
 

 

Dvärsätts Byalag och Hägra Bygdegårdsförening kommer att ha ett tätt samar-

bete 

Dvärsätts Byalag och Hägra Bygdegårdsförening är två ideella föreningar som verkar 

inom samma område, som de flesta säkert känner till. Verksamheten är mer omfat-

tande inom Byalaget, där det varje sommar anordnas danser på Grönänge dansbana 

med PRO som arrangör och firande av Nationaldagen den 6 juni. I övrigt är verksam-

heten likartad och består i övrigt av uthyrning av lokaler, musikkvällar m.m. 

Ett problem som konstaterats är att det krävs många ideella krafter om båda före-

ningarna skall ha var sina styrelser och kommittéer för att bedriva verksamheten. 

Därför träffades styrelserna under våren för att diskutera om man kunde effektivisera 

arbetet. Undertecknad ombads att leda detta arbete. 

Av olika skäl kommer de båda föreningarna även fortsättningsvis att vara två sepa-

rata juridiska personer. 

Ökat samarbete 

Styrelserna fattade, på ett möte under våren, beslut om att arbeta gemensamt för att 

utnyttja resurserna bättre. Exempel på detta är: 

• Samordna upprustning av teknik för att möta moderna krav (fiberindragning till 

både Hägra och Grönänge med höghastighetsförbindelse till digitala plattfor-

mar) 

• Ny ljudanläggning till Hägra 

• Gemensam marknadsföring av vilka tjänster som kan erbjudas kommun och 

företag 

• Gemensam genomgång av underhållsplaner för byggnaderna 

Hägra 

Målningsarbeten, uppfräschning av lägenheten, reparation av ugnen i bagarstugan. 

Grönänge 

Reparation av grundläggningen till dansbanan. För reparationerna har stöd sökts från 

Krokoms kommun och länsstyrelsen. Kommunen har uttalat sig positivt och ansökan 

handläggs just nu på länsstyrelsen. Vi återkommer när vi fått beslutet. 

Dessutom upptäckte jag en del oklarheter avseende fastighetens ägandeförhållan-

den. Detta har påtalats för kommunen som är positiva till vårt förslag till lösning av 

detta. 

Gemensam informationskväll på Grönänge 1 september 

På kvällen samlades styrelserna och de olika kommittéerna för att informeras om hur 

långt det gemensamma arbetet fortskridit. 



Byalagets ordförande, Leo Olofsson, inledde med en bakgrundsbeskrivning och där-

efter informerade jag om hur det fortsatta arbetet är planerat och hur långt vi kommit i 

arbetet. 

Därefter bjöds på en mycket god middag och de glada samtalen fortsatte till sena 

kvällen. 

Ett stort tack till er som ordnat kvällen och den goda maten: Eva och Lars-Göran, 

Björn, Bertil, Kurt-Olov m.fl. 

 

Bengt-Owe Palmgren 


