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Föreningen har haft sitt årsmöte den 15 februari och vi kavlar nu upp ärmarna för 2019.

Malin Ekenmo välkomnar vi in som ny i styrelsen. Hon ersätter Lars Andersson som jag härmed på
föreningens vägnar vill tacka för alla de åren han varit i Bygdegårdens styrelse. Lars har också tillsammans
med Lotta med bravur lett en musikquiz på de två första pubkvällarna vi haft i år.

Närmast på tur framåt vårkanten har vi Påsktallrik och Valborgsfirande. Mer info om detta finner ni i
programbladet.

En vädjan till alla. Återkom till oss med er mailadress så vi på så vis kan informera er löpande. Övriga
informationskanaler är vår FB sida och hemsida.

Väl mött

Claes

Ordföranden har ordet:

Välkomna till Bygdegårdsbladet, ett alldeles nyinstiftat medlemsblad för medlemmarna i Ausås

Bygdegårdsförening.

Syftet med detta blad är främst att informera medlemmarna, men även kanske övriga i bygden, om
kommande aktiviteter samt berätta lite om vad som redan hänt.

Vi planerar att ge ut 2-3 nummer per år. Mellan utgåvorna kommer annan löpande information att, som
vanligt, publiceras på föreningens Facebook-sida. Titta gärna även in på vår hemsida
www.ausasbygdegard.se

Detta första nummer distribueras på mail till de vi har mail adresser till. Övriga får sitt blad på sedvanligt sätt,
d.v.s. i brevlådan. För att spara på föreningens medel vill vi skicka så många utskick som möjligt på mail, så
vänligen meddela oss Din mailadress om du inte redan gjort det!

Skicka mail med adressen till: bengt.tufvesson@gmail.com
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Bilder från årsmötet

Fredagen den 15 februari avhölls ordinarie föreningsstämma  i (givetvis) Bygdegården.

2019 års nyvalda styrelse

Ordförande Claes Meijer Omval
V Ordförande Bengt Tufvesson Omval
Kassör Bertil Ericsson Omval
Sekreterare Monica Jönsson Vald till 2020
V sekreterare Leif Nyrell Nyval
Ledamot Inga-Britt Jönsson Omval
Ledamot Arne Andersson Omval
Suppleant Jörgen Persson Omval
Suppleant Malin Ekenmo Nyval
Suppleant Håkan Bergström Omval

Claes hälsar välkommen Liten men tapper skara

Inger Nyrell leder mötet Leif och Bertil presenterar bokslutet

Bertil  tackas för 25 års oavbruten pub-tjänst

http://www.ausasbygdegard.se/
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Dataskyddsförordningen och Bildpolicy

På senaste årsmötet ställdes en fråga om föreningen har en bildpolicy. Svaret på frågan var då: nej.
På verksamhetsårets första styrelsemöte beslöt den nytillträdda styrelsen att anta denna bildpolicy:

BILDPOLICY AUSÅS BYGDEGÅRDSFÖRENING

På Ausås Bygdegårds hemsida (www.ausasbygdegard.se) och föreningens Facebook-sida kan foton och
eventuellt filmer publiceras, som visar föreningens olika arrangemang, aktiviteter och sammankomster. Detta
kan vara såväl gruppbilder som bilder på enskilda personer. Syftet bakom publiceringen är att informera
medlemmar och potentiella medlemmar om föreningens verksamhet.

Samtliga bilder ska vara etiskt försvarbara och inte på något sätt kränkande för vare sig enskild individ eller en
grupp. Medlemskap i Ausås Bygdegårdsförening innebär att medlemmen accepterat att finnas med på
publicerade bilder som visar våra sammankomster och aktiviteter.

Medlem som inte önskar förekomma på bild eller film ska kontakta styrelsen ordförande som ser till att
eventuellt redan publicerade bilder tas bort och att det framledes inte publiceras några nya.

Policyn kommer att publiceras på föreningens hemsida.

GDPR OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ausås Bygdegårdsförening samlar in personuppgifter för att kunna administrera föreningen och dess
verksamhet.

För dig som medlem i Ausås Bygdegårdsförening kommer föreningen att behandla flertalet
personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har
ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt god sed för
behandling av personuppgifter. Föreningen samlar endast in namn, adress, telefonnummer och
mailadress. Inte födelsedata eller personnummer.

Uppgifterna lagras endast för aktiva medlemmar. För medlem som lämnat föreningen stryks uppgifterna
efter sex månader.

Uppgifterna registreras digitalt hos föreningens registerhållare (f.n. vice ordförande Bengt Tufvesson) och
används uteslutande för att kontrollera betalda medlemsavgifter samt för att administrera olika utskick
(kallelser, medlemsblad etc.) till medlemmarna.
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Vårens program

Fredag 26 april 20:30 Pubafton

Fredag 24 maj 20:30 Pubafton med trubadur
(OBS! Näst sista fredagen i maj)

Fredag 28 juni 19:00 Pubafton med grill 

Fredag  26 juli 20:30 Pubafton

Fredag 12 april              Påsk-tallrik  150:- per kuvert
Anmälan senast 8/4 till Monica Jönsson på tel eller SMS  070-37 67 433

Tisdag 30 april, Pub med musik,  öppnar direkt efter det traditionella Valborgsmässo-
aftonsfirandet vid Församlingshemmet. D.v.s. c:a 21:30.

Onsdag 1 maj Bygdedagen, samarrangemang med Hembygdsföreningen och 
Församlingshemmet.

För detaljerad information, följ vår Facebook-sida.

http://www.ausasbygdegard.se/
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Studiecirkeln

För snart två år sedan startade en studiecirkel i samarbete med
Hembygdsföreningen. Cirkelledare Inger och Leif Nyrell.

Ämnet är Ausås och bygdens historia. Deltagarna är (nästan) alla
med mycket gamla rötter i bygden.

Gamla historier, fakta och bilder grävs fram ur gömmor och
minnen

Förhoppningsvis skall denna cirkel mynna ut i en ny och mera
aktuell upplaga av boken ”Glimtar från Ausås socken”.
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Grannsamverkan
En intervju med Leif Nyrell

Leif Nyrell, eldsjälen bakom Grannsamverkan i Ausås med omnejd, nyss tillbaka från ett möte med LRF i Ängelholm,
där Leif pratade om just Grannsamverkan.

Idén till det hela fick jag för 4-5 år sedan efter att jag läst en artikel om grannsamverkan och de positiva effekterna,
säger Leif.

Idén förankrades sedan i Bygdegårdens styrelse, som ordnade ett möte i Ausås Bygdegård för de boende i bygden
och till det mötet bjöds kommunpolisen, Länsförsäkringar och en lokal leverantör av säkerhetsutrustning in. På
mötet fick vi tips om appen Coyards. Och det var starten på det hela, fortsatte Leif.

Dock var det lite trögt i början att få folk att ansluta sig via Coyards, misstänksamheten var stor. Vi var länge bara 20
anslutna. Idag är det helt annorlunda, nu är vi över 200 som är med.

Området vi täcker är Ausås, Humlarp, Starby, Spannarp, Strövelstorp, Ingelstorp, Mardal och Härninge.

Sedan vi blev riktigt många har vi kunnat göra skillnad, menar Leif. Rapporter och varningar om misstänkta fordon
kommer regelbundet in och samarbetet med Ängelholms-polisen fungerar bra.

Samarbete har vi även med Nattkörarna, en grupp som funnits långt innan Grannsamverkan startade. Gruppen
består av ett antal personer som nattetid patrullerar bygden med bil för att hålla tjuvar borta.

Jag har även en annan idé, säger Leif, om att försöka engagera traktens hundägare att hålla ögonen öppna och
rapportera misstänkta incidenter när man är ute och rastar sina hundar. Hundägarna är ju ofta ute och på lite udda
tider. Men vi får se, säger han, det är bara på idéstadiet ännu.

”Och kom ihåg, vi på landet behöver varandra!”, avslutar Leif så vist med.
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Ausås Bygdegårdsförening administrerar och samordnar 
Grannsamverkan mot inbrott

i Ausås, Humlarp, Spannarp, Starby och Strövelstorp

Gruppen växer vecka för vecka, vi är nu över 200 grannar som hjälps åt att hålla oönskade borta
från vår bygd. Ju fler vi blir desto bättre kan vi hjälpas åt att via Coyards-appen slå larm till
varandra när vi ser något misstänkt.

Välkommen att hjälpa till du med! Om du har dator, surfplatta eller smartphone är det enkelt att
bli med i gruppen. Appen Coyards finns både för iOS och Android.

Grannsamverkan med Coyards

Anslut Dig nu!
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Lokaler att hyra i bygdegården!

Festlokal med kök bottenvåningen
Medlem  (i minst 12 månader)    600:-
Icke-medlem                                1.000:-
Möteslokal 2:a våningen
Medlem  (i minst 12 månader)   250:-
Icke-medlem                                   500:-

(För att få hyra skall du vara minst 20 år)


