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Bygdegårdarna i Sverige

Bygdegårdsrörelsen i Sverige växte 
fram under de första årtiondena av 
1900-talet. Rötterna finns i landsbyg-
dens folkrörelser. 1944 bildades Bygde-
gårdarnas Riksförbund. 

Verksamheten i Bygdegårdarnas Riks-
förbund (BR), där alla bygdegårdarna i 
denna folder är medlemmar i, har skiftat starkt under 
åren. 1945 hade BR 105 medlemsföreningar och 1960 
var antalet 542. Samhällsförändringarna med befolk-
ningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet 
televisionen medförde en nedgång i föreningsverk-
samheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. 
Riksförbundets arbete begränsades och en tid var 
förbundets framtid oviss. 

Sedan 1970-talet har antalet bygdegårdsföreningar 
stadigt ökat. Viktiga faktorer som har drivit på är dels 
det tydliga behovet av lokal utveckling, dels ett nytt 
statsbidrag till upprustning av allmänna samlingslo-
kaler. 

Bygdegårdarna är ett viktigt inslag i Essunga kom-
mun. Dessa är även viktiga och trevliga mötesplatser 
för kommuninvånare och besökare. 

 
Denna folder är framtagen 2011 i projektet Retro Nossebro. 



3
 

Barne-Åsaka bygdegård

Barne-Åsaka bygdegård ligger vid kyrkan nära E20 och 
har gott om parkeringsplatser. Bygdegården renovera-
des under 2011.  
 
Det finns ett väl utrustat kök med bl a två spisar, kaf-
febryggare och kyl samt restaurangdiskmaskin. Här 
finns bord, stolar och porslin till 200 personer. Det 
finns också högtalaranläggning samt olika belysnings-
möjligheter. Den har även handikappanpassad toalett 
samt ramp. 

Lokalen rymmer en väl till-
tagen scen och stor öppen 
golvyta. Det finns också en 
cafédel med bar. För lite mer 
gemytlighet finns det även 
”bakfickan”, ett mindre rum i 
anslutning till stora salen.  

För uthyrning kontakta Anders Larsson 0706-53 90 48.
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Essunga bygdegård

Essunga bygdegård ligger 
i Essunga kyrkby utefter 
vägen mot Vara. 
 
I bygdegården finns en 
stor samlingssal med scen 
samt ett välutrustat kök. 
Bygdegården rymmer 150 personer. I köket finns två 
spisar, mikro, kaffebryggare och kylskåp och porslin 
till 120 personer.  

Byggnaden är handikappanpassad 
och har högtalaranläggning, vit 
filmduk samt OH-projektor. Det 
finns goda parkeringsmöjligheter 
utanför bygdegården.
 
 

 
För uthyrning kontakta Annette Jonsson 
0512-522 45 eller 0735-65 89 80.
  
Telefonnummer till bygdegården 0512- 520 78. 
Se även www.essungabygdegard.se. 
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Främmestad bygdegård

Främmestad bygdegård har plats för 250 sittande 
matgäster. Det finns en stor scen och möjlighet att 
visa film på befintlig filmduk.   

Bygdegården är utrustad 
med ett modernt kök, 
porslin och med diskma-
skin. 

Bygdegården har handi-
kappanpassad toalett och 
hiss har hörslinga och högtalaranläggning. 

För uthyrning kontakta Börje Henningsson 0512-
533 83.   
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Kolsholmens klubblokal

Kolsholmens klubblokal har två stora salar om var-
dera 82 m² och 79 m². Det finns 130 klädda stolar 
och 30 bord. 
 
Scenen mäter 30 m² och har film-
duk, förstärkare och hörslinga. Det 
finns goda möjligheter till juster-
bar belysning.  
 

Köket är utrustat för ca 130 perso-
ner och här finns snabbdiskmaskin 
för storkök. Lokalen har handikapp-
anpassad toalett och ramp.
 
I källarplan finns omklädningsrum, 

duschar och bastu. Det finns flera bordtennisbord 
för uthyrning. 

För uthyrning kontakta Uno Löfman 0512-507 29. 
Telefonnummer till bygdegården är 0512-511 70. 
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Malma bygdegård

 
Malma bygdegård har ljusa och fräscha lokaler. 
Här finns en större och en mindre sal med plats för 
drygt 100 sittplatser.  
 
Köket är välutrustat med diskmaskin, kyl och frys. 
Det finns även porslin och bestick. 

Här finns också en rymlig scen lämplig för teater, 
musik eller andra framträdanden och en högtalar-
anläggning.  

Bygdegården har handikappanpassad toalett och 
hörslinga.

För uthyrning kontakta Lars Karlsson 0512-810 89.

Telefonnummer till bygdegården är 0512-810 36.                               



Här finns bygdegårdarna! 

1. Barne-Åsaka bygdegård 
2. Essunga bygdegård 
3. Främmestad bygdegård 
4. Kolsholmens klubblokal  
5. Malma bygdegård
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