vi hunnit göra en massa annat som vi 

inte hunnit med om vi hade haft 

cafeverksamhet. Att vi inte har fått in så 

mycket pengar som vi brukar. 

• Vi har hittat nya arbetssätt som vi kommer 

att använda oss av efter pandemin. 

• Negativa att vi förlorat viktiga intäkter och 

tappat "lite fart"- vi ville mycket. Positiva vi 

har fått tid över att börja tänka framåt och 

långsiktigt, samla ny energi för nya steg 

under höst/vinter. 

• Mest negativa p. g. a mindre besökare och 

arrangemang som inte var lämpliga att 

genomföra. 

• Positiva: Mera ledighet för oss få som gör 

jobbet 

• Negativt: Inget att se fram emot för de 

besökare som brukar komma bl.a till vår 

hembygdsdag. = Inga aktiviteter alls i 

bygden då även andra föreningar ställt in. 

• Inget särskilt. Vi har bara gillat läget. 

• Föreningen fyller 70 år i år så vi hade 

planerat en rad aktiviteter, som nu fick 

ställas in. Mest negativt.  

• Det har varit stora negativa effekter p g a 

stort ekonomiskt bortfall. Det lilla positiva 

är att vi lagt mer tid på att måla, städa, röja 

på vår hembygdsgård. 

• Tunnbrödsbakningen går som tåget ( gott 

bröd ) Serveringen stängd är ju på 

minussidan. 

• Många besvikna kommentarer över att vi 

inte ordnade något Midsommarfirande 

samt  att vi ställt in planerade program.  

Eftersom ingen bybo insjuknat i pandemin 

var det liten förståelse för att vi höll strikt 

på restriktionerna. Positiva reaktioner över 

att föreningen restaurerat fjöset, vilket 

visade att inte all verksamhet i föreningen 

låg nere under sommaren. 

• Vi har haft tid att ägna oss åt underhåll fr a 

målning. 

• Negativt: Tappat intäkter. Tappat 

kontakten med byaombuden och byarna 
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• Det negativa kan vara att våra medlemmar 

lätt tappar kontakten med föreningen när 

inga aktiviteter genomförs. 

• Det negativa är att inget har kunnat genomföras. Det positiva är att vi har börjat fundera på nya 

aktiviteter. 

• Cafe folk ville göra något, Inställda evenemang 

• Positivt har varit att personer från byn ställt upp och kommit. De har även frågat efter aktiviteter. 

Negativt att vi inte kunnat genomföra de planer vi hade, med flera aktiviteter  än de tre vi hade. Lite 

oro finns att det vi fick igång under förra sommaren, kommer denna sommars pandemi påverka nästa 

år? 

• Negativa : Inkomstbortfall.  Färre möjligheter för folk att träffas 

• ?  

• Den negativa sidan är det ekonomiska tappet då vi inte kunnat driva serveringen pga av att de som 

arbetat ideellt där i princip är sjuttio plusare. Positiva effekter har vi inga. 

• Vi har fått en sommar där styrelse och personal kunnat hämta andan och ladda upp införnästa år. 

Negativt är naturligtvis de uteblivna arrangemangen och minskade intäkter till föreningen. 

• Att människor inte kan mötas som vanligt är inte positivt. Det finns en anda att hålla ihop trots det och 

göra det bästa av situationen. 

• Det positivar att vårat sommarcafe har haft väldigt mycket besökare som kommit och fika, det 

negativa är att vi inte kunnat haft några aktiviteter som vi hade planerat för. 

• Mest negativt, lite folk. trodde det skulle vara fler pga hemester 

• Att alla har varit positiva till att vi har haft öppet. 

• + utesammankomster på ny altan - trögt att få in medlemsavgifter för byombuden 
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Finns det något ni kunnat göra annorlunda? Lärdomar? 
• Nej: 16 svarande (flera tillägger att det inte varit 

möjligt utifrån FHM:s rekommendationer) 

• Vet ej: 4 svarande  

• Vi ska vara stolt över det vi har och se att 

nya möjligheter inte är farligt. Många 

gånger tror vi att vi inte har något speciellt 

men det har vi. Möt folk och va trevliga när 

dom kommer. 

• Vi hade kunnat börja planera tidigare efter 

de regler som gällde. 

• Kanske var vi alltför pessimistiska 

inledningsvis, trodde inte att det skulle 

komma några besökare i sommar. Kunde 

öppnat våra utställningar i normal tid. 

• Vi hittade bra arbetssätt 

• Oro för att vi inte syns tillräckligt. 

• Vi har endast haft utomhus aktiviteter och 

serverat fika utomhus. Vi har också haft tur 

med vädret vi de aktiviteter som har 

genomförts. 

• Som vi ser det så har vi gjort det rätta efter 

omständigheterna. 

• Som regel har föreningen ingen 

verksamhet under sommaren förutom de 

två ovan nämnda. Vi var glada över att 

kunna genomföra Flyga drake, en till större 

delen utomhusaktivitet. 

• Skulle kanske kunnat baka bröd trots 

pandemin men eftersom vi inte hade 

kontaktombudsträffen under våren så fick vi 

inte ihop personer som bakade 

• Kulturvandring utomhus ett vinnande 

koncept. 

• Nä tyvärr jag tycker vi gjorde rätt som 

stängde. Lärdomen är såklart att det är 

skönt att ha en buffert när alla intäkter i 

princip uteblir. 

• Vi var tämligen väl förberedda. Bättre 

exponering av närproducerat möjligen. 

• Tror vi alla upplevt att det varit enklare att 

ställa om och genomföra aktiviteter än vi 

trodde. I början var vi inställda på att inte 

ha så mycket aktiviteter  men det blev ändå 

en hel del. Minskade öppettider kanske 

också lockade fler när det väl var 

öppet/hände något. Säkert en hel del vi 

kunnat göra bättre men kommer inte på 

det nu. 

• Skulle kanske kunnat baka bröd trots 

pandemin men eftersom vi inte hade 

kontaktombudsträffen under våren så fick vi 

inte ihop personer som bakade 

• Vågat ha öppet trots pandemin. Att vi inte 

ska hyra ut cafeverksamheten - ger för litet i 

inkomster. 

• Visst har det funnits saker vi kunde gjort 

annorlunda men de övergripande 

förändringarna jämfört med tidigare år har 

fungerat bra. 

• Svårt säga. Vi valde en försiktig väg men 

kanske hade ngt litet kunnat varit 

genomförbart med den kunskap vi nu har 

om avstånd och smittspridning som vi kan 

ta m oss. 

• Med facit i hand så skulle vi haft yngre 

personer som kunnat haft kaféet öppet. 

Evenemang som gått att praktiskt och 

ekonomiskt genomföra med max 50 

deltagare. Men när pandemin tog fart 

kände vi att det var säkrare att ställa in allt 

utom slöjddagen för barnen som hade 

föranmälan och maxantal deltagare enligt 

myndigheternas rekommendationer. 

• Vi hade kunnat ordna med fler 

utomhusaktiviteter för barnfamiljer. Positivt 

ändå att så många reagerade och hörde av 

sig  angående saknaden efter  vår 

programverksamhet under sommaren! 
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• Utvärdering under vintern 

• Vi gjorde nog det bästa möjliga av rådande 

Coronaläge. 

• Att vi hade utvidgat utomhusområdet och 

ordnat mera uteaktiviteter. Vi såg att det 

gick göra på annorlunda sätt och att 

bygden ställde upp. 

• Vadå? Vi är i riskgrupp de flesta i styrelsen å 

det fanns ju ett besökstak! 

• Lärdom att det behöver inte vara så 

krångligt när det verkligen gäller att lösa 

problemen/ situationer som varit denna 

sommar. 

• Inte än i varje fall. Vi ställde in 

midsommarfirandet och kommer att ha ett 

mycket litet program på kommunens 

kulturvecka. Ingen i föreningens kärna har 

blivit smittad. 

• det går att tänka annorlunda och göra som 

det går 

• Annonsera mera 
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Har ni tips att dela med er av till andra föreningar? 
• Tveka inte att tänka utanför ramarna 

• Gäller att hitta alternativ. Finns inga svårigheter, bara möjligheter! 

• Vi gjorde några inlägg också på Facebook att de kunde köpa fika av oss på låtsas för att stötta 

föreningen typ på midsommar eller på nationaldagen och så och det har faktiskt gett ett par 

tusenlappar. 

• Var synliga på sociala medier. Aktivera barnfamiljer. 

• Vi gjorde en tipspromenad utomhus med frågor/foton av gamla saker i föreningens ägo. Den 

uppskattades mycket av både barn och vuxna. Ganska svåra frågor men med mycket nytt lärande av 

hembygdshistoria. Den planerar vi köra nästa sommar också. Med nya bilder. Att kombinera aktivitet 

med servering för att locka fikabesökare, inte endast ha servering. 

• Att ge inte upp, våga prova nya möjligheter. Att ha öppet är viktigt så folk kan komma och besöka det 

vi har. I år har det varit en speciell service bara med att finnas,  så har man varit ett stöd för många  

och bara med att ta sig tid o prata lite med folk. Det har gjort många glada 

• Göra aktiviteter utomhus om de har möjlighet. 

• Bra att ha en ”städsommar” 

• Information och kommunikation 

• Våga tänka nytt, en enkel spelning med egen picknick blev en av de mysigaste kvällarna på hela 

sommaren. Men våga också ställa in eller säg nej när det inte känns bra. 

• Att man planerar och tänker annat, vara flera som är kreativa. Vilket vi också måste jobba vidare på. 

• Möten via Zoom/Skype mm fungerar bra. 

• Att ta vara på tips,ideér från andra hur man kan lösa saker och ting i en situation som denna sommar 

inneburit. 

• Samarbeta i små bygder 

• Bygg en altan! Stenstugan+nya altanen=stilbrott byggnadsstilsmässigt men i enlighet med stadgarna 

känns det som en nystart verksamhetsmässigt=länka gammalt och nytt 
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Vilket stöd skulle ni behöva/önska från Heimbygda? 
• Vet inte: 13 svarande 

• Inget pga pandemin: 2 svarande 

• Delning av erfarenheter från andra föreningar. 

• Vet inte just nu, eftersom vi är i stort sett helt ny styrelse så har vi inte riktigt jobbat ihop oss. 

• Hjälp att få ekonomiskt stöd för uteblivna intäkter. Vi vet fortfarande inte hur nästa år kommer att se ut 

med tanke på pandemins fortsatta utveckling. 

• Utifrån de svar som kommer in från föreningarna hoppas jag på en sammanställning av goda tips. 

• Det är i så fall ekonomiskt stöd då vi har fått sämre ekonomi. 

• Att hjälpa till att vi kan söka förlustbidrag 

• Känns som att vi har bra stöd 

• Sofiprogrammet är väldigt dyrt för en liten förening! Kan Heimbygda utverka stöd eller rabatt på 

något sätt? 

• Jag tror inte vi ska ha några digitala aktiviteter, när vi har normalläge. 

• Kanske att Heimbygda lobbar för att det ska finnas något coronastöd att söka för föreningar. Det 

enda jag har hittat är ett stöd som Länsförsäkringar betalar ut och det har vi sökt och fått pengar från. 

• Har inte tagit upp detta gemensamt i styrelsen så det här blir mina tankar. Kanske erbjuda 

föreläsare/berättare som kan bidra till aktiviteter i olika föreningar (även teman som kan locka unga!), 

och/eller inspirera till utveckling av föreningars verksamhet och arbetssätt. 

• Att vi alla föreningar som har öppet och finns får finnas i något reklamblad som ges ut. Att det kanske 

görs lite reportage. Vi skulle vilja ha lite hjälp hur man söker bra bidrag för att kunna bygga till lite. 

Även till reparationer. Att vi hembygdsgårdar kan samarbeta, med idéer o kanske besöka varandra. 

• Vart man söker bidrag om vi skall göra något vid hembygdsgården 

• Återkommer med svar 

• Vi har för hög kostnad för vår hembygdsgård (El (Jämtkraft) och hyra (Ösd kommun) i förhållande till 

vår totala ekonomi. 

• Vi har en vision att flytta hus, att tänka på, söka pengar ur fonder ,experthjälp i vissa frågor. Påbörjat 

ett arbete med arkivering, att tänka på, kontaktpersoner 

• Tips och idéer, hur gör man på andra ställen. Information om speciella restriktioner för 

Hembygdsföreningar. 

• Med en pandemi, vad kan vi/ni göra? 

• Det är svårt att se annat än digitala möten som vi skall deltaga i efter förmåga. Vi får se vad det blir av 

det. 

• Rensa upp bland fådda grejer och papper, strukturera, organisera i rummen för att få  en överblickbar 

hembygdsgård - vad ska vi spara, ta emot och inte? 

• Tips på Coronasäkra aktiviteter 
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Annat ni vill ta upp? 
• Inte för tillfället, mer än sedvanligt information från Heimbygda 

• Hoppas att verksamheten kan komma igång nästa år. En viktig sommar för oss om nu Ovikenveckan 

blir av 

• Kultur-historievandringen har fokuserat på hur blev effekten i byarna pga Baltzarfejden resp. 

Karolinernas nederlag. Hur många änkor blev det i de små byarna när maken stupat och barnaskaran 

var stor och måste flytta från soldattorpet. Det går att åskådliggöra med exempel. 

• Viktigt att Heimbygda hjälper oss att synas, t.ex. genom sommartidningen och i kommungrupperna. 

• Återkommer 

• Vore positivt med satsningar som kan öppna upp för möten över kultur/etnicitetsgränser. Framför allt 

för att inkludera nyanlända  kvinnor och barn i våra bygder/föreningar. T ex studiecirklar där man 

kunde dela berättelser kring sin historia/hembygd.  Mötas. Utveckla mer samverkan med olika aktörer. 

• Tack 

• Vi försöker få till en krönika 2020 men även det påverkas negativt av Corona. Ett ekonomiskt bidrag till 

bla tryckning skulle vara välkommet.  

• Hoppas att det återgår till det normala nästa år så vi kan genomföra midsommarfirande och 

sommarcafé mm. 

• Finns det digitala lösningar som Heimbygda har som föreningarna skulle ha nytta av att använda i sin 

verksamhet. Det digitala kommer nog att fortsätta även efter att pandemin har lagt sig.  

• Inställda program påverkar föreningens intäkter under året och får konsekvenser för föreningens 

ekonomi. 

• Gärna tips om var vi kan söka bidrag för vår verksamhet (säger väl alla). 

• Att vi borde samarbeta alla hembygds föreningar -gemensam nät sida, folder om aktiviteter tex..... 

 

 


