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Nr 1 Årg. 17 (2008)
MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00
I Svedala Folkets Hus.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Därefter föredrag av Per Sjöberg, med utgångspunkt från hans bok
”En askungesaga”.
I sin nyligen utkomna bok berättar Sjöberg om den 17-åriga Anna Q Nilsson,
från Ystad, som 1905 åkte till New York, med enkel biljett, för att arbeta som
hushållerska.
Anna Q Nilsson blev en av de största svenska filmstjärnorna genom tiderna och
medverkade i över 200 amerikanska stumfilmer. Hon blev vald till USA:s
vackraste kvinna och fick en egen stjärna på den berömda ”Walk of Fame” i
Hollywood. Hon var också en föregångare vad gäller jämställdheten mellan
könen.
Per Sjöberg har i två år arbetat med att dokumentera Anna Q Nilssons liv från en
fattig flicka som gallrade betor i Kattarp till firad stjärna i Hollywood. Detta är
den första bok som skrivits om den idag bortglömda stjärnan.

Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.
Dagordning och övriga handlingar för årsmötet bifogas denna kallelse.

Välkomna!
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2008-03-10.
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21.

Mötets öppnande.
Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Val av sekreterare för dagens möte.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastställande av dagordning.
Föredragande av verksamhetsberättelse.
Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan.
Fastställande av budget för 2008 och årsavgift för 2009.
Val av ordförande.
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av
två år.
Val av ersättare i styrelsen för en mandattid av ett år ( för
närvarande två ).
Val av två revisorer för ett år.
Val av revisorsersättare för ett år.
Val av ledamöter till valberedning, varav en
sammankallande.
Val av föreningens ombud och representanter.
Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
Övriga ärenden.
Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN

PROGRAMVERKSAMHETEN
Årsmötet 2007 avhölls på församlingshemmet i Västra Kärrstorp den 12:e mars.
Ett drygt 50-tal medlemmar hade infunnit sig. Vid de stadgeenliga
årsmötesförhandlingarna valdes Kjell Bergman till ny ordförande efter Bo
Sahlée. En ny styrelse valdes, som blivit utökad från 9 till 11 medlemmar, varav
två ersättare.
Elsa Persson avgick och avtackades efter att ha ingått i styrelsens sedan
föreningen bildades 1992. Hon utsågs dessutom till hedersmedlem.
Till nya styrelsemedlemmar utsågs Kerstin Knutsson, Marie Hörling och
Rickard Bern.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar bjöds mötet på ett intressant föredrag av
Krister L:son Lagersvärd med utgångspunkt från hans bok om ”Östra
Svenstorpsbygden under tre sekler”.
Mötet avslutades med kaffesamkväm, samtidigt som den nyvalda styrelsen höll
sitt konstituerande möte, varvid Nils-Åke Åkesson valdes till vice ordförande,
Doris Bentmar till sekreterare och Göran Kleander till kassör.
Den 20:e maj arrangerade vår förening, i samarbete med Svedala
Naturvårdsförening, en utflykt till Prästaskogen, under ledning av den alltid lika
kunnige Per Blomberg.
Den 1:e juli avhölls den traditionella Mölledagen vid Aggarps kvarn. Det
serverades, lika traditionsenligt, ”äggakaga” och kaffe med dopp. I trädgården
bjöds på musikunderhållning av Carmen Söderberg och Tommy Nilsson. En ny
och uppskattad programpunkt var ”tipsrundan” som lockade ett hundratal
besökare att lämna in sina svarsblanketter. ICA Supermarket bidrog med priser.
Mölledagen blev mycket lyckad, med vackert väder och fler besökare än
vanligt.
Den 1:e augusti avverkade ett 30-tal medlemmar ”Malmö till fots” under
ledning av en specialkunnig guide. Vi hade återigen tur med vädret och under
vår vandring på cirka två kilometer från S:t Petri kyrka till Möllevångstorget
fick vi höra spännande berättelser från medeltiden till vår egen tid.
Den 9:e september bar det iväg på vår höstresa, denna gång till Andelsbyen i
Nyvång på Sjaelland. Intresset var stort och ett drygt hundratal medlemmar
fyllde de två bussarna. Återigen hade vi tur med vädret. Vid ankomsten till
3

Andelsbyen åt vi en förhandsbeställd lunch, varefter deltagarna på egen hand tog
del av den årliga höstmarknadens olika begivenheter. Vi återkom till Svedala
framemot kvällen.
Den 15:e september deltog Föreningen Svedala-Barabygden i Svedala-Bara
Kommuns 30-årsjubielum genom att anordna en skärmutställning i Svedala
Biblioteks lokaler med porträtt från Sture Falheds donation.
Den 22.e oktober anordnade vår förening ett medlemsmöte på
Församlingshemmet i Svedala. Ett drygt 40-tal medlemmar hade infunnit sig för
att lyssna på ett föredrag av Kjell Bergman om ”gjuteriets” historia, med
utgångspunkt från hans artikel i årsboken. Mötet avslutades med kaffesamkväm.
Den 19:e november gjorde vi ett studiebesök på ”gjuteriet” ( Sandvik AB ).
Företaget hade varit mycket tillmötesgående och anordnat en specialvisning för
just vår förening. Intresset bland medlemmarna var stort och deltagarna uppgick
till nära 50 personer. Vi bjöds på en mycket sakkunnig och omfattande
rundvandring under ledning av företagets VD.
Den 2:e december deltog vår förening som vanligt i julmarknaden på
kommunhusets gård, med ”premiärförsäljning” av årsboken 2007. Föreningens
medlemmar hade i sedvanlig ordning fått årsboken hemskickad en vecka före.
Bokförsäljningen på julmarknaden gick mycket bra.
Den 9:e december hade vår förening ett ”bokbord” på julmarknaden i Bara
Centrum.
LÖPANDE VERKSAMHETER
Uppordningen av Sture Falheds donation har under året fortgått i lokalerna på
Småskolan, enligt det uppdrag som vår förening fått av Svedala Kommun.
Arbetet består främst av skanning och katalogisering av fotografierna, och löper
i stort sett enligt planerna. Dessutom har en stor uppordning och katalogisering
ägt rum av olika donerade arkivsamlingar. Även själva lokalerna har blivit
iordningställda och anpassade för verksamheten. Kommunen har dessutom
bidragit med nya datorer och kopplat in verksamheten på sitt intranät. Arbetet
har försiggått främst under vinterhalvåret, tre förmiddagar i veckan. Tre
styrelsemedlemmar har ansvarat för detta arbete.
Under senvintern 2007 anordnade föreningen vid tre tillfällen ”öppet hus” i
dessa lokaler, varvid medlemmarna hade tillfälle att bekanta sig med Sture
Falheds fotosamling.
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Enligt uppdrag från Svedala Kommun utövar vår förening ”tillsyn” av Aggarps
kvarn med tillhörande möllarebostad. Vid återkommande tillfällen, på kvällar
och helger, har en skara medlemmar lagt ner ett stort arbete med målning,
trädgårdsarbete och uppordning av olika utrymmen. Arbetet fortlöper, bland
annat i uthusen, där vi sorterar, städar och iordningställer lokalerna efter den
oordning som rått i samlingarna under en del år.
Kontaktman för denna verksamhet är Nils-Åke Åkesson, som också ansvarar för
våra kontakter med Föreningen Skånska Möllor och Föreningen Slottsmöllan i
Malmö.
Vår förenings släktforskargrupp har träffats vid återkommande tillfällen och
utbytt kunskaper.
Ett tiotal medlemmar har deltagit och verksamheten ser ut att växa.
Redaktionsgruppen för vår årsbok har sammanträtt vid ett flertal tillfällen.
Årsboken 2007 blev mera omfångsrik än vanligt, på grund av en större artikel
om ”gjuteriet” som under året har firat sitt 125-årsjubileum. Tryckningen
bekostades genom ett mycket frikostigt ekonomiskt bidrag från Sandvik AB.
Delar av årsboken trycktes också i färg. Utgivningen av årsboken kräver mycket
arbete, vår belöning är svedalabornas stora intresse och uppskattning.
Vår förening har också ett givande samarbete med Svedala Bibliotek. Förutom
att biblioteket säljer våra böcker har vi även andra samarbeten, till exempel vid
den årligen återkommande ”släktforskningens dag”.
Under 2007 har vår förening startat sin egen hemsida, för att på så sätt informera
sina medlemmar och andra intresserade om vår verksamhet. Hemsidan är under
uppbyggnad.
www.fsbb.se
Den 12:e december 2007 mottog vår förening ett kulturstöd på 30 061 kronor
och 50 öre från Filmstudion Kasino i Svedala som upphörde med sin
verksamhet. Vi framförde vårt varma tack, samtidigt som vi beklagade att
Filmstudion Kasino upphörde med sin verksamhet som har varit så berikande
för Svedalas kulturliv.
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Förslag till

VERKSAMHETSPLAN 2008
Programverksamhet:
Föreningens ambition är att presentera en programpunkt per månad, förutom ett
par månader på sommaren och ett par månader kring jul. Vår avsikt är att göra
vårt program så variationsrikt som möjligt, med tonvikt på föreningens
kulturhistoriska inriktning.
Vid sidan av denna programverksamhet avser vi också att presentera vissa
årligen återkommande programpunkter - förutom årsmötet även
Släktforskningens dag, Mölledagen i Aggarp, Höstresan och vår försäljning på
julmarknaden.
I vår programverksamhet vill vi också vara öppna för önskemål från
medlemmarna, i den mån förslagen är möjliga att genomföra.

Löpande verksamheter:
Föreningen avser att även år 2008 komma ut med en årsbok, ett arbete som
redan pågår. Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i
likhet med tidigare år.
En andra bok om börringefotografen Martin Svensson, sammanställd av Lennart
Börnfors, är under arbete. Den är beräknad att utkomma någon gång vid
halvårsskiftet 2008.
Styrelsen beräknar att utkomma med tre till fyra Medlemsblad under det
kommande verksamhetsåret. I dessa kommer vi bland annat att presentera våra
programpunkter mera detaljerat.
Arbetet med föreningens hemsida fortsätter.
Uppdraget från Svedala kommun att uppordna Sture Falheds bildsamling och
kommunens bildarkiv kommer att fortgå i ungefär samma takt som tidigare. Så
även bearbetningen av vår förenings egna bilder och arkiv.
Enligt vårt avtal med Svedala kommun om tillsyn av Aggarps kvarn med
tillhörande möllarebostad kommer vi att fortsätta med våra ”arbetsdagar” för de
medlemmar som är intresserade. Datumen för dessa sammankomster kommer att
meddelas i vårt medlemsblad. Vårt samarbete med Föreningen Skånska Möllor
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och Föreningen Slottsmöllan i Malmö fortsätter, med olika specialarrangemang
för de som är intresserade av denna del av vår verksamhet.
Aktiviteterna inom släktforskningen fortsätter med återkommande studiekvällar.
Vår förening kommer att fortsätta samarbetet med Svedala Bibliotek, Svedala
Naturvårdsförening, Kulturutskottet, de olika byalagen och andra föreningar
med hembygdsintressen i vår kommun.
Vår förening är officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser
namngivning av gator och bostadsområden.

Vi vill påminna om släktforskningens dag på Svedala Bibliotek
den 15:e mars, klockan 10.00-14.00, ett samarbete mellan
Föreningen Svedala-Barabygden och Svedala Bibliotek.
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Styrelsens nuvarande sammansättning
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V.ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Doris Bentmar

040-403718

Kassör

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Kerstin Knutsson

040-401765

Ledamot

Bo Sahlée

040-401585

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Ersättare

Richard Bern

040-401213

Föreningen Svedala Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 Svedala
E-post: info@fsbb.se
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