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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00
I Svedala Folkets Hus.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Därefter hålles ett föredrag av Kerstin Martinsdotter, arkivpedagog vid Malmö
Stadsarkiv.
Kerstin kommer att berätta om alla de guldgruvor som finns i ett arkiv. I hennes
arbete ingår att levandegöra all den kunskap som finns i de olika arkivmaterialen.
Hon är fascinerande att lyssna på och i sin framställning tar hon effektivt död på
alla de fördomar som många människor har, att arkivforskning är
långtråkigt, ”torrt” och enahanda. Kerstin visar hur det ur arkivmaterialet stiger
människoöden, spännande berättelser och fascinerande tidsbilder från det
förgångna. Hon är en verklig talang och en stor tillgång för den utåtriktade
verksamheten vid Malmö Stadsarkiv.
Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.

Dagordning och övriga handlingar för årsmötet bifogas denna kallelse, förutom
bokslut, budget och valberedningens förslag, som utdelas vid årsmötet

Hjärtligt välkomna!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2009-03-09
1.
2.
3.
4.

Årsmötets 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.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragande av verksamhetsberättelse.
8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan.
11. Fastställande av budget för 2009 och årsavgift för 2010.
12. Val av ordförande.
13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år
( för närvarande två).
14. Val av två ersättare i styrelsen för en mandattid av två år.
15. Val av två revisorer för ett år.
16. Val av två revisorsersättare för ett år.
17. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
18. Val av föreningens ombud och representanter.
19. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
20. Utseende av hedersmedlem.
21. Övriga ärenden.
22. Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
Den 6:e februari 2008 besökte vi Lunds Universitets Historiska Museum, dit vi
färdades i förbeställd buss, där vi med hjälp av sakkunniga guider besåg den
nyinrättade kuriosaavdelningen och Uppåkrautställningen. Ett 40-tal
medlemmar deltog.
Årsmötet 2008 avhölls den 10:e mars på Folkets Hus i Svedala. 67 medlemmar
hade infunnit sig.
Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna höll Per Sjöberg från Ystad
föredrag med utgångspunkt från sin bok: ”Anna Q Nilsson. Svenskan som
erövrade världen”.
Mötet avslutades med kaffesamkväm, samtidigt som den nyvalda styrelsen höll
sitt konstituerande möte, varvid Nils-Åke Åkesson valdes till vice ordförande,
Richard Bern till sekreterare och Göran Kleander till kassör.
Den 13:e april arrangerade vår förening en stadsrundvandring i Ystad, under
ledning av en kunnig och entusiastisk guide. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit
sig.
Den 1:a maj, som tillika var Kristi Himmelfärdsdag, firade vi gökotta vid
Lindholmens slottsruin. Vår ordförande höll ett föredrag om alla traditioner som
är förknippade med Kristi Himmelfärdsdagens gökottor och ”uteliggarnätter”.
Trots det ihållande regnet hade 21 medlemmar infunnit sig.
Den 6:e juli avhölls den traditionella Mölledagen vid Aggarps kvarn, som denna
gång inte ”krockade” med Svedala Marknad. I vanlig ordning
serverades ”äggakaga” och kaffe med dopp. I trädgården spelade Siri och Lasse.
Vi kunde också visa upp en del resultat av ”möllegruppens” arbete, bland annat
den återuppsatta gamla vindflöjeln från 1908. Uppordningen av logen har också
börjat ge resultat.
En besökare uttryckte sin uppskattning över att vår mölledag är så fri
från ”tingel-tangel”, vilket kan ses som en sammanfattning av vår målsättning.
Vi tackar Ethel och Lars Andersson på Karindal för hjälpen med
parkeringsplatser.
Den 24:e juli ledde Per Blomberg 22 deltagare på en vandring runt
Lemmeströkärret och Hunnerödsmosse. Dessa naturvandringar är på väg att bli
en tradition och vi uppskattar samarbetet med Svedala Naturvårdsförening.

Den 9:e september arrangerade vår förening en rundvandring i Bara, under
ledning av stadsarkitekt Jan Bergfelt som berättade om de framtida
utbyggnadsplanerna för bebyggelsen i Bara. Tyvärr hade endast 11 deltagare
infunnit sig.
Den 14:e september ordnade vi en rundvandring i Svedala tätort, som vårt eget
bidrag till Riksantikvarieämbetets ”Kulturhusens dag”. Årets nationella tema
var ”Smaka på husen”, det vill säga ”hus som byggts för framställning,
tillredning eller utskänkning av mat eller dryck”. Rundvandringen leddes av
JanAnders Persson och vi kunde glädja oss över att 45 medlemmar hade infunnit
sig. Många deltagare bidrog också med uppgifter om ”hus som inte längre finns”
Den 5:e oktober var det dags för vår traditionella höstresa, som denna gång gick
till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, där man denna dag höll sin
årliga ”Mikaeli skörde- och allmogemarknad”. Vi åt lunch på Dunker Bar &
Matsalar i Helsingborg. Tyvärr blev det en regnig dag, vilket de cirka 100
deltagarna föreföll att ta med jämnmod.
Den 29:e oktober arrangerade vår förening en kvällsutflykt till Trelleborg, där vi
dels besökte Borgkvists Hatt- och Mössfabrik, ett nyinrättat museum, och dels
Trelleborgs Sjöfartsmuseum i dess nya lokaler. På båda ställena fick vi
sakkunnig och skicklig guidning. Deltagarantalet var maximerat till 30 personer
och listan var fulltecknad.
Den 15:e november arrangerade vi julpyssel i Möllarebostaden i Aggarp, som
avslutades med kaffe och hembakt. Ett 10-tal medlemmar deltog.
Den 17:e november avhöll vi ett medlemsmöte i Svedala församlingshem. På
mångas begäran visades bilder från Sture Falheds donation, framför allt bilder
från 1920-talet, långt innan Sture Falhed tog över ateljén. Ett 40-tal medlemmar
hade infunnit sig och många bidrog med sina kunskaper i vår identifiering av de
porträtterade personerna.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Uppordningen och katalogiseringen av Sture Falheds donation har under året
fortgått, i stort sett enligt planerna. En stor del av de fotografier som uppordnats,
skannats och katalogiserats har gjorts tillgängliga för allmänheten på vår
hemsida.
Arbetet med att uppordna och katalogisera olika donerade arkivsamlingar
fortskrider också.

Förutom lokalerna bidrar kommunen med datorer, datorhjälp och övrig materiel.
Verksamheten är införlivad i kommunens intranät.
Tre styrelsemedlemmar har ägnat sig åt detta arbete under vinterhalvåret.
Vår förening utövar ”tillsyn” av Aggarps kvarn med tillhörande möllarebostad,
enligt uppdrag från Svedala Kommun. Under ett flertal kvällar och helger har en
skara medlemmar lagt ner ett stort arbete med målning, trädgårdsarbete och
andra göromål. Uppordningen av uthusen fortsätter och vi börjar nu få en viss
överblick vad gäller det fortsatta arbetet. Ett stort tack till de medlemmar som
bidragit med tid och arbete. Vår ”möllegrupp” har också etablerat ett samarbete
med Föreningen Slottsmöllan i Malmö, som bland annat har resulterat i ett
mycket uppskattat studiebesök på Nordmill i Malmö. Vi avser att vidareutveckla
detta samarbete.
Vår förenings släktforskargrupp växer och uppgår nu till cirka 15 personer. Dess
kunskaper och forskningsområden utökas och utvecklas. Verksamheten är på
väg att skapa ett rikt faktaunderlag för den fortsatta forskningen kring Svedalas
historia.
Gruppen samlas vid jämna mellanrum, enligt ett schemalagt program. Den har
också etablerat ett mera fast samarbete med Svedala bibliotek, framför allt i
samband med den årligen återkommande ”Släktforskningens dag”.
Vår hemsida kan nu sägas vara ”färdigbyggd”, vad gäller dess grundläggande
utformning. Vi fortsätter med att utveckla den, förutom arbetet med att alltid
hålla den uppdaterad och aktuell.
Se www.fsbb.se
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret utgivit fyra medlemsblad.

BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING
Under det gångna verksamhetsåret har vår förening givit ut två böcker.
Som en fortsättning på boken om ”Bygdefotografen Martin Svensson i
Börringe”, som utgavs 2005, har vi i år givit ut ”Foton från förr. Med
bygdefotografen Martin Svensson i Börringe och trakten däromkring”. Båda
böckerna har sammanställts och författats av Lennart Börnfors.
Den nya boken presenterades och försåldes vid ”Börringedagarna” under helgen
30:e maj – 1:a juni. Den hade stor åtgång bland alla ”hemvändande” börringebor
och ser ut att bli en lika stor försäljningssuccé som den första boken.

Under helgen 28:e – 29:e juni deltog vi som vanligt med vårt bokbord på
Svedala Marknad på Storgatan. Förutom bokförsäljningen fick vi här också ett
stort antal nya medlemmar.
Den 30:e och 31:e augusti deltog vi med bokbord under ”Släktforskardagarna”
på Europaporten i Malmö.
I slutet av 2008 utgav vår förening sin årsbok, som denna gång trycktes helt i
färg. Den har rönt stor uppskattning och årsbokens utgivning har nu blivit något
av ett årligt evenemang i Svedala kommun. Sedan den distribuerats till
medlemmarna i slutet av november försåldes den till övriga svedalabor under
julmarknaden den första advent på kommunhusets gård.
Helgen därefter hade vi även bokförsäljning på julmarknaden i Bara Centrum.
Försäljningen har varit god och förefaller att öka år efter år.
En stor del av den övriga bokförsäljningen har skett på kommunens bibliotek
och i samband därmed vill vi tacka bibliotekspersonalen för mycket gott
samarbete, i år liksom tidigare år.
Planeringen av Årsboken 2009 har redan börjat.
*

*

*

FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
Förslag till

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2009
Programverksamhet:
Föreningen har som målsättning att presentera i genomsnitt ett arrangemang per
månad, förutom ett uppehåll under semestermånaderna och ett uppehåll kring jul.
Vår ambition är att göra programverksamheten variationsrik och underhållande,
med ständig tonvikt på föreningens kulturhistoriska inriktning.
Förutom det årliga, stadgeenliga årsmötet avser vi att fortsätta med andra
återkommande arrangemang, som Släktforskningens dag, Mölledagen i Aggarp,
Höstresan och vår bokförsäljning på julmarknaden.
I vår utformning av programverksamheten mottager vi gärna önskemål från
föreningens medlemmar, i den mån önskemålen är möjliga att genomföra.

Löpande verksamheter:
Styrelsen beräknar att utkomma med tre till fyra medlemsblad under det
kommande verksamhetsåret. I dessa presenterar vi kommande arrangemang,
tillsammans med övrig information kring vår verksamhet.
Arbetet med att utveckla och uppdatera vår hemsida kommer att fortgå
kontinuerligt.
Uppdraget från Svedala Kommun att uppordna och katalogisera Sture Falheds
bildsamling kommer att fortgå likt tidigare. Vi kommer också att fortsätta med
arbetet att göra denna samling tillgänglig för allmänheten. Bearbetningen av
kommunens övriga bildarkiv och vår egen förenings arkiv fortsätter också.
Tillsynen av Aggarps kvarn med tillhörande möllarebostad, enligt uppdraget
från Svedala Kommun, fortsätter i form av våra ”arbetsdagar” för intresserade
medlemmar. Vi fortsätter vårt samarbete med Föreningen Skånska Möllor och
Föreningen Slottsmöllan i Malmö, med olika specialarrangemang för de som är
intresserade av denna verksamhet.
Aktiviteterna inom släktforskningen fortsätter med återkommande studiekvällar.
Vår förening är officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser
namngivning av gator och bostadsområden.
Vår förening kommer att fortsätta samarbetet med Svedala Bibliotek, Svedala
Naturvårdsförening, Kulturutskottet, de olika byalagen och andra föreningar
med hembygdsintressen i vår kommun.
Bokutgivning:
Föreningen avser att även år 2009 komma ut med en årsbok, arbetet är redan
påbörjat.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet med
tidigare år.

Släktforskning
Under våren kommer ett antal möten kring olika teman att arrangeras.
Arbete pågår för att anordna ledare för dessa. Vi börjar tisdagen den 3/3 med
temat ”soldatforskning”, då Guno Haskå kommer att leda mötet. Andra teman som vi
arbetar med är:
- Vad kan man finna i arkiven? 31/3
- Emigrantforskning
- Släktforska över Öresund
- Okänd fader sökes
- Att göra en släktbok
- Att komplettera min dokumentation med foton 14/4
Är Du intresserad att deltaga i ett eller flera möten? Anmäl då Ditt intresse till
kleander@fsbb.se (helst) eller per telefon 040-401706, så får Du mer information,
när ny sådan finnes.
Vi har våra möten på gamla småskolan i Svedala. Anmälan om deltagande är
nödvändigt. Vi träffas i huvudsak på tisdagar

Släktforskningens dag kommer som vanligt att anordnas tillsammans
med Svedala Bibliotek lördagen den 21 mars mellan 10.00-14.00.

Styrelsens nuvarande sammansättning
Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Kjell Bergman
Nils-Åke Åkesson
Richard Bern
Göran Kleander
Kerstin Knutsson
Lennart Olsson
Mats Olsson
JanAnders Persson
Bo Sahlée
Doris Bentmar
Marie Hörling

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 SVEDALA

040-407766
040-403166
040-401213
040-401706
040-401765
0410-28177
040-402629
040-402579
040-401585
040-403718
040-404110

E-post:
info@fsbb.se
Hemsida: www.fsbb.se

