
 

* * * 
 

Vill du bli medlem eller förnya 
ditt medlemskap i föreningen? 

 
200 kr per familj eller 100 kr för 

ensamstående.  
Betala via BG 139-3750 

eller Swishkonto nr 123 521 8821. 
 

Vid besök av alla arrangemang med 
alkoholförsäljning krävs medlemskap, 

samt föranmälan.  
 

Nyhet! Tillfälligt medlemskap! 
Har du släktingar & vänner som vill 

vara med på fester, pubar och 
konserter? Nu kan de lösa tillfälligt 
medlemskap – 50 kr för en månad! 

Märk inbetalning med namn och 
”Tillfälligt medlemskap”. 

 
Genom ditt medlemskap är du med 

och utvecklar föreningen 
Trögdsgården och bygden. Vill du vara 
med och skapa aktiviteter eller bidra 

med insats till föreningen mejla 
trogdsgarden@gmail.com 

 
Tillsammans gör vi mer! 

 

Mellan 14 juni till 12 augusti har 
Trögdsbodens loppis öppet.  

Öppettider: torsdag, fredag och 
söndag kl. 13-15. 

Midsommar stängt. 
 

Program för 2018 

 

12 juni kl. 16-20 – Trögdsgårdens sommarlovs-kick-off 

Femkamp från kl 16. Dragkamp varje hel timme från kl 17. Grillat till 

självkostnadspris och alkoholfria drycker. Disco. Ta med picknickfilt och fira 

sommarlovet med oss! 

 

13 juli – Sommarfest från kl. 18!  

Fira högsommaren med oss på Trögdsgården. Favorit i repris, sommarfest med 

tema. Håll utkik efter affischer. Föranmälan görs till trogdsgarden@gmail.com. 

 

15 september – Konsert med Maxida Märak! 

Med frekvent närvaro på spellistor och livescener har Maxida Märak äntrat det 

offentliga rummet med besked. Hon har bl.a. hörts som sommarpratare och som 

mellanakt i 2018 års melodifestival. Maxida producerar hiphop på ett unikt och 

nyskapande sätt där Sápmi alltid är normen. Den 15 september kommer hon till 

Trögdsgården! Håll utkik i din mejlbox och på www.trogdsgarden.se. 

 

29/10–4/11 – Höstlovsvecka på Trögdsgården 

Under veckan kommer vi bl.a. att erbjuda spökvandring för de yngsta. Finns det 

spöken vid bygdegården? Är de otäcka? Kom med på en vandring där vi letar 

spöken och gastar, och får veta mer om deras ruskiga historia. Mer information 

hittar du framöver på www.trogdsgarden.se.  

 

10 november Reselotteriet 

Det populära Reselotteriet fortsätter i sann tradition – brukar bli fullsatt! Vi 

samlas än en gång för en rafflande dragningskväll och trevlig stämning. 

Föranmälan görs till trogdsgarden@gmail.com. 

 

9 december – Adventshäng med frukostbio 

Kom och få julstämning med oss i Trögdsgården! Vi bjuder på sött och gott! 

 

Under 2018 satsar vi extra på bygdens ungdomar – speciellt program för dessa 

aktiviteter kommer framöver! 

* * * 
 

Så behandlar Trögdsgården  

dina personuppgifter 

Information om behandling av dina personuppgifter 

enligt den nya dataskyddsförordningen som 

kommer att gälla from maj 2018. 

Personuppgiftsansvarig:  

Föreningens kassör eller annan av styrelsen utsedd 

person. 

Vilka uppgifter samlar vi in och varför? 

För att vi ska kunna identifiera dig som medlem  

hos oss behöver vi registrera vissa uppgifter om dig, 

det gäller i första hand namn och adress, samt 

namn på övriga medlemmar i ditt hushåll när du 

betalar familjeavgift. Ett krav från kommunen är  

t.ex. att vi måste kunna visa lista över våra 

medlemmar i samband med fester där vi har sökt 

serveringstillstånd. 

Dessutom hämtar vi in uppgifter om 

telefonnummer och e-postadress för att på ett 

enkelt sätt kunna ge dig medlemsinformation och 

snabba uppdateringar om vad som  

händer i Trögdsgården.  

Alla personuppgifter lagras idag  

i ett enkelt databaserat medlemsregister och är inte 

tillgängligt online. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Uppgifterna behålls hela tiden som medlemskapet 

löper, men tas bort antingen på din uppmaning eller 

efter några år när Trögdsgården konstaterat att du 

under en längre period inte betalat någon 

medlemsavgift. 

Utlämnande av uppgifter 

Föreningen Trögdsgården lämnar  

inte ut personuppgifter. 

 

mailto:trogdsgarden@gmail.com
mailto:Kerstin.Ryman@telia.com
http://www.trogdsgarden.se/
http://www.trogdsgarden.se/


 

 

 

 

Veckholm den 25 maj 2018  

 

 

 

Ett år går verkligen fort…    

För drygt ett år sedan fick du vårt första program i brevlådan. Det gav då en försmak om allt 

nytt som var på gång. 2018 fortsätter vi & programrådet vår ambitiösa satsning på att hitta 

aktiviteter för hela bygden – det är nämligen en av våra hjärtefrågor; att alla ska kunna hitta 

något de gillar! Aktuellt program hittar du även på www.trogdsgarden.se   

(samt via utskick, om du anmält din mejladress till oss). 

 

Under det här året har vi blivit 90 fler medlemmar!  

Det är en stor ökning, som vi är väldigt glada för. Medlemsavgiften är en stor hjälp för oss 

att driva verksamheten och hålla bygdegården i gott skick. Ju fler vi blir som betalar in 

medlemsavgiften, desto mer kan vi göra.  

Målet är att Trögdsgården ska bli ett kulturhus för alla; en viktig,  

rolig träffplats där man kan mötas och göra saker ihop. 

 

Tips! Nytt för i år är att man kan lösa tillfälligt (tidsbegränsat) medlemskap, så att tillresta 

släktingar, vänner och bekanta ska kunna vara med på enskilda aktiviteter! Tänk på att 

medlemskap krävs för att man ska kunna delta på fester med alkoholservering. 

 

300 000 kr i bidrag! 

En del av er har säkert redan hört det, men i slutet av 2017 fick vi 300 000 kr i bidrag av 

Boverket till hjälp att satsa på ungdomsverksamhet. Därför är det naturligt att våra 

satsningar detta år påverkas av detta. Bland annat upprustar vi med nya stolar, bord och all 

teknik. I sommar kommer två ungdomscoacher, Ida och Linn som båda har sina rötter här, 

att jobba med att utveckla ungdomsverksamheten. Inom kort kommer de att presentera sig 

själva på www.trogdsgarden.se. Du når dem på ung@trogdsgarden.se med förslag, frågor 

eller om du är intresserad av att hjälpa till. 

 

Vi behöver DIN hjälp! 

Sist kommer en liten vädjan! Om alla medlemmar skulle hjälpa till med något  

minst en gång/år, skulle belastningen på de eldsjälar som gör väldigt mycket idag att 

minska. Därför vill vi be alla att fundera på vad just du skulle kunna bidra med. Vad tycker 

du är roligt? Vad är du bäst på? Hur kan du bidra? Det kan t.ex. vara att stå i baren/köket på 

någon av festerna, hjälpa till med upprustning av huset på någon av fixardagarna, vara med 

i någon av städgrupperna etc. Anmäl dig till oss på trogdsgarden@gmail.com och välj något 

du själv gillar och känner dig bekväm med, så vi vet att du finns. Tillsammans gör vi mer! 

 

 

Trevlig sommar önskar Föreningen Trögdsgården! 
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