
Verksamhetsplan 2021 för Blå Gården Hemavan 

 

Blå Gården 
Hemavan är det hetaste området i Västerbotten idag. Det byggs och området Tärna/Hemavan har en 

stor potential. Vi har i dag boende i björken och granen två bra stugor som är rätt alternativ för 

grupper, familjen och där boendet är centralt i Hemavan. Eftersom det som byggs i dag ger en hög 

prisbild. Vår målgrupp söker ett billigare boende i en nyktert och drogfri miljö. Blå Gården är en av de 

få gårdar som har ett nykterhetskrav.     

Arbetsdagar 2021 v19-20 

Under våren har det avsatts två veckor där man som medlem kan komma upp till Blå Gården för att 

hjälpa till med att göra olika arbeten. Det finns många arbetsuppgifter för alla som har möjlighet att 

hjälpa till 

 

Stugvärdar 
Vi fortsätter med sommarvärdar i år, som tidigare år. Vi annonserar efter värdar som kan tänka sig 

att göra ett besök i Blå Gården och samtidigt få en trevlig vistelse i fjällen.   

Media/annonsering 
Vi fortsätter arbetet med hur vi i dag sprider kunskap om att Blå Gården finns och ansluta oss till 

nätverk som kan ge en ökad spridning om Blå Gården.  

Hemsidan ska vara uppdaterad. Facebook ska vara aktuell och uppdateras med intressanta saker. För 

detta ska det finnas en ansvarig grupp som har till uppgift att hålla det uppdaterat. 

Föreningar och sammarbetsparters i Hemavan 
För att underlätta administrationen av Blå Gården kommer vi att inventera och se om vi kan hitta 

andra föreningar eller företag som kunde vara intresserad av att ta en del av skötseln i samband med 

uthyrningen 

Utvecklingsarbetet  
Styrelsen har tagit fram förslag till utvecklingsplan för Blå Gården. Arbete ska fortsätta så att vi så 

snart som möjligt ska kunna presentera en plan för hur vi skulle kunna utveckla Blå Gården. 

 

75 års Jubileum 
Om två år kommer Blå Gården at bli 75 år. Vi har påbörjat en planeringen av detta jubileum. 

 

Slutord 
Utmaningen i dag är att i första hand skapa en större uthyrning med dom resurser som i dag finns. 

Och att ordentligt se över vad som måste göras för att sprida att Blå Gården finns och är till för alla 

och är det nyktra och drogfria alternativet i Hemavan. Vi har haft en Coronapandemi som gort att 

utrymmet för att driva Blå Gården har minskat. Vi ser fram emot och önskar att år 2021 blir ett år 

med ökad uthyrning. 

Blå Gårdens Styrelse 


