
Välkommen till Gladhammars hembygdsförening. 
 

 

 
 

 

Visionen för Sveriges hembygdsförbund är: 

En levande hembygd öppen för alla 

 

Gladhammars hembygdsförening vill verka för att det blir verklighet. 

Föreningen vill vara en samlingspunkt i bygden med årliga sammankomster. 

Gladhammar har ett rikt kultur- och naturarv och en spännande historia, som 

föreningen vill bevara. Inriktningen är att både boende och besökare ska uppleva 

en aktiv och levande hembygd.  

 

Hembygdsföreningen har en hembygdsgård i Lunds by med byggnader och 

samlingar. 

 

Gladhammars hembygdsförening välkomnar dig som medlem! 
 

Medlemsavgift för enskild medlem är 100 kr, för familj 200 kr. 

 

Välkommen! 
 
 Fyll i nedanstående och lämna till någon i föreningen, som ser till att den kommer till kassören.  

 Eller maila uppgifterna till annbrittgladhammar@hotmail.com märk mailet ”Ny medlem”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ja, jag/vi vill gärna bli medlem i Gladhammars hembygdsförening 
 
Namn: ______________________________________________ 
 
Adress: ______________________________________________ 
 
              ______________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________________ 
 
Mailadress: ___________________________________________ 
 
 Jag har tagit del av Gladhammars hembygdsförenings integritetspolicy. 
 

mailto:annbrittgladhammar@hotmail.com


Integritetspolicy för Gladhammars hembygdsförening: 

 

 

Som alla föreningar har Gladhammars hembygdsförening ett medlemsregister för att kunna 

hantera medlemskapet och att komma i kontakt med sina medlemmar. Du som medlem i 

Gladhammars hembygdsförening ska känna dig trygg med att föreningen hanterar dina 

personuppgifter på ett korrekt sätt enligt GDPR. 

 

 

Personuppgifter som samlas in är: 

Namn, adress, telefonnummer och mailadress. 

Det är uppgifter som du själv lämnar i samband med att du blir medlem. 

 

 

Bra att veta: 

Personuppgifterna samlas in för att administrera medlemskapet i ett medlemsregister. 

Uppgifterna används också till att komma i kontakt och kommunicera med medlemmarna. 

Personuppgifterna sparas i ett register hos kassören, som ansvarar för att det är aktuellt. 

Registret sparas digitalt i kassörens dator och som utskriven text i pärm hos kassören. Du har 

rätt att veta vilka personuppgifter som finns i medlemsregistret och du kan också be att få dem 

rättade eller ändrade. Uppgifterna uppdateras när du meddelar ändring till kassören (för 

kontaktuppgifter se Styrelsen). Personuppgifterna kommer också att raderas om 

medlemskapet av någon anledning upphör.  

 

Om du kontaktar föreningen via föreningens mailadress kommer personuppgifter som du 

lämnat att tas bort då mailet raderas. 

 

Personuppgifterna kommer inte att föras vidare till någon annan utan används endast av 

Gladhammars hembygdsförening. 

 

Personuppgiftsansvarig är ordförande i styrelsen (för kontaktuppgifter se Styrelsen). 

 

Styrelsen i Gladhammars hembygdsförening 


