
 

 

Verksamhetsplan 2021 för verksamhet i Långheds bygdeförenings regi.  
 

Utifrån rådande pandemiläge så finns det svårigheter kring att göra en plan då ingen vet vilka restriktioner 

som kommer att finnas under året och ingen kan heller förutspå de intäkter som önskas. Vi väljer ändå att 

planera en fin verksamhet och är beredda på att ändra utifrån rådande läge. 

För att förverkliga och klara av att genomföra planerade aktiviteter jobbar vi med att skapa en tydligare 

organisation med olika ansvarsområden där ansvarig rapportera till styrelsen. 

Följande ordinarie aktiviteter planeras: 

● Friskvård med kulturinslag 

● Musik och berättarkvällar 

● Valborgsmässofirande 30/4. I samarbete med Långheds IF. 

● Vårmarknad/tunnbrödsvecka/tunnbrödsfestival. Planeras till v. 18 och lördag 8 maj. 

● Tacokvällar med början fredag 25 juni 

● Kolmilekurs och kolmiletändning fredag 20/8 

● Stora Hälsingegårdars stafetten 

● Höstmarknad/bröd och matmarknad lördag 4/9 

● Kolbullegemyt för ideella krafter 

● Julmarknad/julupplevelse lördag 4/12 

● Lucia söndag 12/12 

Fler aktiviteter som finns med i planeringstankarna: Nya studiecirklar och träfftillfällen på bygdegården 

som rör; ”må bra dag”/yoga, hantverk, kortspel. Barnaktiviteter; t ex vinterfest/julgransplundring, 

innebandy, springlopp. Kulturstig/slinga – Kulturvandring. Musik/Pizza. Bondens marknad. Sommarcafé. 

Bastu. Kulturinventering i studiecirkel form om livet i Långhed med tanke på skola och nykterhetsloge. 

Medlemmar: Långheds bygdeförening är en medlemsförening med många medlemmar. Vi vill öka antalet 

medlemmar och samtidigt öka antalet aktiva medlemmar. Vi jobbar med att utveckla ett digitalt system 

som ska göra kontakter med medlemmarna enklare. Kontakten med medlemmarna är oerhört viktig. Vi 

vill ha en bred dialog med medlemmarna för att verksamheten ska vara så intressant som möjligt. 

Tankar kring fastigheten: Den vackra nykterhetslogen Fortunatus har renoverats under tidigare år vad 

gäller kök, toaletter, samlingslokalerna har tillgänglighetsanpassats, nya element har satts in i stora salen 

samt lägenheten har fått ny entré och nytt badrum. Då fastigheten är gammal finns alltid åtgärder att 

göra, både stora och små. Här redovisas dessa i korthet:  

● För att tillmötesgå de hygienkrav som finns så bör vi öppna upp mellan kök och stora 

salen enligt plan. Denna åtgärd kommer även skapa en bättre möjlighet för 

musikanläggningens placering och nyttjande. 

● Vattnet i bygdegården behöver ses över och ev. behövs en ny filteranläggning 

installeras. För att bedriva verksamhet i bygdegården måste vi följa de krav som ställs 

på vattenkvalitet. 



● Yttervägg mot öster, vid hyresgästens ingång måste åtgärdas. 

● Ommålning av väggar och tak inomhus finns med i en långtidsplan. 

● Planering pågår kring den yttre miljön kring bygdegården inklusive området upp emot 

Bagarmyran där Hälgeparken utvecklas. 

● Ommålning av väggar utomhus finns med i en långtidsplan. 

                 Projektet: Långhed – Kulturarv möter framtid 

Inom projektet arrangeras en rad aktiviteter och dessa redovisas översiktligt nedan. Det finns en 

egen budget och ekonomi för att bedriva projektet med stöd från Utveckling Hälsingebygden via 

Landsbygdsfonden/Leader 

● Bakkurser  

● Öppet bak  

● Bakning med nysvenskar  

● Världens mat och bak  

● Skolbak  

● Entreprenörskapsträffar  

● Föreläsningar om odling, säd, bakning etc 

● Kunskapsinsamling kring odling och bakhistoria 

● Tunnbrödsvecka och tunnbrödsfestival i samarbete med Vårmarknaden 

 

Nya idéer/utvecklande idéer inför 2021: 

 

Hälges drömpark 

En aktivitetspark där besökarna, barn, unga och vuxna, ges möjlighet till fysisk aktivitet utomhus. 

Uppbyggnaden av denna sker i samarbete med Långhed byamän och Långhed idrottsförening. Vi har sökt 

bidrag från lite olika håll och har i dagsläget fått stöd från Länsförsäkringars samhällsfond och kommer att 

söka ytterligare stöd.  

Målet är att parken byggs klar under våren och sommaren och att vi i september ordnar en aktivitetsdag i 

samband med invigningen lördag/söndag 4 och 5 september. Till denna invigningshelg bjuder vi in våra 

sponsorer att delta. Två aktivitetsdagar planeras där vi från bygdeföreningen bjuder alla barn och unga på 

Hälgefika. Den nuvarande tecknaren av Hälge bjuds in att delta och vara med och inviga tillsammans med 

Ulla Mortimer. Förhoppningsvis kan Hälges nuvarande tecknare b.la. Alan Kamienarczyks och Lars 

Thyrstedt även hålla en föreläsning kring skapandet av seriefiguren Hälge. 

Film i bygdegården 

Långheds bygdeförening har utrustats med modern teknik så att det nu går att samlas för aktivitet 

inomhus med filmvisning. Föreningen vill bjuda in olika åldersgrupper. Föräldrar till barn och unga får i 

uppdrag att välja lämpliga och intressanta filmer. Återkommande program planeras och annonseras. 



Givetvis så arrangerar vi dessa filmkvällar utifrån gällande lagstiftning kring upphovsrätt. Ljusinsläppet är 

ett problem som bör hanteras skyndsamt. Vi har fått en offert från Edsbypersienner. 

 

Skaparting 

En aktivitet vi återupptog under 2020 med ett annat upplägg än det tidigare Målarting som föreningen 

skapat och genomfört under många år. Inför 2021 planerar vi att genomföra det igen och med 

förhoppningsvis fler grupper. Inför 2021 planerar vi att även arrangera för barn och unga. 

Kolmila  

En kurs i att bygga kolmila genomfördes sommaren 2020 och efterfrågan inför 2021 har redan uttryckts. 

Vi vill planera ett upplägg för barn och unga i samband med tändandet och vakandet av milan. 

Tunnbrödsvecka/Tunnbrödsfestival/Vårmarknad  

Aktiviteterna vänder sig till vuxna men vi har som mål att även bjuda in barn och unga till aktiviteter och 

som tillägg hoppas vi kunna visa upp djur som var vanliga förr på en bondgård.  

Kulturvandring 

Långhed är en vacker kulturbygd och vi vill gärna bygga vidare på att arrangera Kulturvandringar i bygden. 

 

Finansiering: 

Långheds bygdeförening har skickat in en ansökan till Ovanåkers kommun angående kulturbidrag för att 

fortsätta att bedriva olika arrangemang och förstärka Långhed som en viktig mötesplats.  

Utveckling Hälsingebygden via Landsbygdsfonden/Leader fortsätter att vara en finansiär av det pågående 

projektet: Långhed – Kulturarv möter framtid. Detta projekt pågår till maj/juni 2022. 

Olika lotterier såsom andelslotteriet kommer vi att fortsätta med där överskottet tillfaller föreningen. 

Andelslotteriet har idag drygt 60 deltagare och det antalet jobbar vi på att öka.  

Vi kommer att fortsätta att söka bidrag från olika företag och instanser.  

Vi fortsätter att bedriva aktiviteter i föreningens regi vilket ger tillskott till föreningen. 

Vi fortsätter att hyra ut lägenheten ovanpå vilket ger ett tillskott till föreningen. 

Vi fortsätter att anordna insamling av skrot samt försäljning av överblivet material vilket ger ett tillskott 

till föreningens ekonomi. 


