
 1 

Exempel 1 på ansökan om bygdemedel 
från SÅB byalag 
 
 

Uppgifter om investering/projekt 
 
Benämning (syfte) 
Ange en kort benämning på den investering/det projekt du/ni söker bidrag för t.ex. 
”Investering i luftvärmepump” eller ”Anpassning av toalett för funktionshindrade”. 
 
"Kulturvagnen" - renovering av arbetsbod, samt investering i utrustning för att skapa en 
mobil samlingspunkt för byborna i byarna runt Stocksbo  
 
 
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd 
Specificera en beräknad tidplan och beskriv vilka åtgärder som ska utföras. 
Om åtgärden berör en fastighet, t.ex. upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckning 
anges. 
 
Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag söker bygdemedel för iordningställande av en en större 
arbetskoja på hjul (ca 6m lång x 2,5m bred, dvs 15 m2) som byalaget fått till skänks av en 
bybo, till att fungera som en mobil samlingspunkt för byborna samt för investering i 
utrustning som möjliggör anordnande av evenemang för byborna och omkringliggande 
bygden. Vagnen har många år på nacken och kräver viss renovering innan den kan 
användas. Vi kallar projektet för ”Kulturvagnen”.  
 
I iordningsställandet ingår både renovering av själva vagnen samt investering i nödvändig 
utrustning för att anordna kulturevenemang.  
 
Behov av åtgärder:  
Rivning samt lagning av murket undergolv om ca 1,5m2 samt en golvregel. Inläggning av ny 
golvmatta i hela vagnen. Installation av vedkamin till befintligt rökrör. Invändig målning av 
väggar, tak, lister och foder. Kittning och målning av 3 st fönster. Ny utvändig panel på 
panelad dörr. Byte av däck. Installation av belysning inuti vagnen. Installation av nödvändiga 
varselljus samt skyltning exteriört. Installation av icke-brännbar skiva bakom rökrör. Ny 
plåtomfattning kring rökröret utvändigt. Installation av takrännor. Demontering av gammal 
dieseltank. Tillverkning av litet trädäck för att möjliggöra försäljning från vagnen. Arbetet 
uppskattas till ca 60 timmar och utförs ideellt av byborna. 
 
Behov av material: råspont, masonite, golvmatta, färg, fönsterkitt, panel, elkabel, 
strömbrytare, lampsocklar, lamputtag, varselljus, skylt för långsamtgående fordon, 
tryckimpregnerat trallvirke och reglar, plåt till rökrörsomfattning, takrännor.  
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Behov av utrustning: Vedkamin, däck (2st inkl montering), ljud- och ljusanläggning, elverk, 
kylskåp, videoprojektor.  
 
Tid och aktivitetsplan: 
 
April/maj/juni 2020: 

• Renovering av kulturvagnen (interiör)  
Juni/juli 2020  

• Tillverkning av litet trädäck med trappa, för att möjliggöra försäljning från vagnen, 
utvändig målning.  

• Investering i nödvändig utrustning.  
• Arrangemang av utebio och karaoke i Stocksbo (om möjligt m a p begränsningar pga 

coronapandemin)  
Augusti/september 2020  

• Arrangemang av musikkväll i Stocksbo, med livemusik (om möjligt m a p 
begränsningar pga coronapandemin)  

 
 
Främjande 
Specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens 
utveckling och vilken målgrupp detta gagnar. 
 
Behov av gemensam samlingspunkt  
Byborna i Stocksbo, Åbo och Brinnasen har i snart 10 år saknat en gemensam samlingspunkt 
i byn. Tidigare ägde byalaget den gamla skolan i byn, men den såldes 2011 då byalaget inte 
längre hade möjlighet och ekonomi att förvalta denna.  
 
Byalaget är fortsatt aktivt och anordnar aktiviteter som lockar både bybor och grannar från 
omkringliggande byar. Dessa aktiviteter är främst knutna till traditioner som t.ex. 
valborgsmässoafton och Färilaveckan och sker till största del utomhus och under 
sommarmånaderna. Byalaget hyr idag in sig i externa lokaler för sina möten och 
arrangemang.  
 
En hake för att anordna aktiviteter är förutom tillgången till en fysisk plats, också tillgång till 
infrastruktur. Det är här ”kulturvagnen” kommer in. Byalagets vision är att, förutom att göra 
i ordning vagnen, också att utrusta denna med vedkamin för uppvärmning, möblemang för 
olika typer av aktiviteter, grill, elverk samt enklare ljud- och ljusanläggning och 
videoprojektor för att möjliggöra en rad olika former av gemensamma evenemang.  
På detta sätt blir kulturvagnen inte bara en lokal som i sig är stor nog att rymma 
byalagsmöten, medlemsmöten, mindre tillställningar som spelkvällar och trivselkvällar, utan 
den kommer att kunna utgöra navet för större arrangemang i byn - året om. För större 
arrangemang så kompletteras kulturvagnen med partytält eller ställs vid en maskinhall eller 
lada. Den utrustning som behövs för arrangemanget finns lastat! Kulturvagnen planeras att 
nyttjas av byalaget men även av enskilda medlemmar. Den utgör en möjliggörare för att på 
ett naturligt sätt bjuda hem folk till sina gårdar.  
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En viktig aspekt för byalaget är också att vi genom denna skapar en samlingspunkt för byn 
som inte blir en ekonomisk belastning med stora fasta kostnader, som hindrar att vi kan 
lägga byalagets tid och pengar på själva aktiviteterna. 
 
Kulturarrangemang finns planerade  
I planen för vår nya samlingspunkt, !nns att arrangera 3-6 sociala aktiviteter per år för 
byborna och omkringliggande bygden. Detta kommer kunna vara musikarrangemang, 
spelkvällar, teater, mindre utställningar, föreläsningar m.m. Vi vill att de ska vara utspridda 
under hela året.  
 
Under 2020 så finns i dagsläget två aktiviteter planerade: utebio och karaoke i juli samt en 
musikkväll i slutet av augusti.  
 
På längre sikt  
Som en fortsättning på kulturvagnsprojektet så hoppas byalaget hitta en plats där vi kan 
göra i ordning grillplats, bord och bänkar, bastu och badplats längs ån - en härlig plats för 
byborna att träffas på, samt där kulturvagnen kan ställas upp och användas mellan 
evenemangen. Kanske kan man hitta en plats i anslutning till det gamla museikraftverket 
från 1918 - en plats som på ett naturligt sätt skulle kunna knyta band till Stocksbos 
spännande och unika historia som den första byn i Sverige som elektri!erades.  
 
 
Totala kostnader 
Redovisa totala kostnader för investeringen/projektet specificerat på byggnader, maskiner, 
inventarier, andra kostnader, värdet av ideellt arbete och totalt. 
 
Byggnader  
10000  
 
Maskiner  
-  
 
Inventarier  
55000  
 
Andra kostnader  
-  
 
Ideellt arbete  
30000  
 
Summa kostnader 
95000 
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Finansiering 
Redovisa total finansiering för investeringen/projektet specificerat på bygdemedel, banklån, 
egen insats, medfinansiering, värdet av ideellt arbete och totalt. 
 
Bygdemedel  
65000  
 
Banklån  
-  
 
Egen insats  
-  
 
Med!nansiering  
-  
 
Ideellt arbete  
30000  
 
Summa finansiering 
95 000  
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Exempel 2 på ansökan om bygdemedel 
från SÅB byalag 
 
 

Uppgifter om investering/projekt 
 
Benämning (syfte) 
Ange en kort benämning på den investering/det projekt du/ni söker bidrag för t.ex. 
”Investering i luftvärmepump” eller ”Anpassning av toalett för funktionshindrade”. 
 
Färdigställande av Färila Elektriska kraftstation från 1918 
 
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd 
Specificera en beräknad tidplan och beskriv vilka åtgärder som ska utföras. 
Om åtgärden berör en fastighet, t.ex. upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckning 
anges. 
 
Beräknad tidplan sommaren 2020 
 
Åtgärder: 
 
Rödfärgning av hela byggnaden 
 
Igenmurning av sockeln efter upphöjning av byggnaden 
 
Upprättning av generatorn 
 
Betongfyllning av grunden under golvet och ev. armering av denna 
 
Betonggolvet återställes  
 
 
Främjande 
Specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens 
utveckling och vilken målgrupp detta gagnar. 
 
De flesta små kraftstationer har förfallit, rivits eller byggts om. Denna kraftstation är intakt 
sedan byggnadsåret 1918.  
 
Byalaget vill rusta anläggningen till museistation i ursprungligt skick och kunna visa den som 
ett steg i landsbygdens elektrifiering. I detta sammanhang framhålls Stocksbo som den 
första by i Sverige med eldistribution till flera gårdar, redan 1892.  
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Inom trakten finns ett allmänt stort intresse för gamla kulturer, byggnadsverk och 
elektrifieringens utveckling. 
 
Se Jan Lundells ”Vattenverk i Stocksbo. Kulturhistorisk inventering av vattendrivna 
anläggningar i Stocksboån” Hälsinglands Museum 2002.  
 
Syftet är att bevara och sprida vår teknikhistoria till eftervärlden. 
 
Projektet är en restaurering av befintlig byggnad. Byalaget har inga ritningar på 
kraftstationen. 
 
Totala kostnader 
Redovisa totala kostnader för investeringen/projektet specificerat på byggnader, maskiner, 
inventarier, andra kostnader, värdet av ideellt arbete och totalt. 
 
Byggnader  
75 000 
 
Maskiner  
-  
 
Inventarier  
- 
 
Andra kostnader  
-  
 
Ideellt arbete  
10 000  
 
Summa kostnader 
85 000 
 
Finansiering 
Redovisa total finansiering för investeringen/projektet specificerat på bygdemedel, banklån, 
egen insats, medfinansiering, värdet av ideellt arbete och totalt. 
 
Bygdemedel  
75 000 
 
Banklån  
-  
 
Egen insats  
-  
 



 7 

Med!nansiering  
-  
 
Ideellt arbete  
10 000  
 
Summa finansiering 
75 000  
 


