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Vi har förstått efter diverse samtal att där finns en del frågetecken kring vad som skall
hända med Bygdegården och Prästgårdsanläggningen. För att undvika spekulationer
så känns det på sin plats att ge en tillbakablick och var vi står idag.

En arbetsgrupp bildades 2019/2020 gällande framtiden för Prästgårdsanläggningen (i
fortsättningen kallat anläggningen) då kyrkan meddelat att man inte längre hade
möjlighet att behålla den av ekonomiska skäl. Anläggningen är ett byggnadsminne och
ett kulturarv.
På hösten 2020 informerades styrelsen i Bygdegården om tankarna arbetsgruppen
kommit fram till.
Anläggningen föreslogs att drivas av en stiftelse där förutom kyrkan även
Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen samt eventuella andra enskilda
intressenter/vänföreningar skulle ingå. Kyrkan skulle överlämna själva anläggningen
till stiftelsen, oklart på vilka villkor. I anläggningen ingår samtliga byggnader och mark
förutom den västra längan som idag ägs och drivs av Hembygdsföreningen.

Grundförutsättningen för stiftelsen är att den skall vara icke religiös, anläggningen
skall byta namn. Kyrkan tar plats i stiftelsen med tanke på att man överlåter
anläggningen, Bygdegårdsföreningen att man säljer sin anläggning och tillskjuter
kapital till stiftelsen och Hembygdsföreningen går in med ”engagemang och resurser”
Eventuella intressenter/vänföreningar för anläggningen kan även komma att ingå.

Styrelsen i Bygdegården beslöt att vi var beredda att delta i de fortsatta
diskussionerna, sedan kom pandemin och mycket stannade av.

Vid vårt försenade årsmöte i juli 2021 informerades årsmötet om de inledande
diskussionerna som förts och stämman godkände att vi fortsatte våra samtal.

Sedan dess har även kommunen blivit involverad och som vi informerade om på
senaste årsmötet nu finns ett grovt skissat förslag enligt följande;
- Kommunen stänger biblioteket, ersätter med bokbuss och
- en barnhörna startas i anläggningen.
- Samtliga kommunala ersättningar Bygdegården får idag går oförändrat till stiftelsen
- Bygdegården säljs enligt tidigare.
- Ny Pub inreds (detaljer får diskuteras) i nuvarande församlingshem.

Tanken är också att kommunen skall tillsätta ordförandeposten i stiftelsen.



2 
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MEDLEMSAVGIFT

2022 Är ett nytt år och det innebär att det är dags för en ny medlemsavgift. Priset är
som vanligt endast 150 kronor per person eller 300 kronor per familj/hushåll.
Betalas till föreningens bankgiro 5818 – 7840 (glöm ej att ange för vem avgiften gäller)

För att kunna driva frågan vidare kommer en ny arbetsgrupp att bildas där deltagare
från Bygdegården skall ingå och en ”avsiktsförklaring” (innebär att man är överens
om att gemensamt arbeta fram ett avtalsförslag för respektive part att ta ställning
till) som sedan berörda parter skall underteckna den 25/4.

Det finns m.a.o. inga avtal ingångna om vare sig försäljning av Bygdegården eller om
vi skall gå med i stiftelsen. Vi skall nu diskutera frågan vidare i arbetsgruppen och
försöka komma fram till ett detaljerat förslag som sedan skall presentera för
medlemmarna i vår förening. Någon tidsplan är ännu inte fastlagd.

Först därefter tas beslut för Bygdegårdsföreningen på antingen ett ordinarie
årsmöte eller en extrainsatt stämma.
Under tiden finns bl.a. följande oss alla att fundera på;

- Vad händer om Prästgården säljs externt och biblioteket läggs ned? dåKan
Hembygdsföreningen fortsätta sin verksamhet där man idag delvis använder
anläggningen?

- Vilken byggnad är värdefullast för vår historia och bygd?
- Går det att anpassa församlingshemmet så vi kan ha Pub där?
- Det finns idag stora renoveringsbehov för Bygdegården. Har vi råd om/när

kommunen stänger Biblioteket?
- Ängelholms miljökontor har idag gett 1 års uppskov på vår ventilation som inte är

godkänd. För lägenheten tillkommer ytterligare krav som skall åtgärdas.

Finns säkert fler utmaningar att fundera kring. Har någon medlem ytterligare frågor
i ärendet är ni mer än välkomna att kontakta undertecknad eller någon i styrelsen.

/ Claes
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TÄVLING
I samband med julbuffén i december utlyste Maggan Meijer en tävling. Det gällde
att med det röda emballaget till Babybel mini-ostar (fanns på julbordet) skapa en figur. 
Den bästa skulle koras. Gissa vilken som vann? Och vem skulptören var?

Jo, det var maken – Claes, som format en elegant pudel (tyckte juryn, själv hävdade 
han att det var en häst).

Anmälan till Monica Jönsson 
per mail  (monica61ausas@gmail.com) eller SMS (070 – 376 7433)

senast   måndagen den 4 april
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Under april kommer ett digitalt bokningssystem för hyra AV lokal i Bygdegården att införas.
Mer information kommer snart på Facebook, hemsidan och i mejl till medlemmarna.

OBSERVERA!
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