
 

Viktig info om lokalbyte inför årsmöte i Gandur! 

Ny lokal: Östra Ljungby Bygdegård 

 

Med anledning av antalet anmälda deltagare till årsmötet i Gandur 2023-02-05 har styrelsen idag  

beslutat om byte av lokal för att kunna tillgodose behovet av plats till alla som anmält sitt 

deltagande. Vi som förening kan aldrig neka någon att delta i ett årsmöte. 

Ny lokal är Östra Ljungby Bygdegård, Gamla vägen 29, 264 71,  Östra Ljungby.  

Lokalen är anpassad för årsmöte, handikappanpassad, stora parkeringsmöjligheter (samåk gärna!), 

lättillgänglig från E4, utrustad med kök och har kapacitet att ta emot upp till 149 st personer.  

Vi beklagar det sena men nödvändiga lokalbytet och att vi med så kort varsel inte lyckats hitta en ny 

passande lokal i själva Helsingborg. En konferenslokal som har kapacitet att ta emot minimum 70 st 

personer eller mer – en söndag eftermiddag. Vi kan inte ta risken att stå med för liten lokal i 

samband med mötets start. 

Den angivna möteslokalen på inbjudan/kallelsen till årsmötet – Röda rummet/Idrottens hus har ett 

maxantal om 60 st personer som får vistas i lokalen samtidigt. Under gårdagen stor det klart att  

ca 70 st personer anmält sitt deltagande till vårt årsmöte som går av stapeln söndagen 2023-02-05. 

Röda rummet/Idrotten hus är således för liten för att rymma oss alla. Själva årsmötet startar  

kl 15.00.   

Vi öppnar dörrarna till den nya lokalen i Östra Ljungby kl 14. 00 så att avprickning och registrering av 

rösträttsberättigade hinner bli avklarad i god tid innan mötesstart (fastställande av röstlängd). 

Gandur bjuder på enklare förtäring vid ankomst (dryck & baguette). 

Vi vill uppmärksamma er alla på att de handlingar som är aktuella inför årsmötet återfinns i digital 

form på vår hemsida under rubriken årsmöte exkl ekonomiska handlingar. Dessa kommer att delas i 

pappersform under årsmötet. Se till att skriva ut handlingarna hemma och ta med om du inte vill läsa 

dagordning e t c via din mobil. 

Vi beklagar än en gång det nödvändiga lokalbytet men hoppas på Er förståelse under gällande 

förutsättningar. 

För er som kommer med buss från Helsingborg eller Örkelljunga så heter busshållplatsen Östra 

Ljungby E4. Önskas hämtning från busshållplatsen så fixar Gandur det! Skicka ett mejl till Kristin 

Svensson på Kristinsvenssson@gmail.com om ditt önskemål (obs 3 st sss i adressen) 😊.  

Varmt Välkomna alla! 

2023-02-02 Styrelsen Gandur. 


