Medlemsblad

Nr 1 Årg. 21 (2012)
MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 12:e mars 2012, klockan 19.00,
i Svedala församlingshem.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till lantmästare Gunnar
Henningsson, som under rubriken ”Bonden berättar” håller ett föredrag
om vår moderna och högteknologiska livsmedelsproduktion. Han gör
därvid också tillbakablickar mot gamla tiders jordbruk.
Vi får veta hur den nutida livsmedelsproduktionen egentligen går till,
om närproducerat är viktigt och vad ”ekologiskt” innebär. Vidare får vi
veta hur den datoriserade mjölkgården fungerar och om lantbruket är en
energiresurs.
Gunnar Henningsson är värd att lyssna på. Förutom att han är
underhållande så vet han också vad han talar om. Han har varit
ordförande i Frö- och Oljeväxtodlarna och Svensk Raps AB. Dessutom
har han varit delaktig i EU-kommissionens rådgivande kommitté
avseende speciella lantbruksfrågor.
Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.
Dagordning och andra handlingar för årsmötet bifogas denna kallelse.
Bokslut, budget och valberedningens förslag utdelas vid årsmötet.

Hjärtligt välkomna!
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DAGORDNING:
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 och årsavgift.
Val av ordförande.
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
Val av två revisorer för ett år.
Val av två revisorsersättare för ett år.
Val av tre 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 2011
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
Måndagen den 14:e februari inledde vi året med ett besök på
Trelleborgs Museum. Museichefen Ingela Jacobsson inledde med en
orientering kring det nyöppnade muséet, varefter vi besåg
utställningarna. Besöket avslutades med kaffe i det intilliggande
vattentornet.
Föreningen stod för alla kostnader.
Vår förenings 20:e årsmöte den 14:e mars samlade drygt 100 deltagare.
Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till ett livfullt och
engagerande föredrag av Marianne Söderberg med titeln: ”Tre
kvinnoöden”.
Föreningen bjöd på kaffe.
Måndagen den 11:e april samlades vi återigen på Församlingshemmet i
Svedala. Denna gång för ett medlemsmöte med Sune Brobeck som
föredragshållare. Sune berättade, med hjälp av gamla bilder, om den
nedlagda järnvägen mellan Trelleborg och Lund. Över 100 medlemmar
hade infunnit sig. Det blev lite trångt, vilket faktiskt gladde oss.
Föreningen bjöd på kaffe.
Söndagen den 8:e maj var det åter dags för vår sedvanliga
naturvandring med Per Blomberg, i samarbete med Svedala
naturvårdsförening, vilken samlade 23 personer.
Vi tackar Per för att han varje år ställer upp och leder oss på sina
kunniga och engagerande friluftsföreläsningar som nu blivit en vårlig
tradition.
Lördagen den 28:e maj gjorde vi en dagslång vårutflykt till Gavnö slott
på Själland. Vi fyllde två bussar och på vägen gjorde vi uppehåll på
”Kro Karetmagerens hus” för att äta lunch, vilken var riklig och
välsmakande trots ”massutspisningen”. Trots varningar om motsatsen
fick vi vackert väder. Varje deltagare betalade 300 kronor (resa, mat
och inträde), resten betalades av föreningen.
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Söndagen den 3:e juli var det åter dags för vår traditionsenliga
mölledag, i samarbete med Vuxenskolan.
Vädret blev ”någorlunda”, frånsett en regnskur under eftermiddagen.
Några tekniska problem gjorde att vi inte fick igång kvarnvingarna. Å
andra sidan blev det en fin utställning av veterantraktorer runt kvarnen.
Karin Samuelsson hade arrangerat en textilutställning i
möllarbostadens övervåning. Vi kunde också stolt förevisa en
uppordnad ”lolänga”, med nykalkade innerväggar och föremålen
prydligt uppordnade och uppsatta på väggarna. Tack till Lennart Olsson
och Ingalill Morin för detta jättearbete.
I trädgården bjöds på musikunderhållning, samtidigt med servering av
”äggakaga” och kaffe med dopp. Dessutom fanns hästskjuts för åkturer
och JanAnders Perssons tipspromenad. Vårt stora Tack till
”traktorgänget” och paret Andersson på Karindal för att de upplät sin
mark för parkering.
Söndagen den 14:e augusti arrangerade vår förening en minnesstund
nedanför ”Vita huset” vid Bökebergs slätt med anledning av att det
2011 var 50 år sedan Hjalmar Gullbergs död.
Författaren och bibliotekarien Bo Gentili höll ett föredrag om Hjalmar
Gullberg, varvid Ebon Gentili också läste några dikter.
Arrangemanget samlade 45 deltagare.
Lördagen den 27:e augusti arrangerade vår förening en liten
fotoutställning i bibliotekets fönster vid Storgatan, vilken blev mycket
uppskattad.
Söndagen den 11:e september arrangerade vi en stadsrundvandring i
Landskrona, under ledning av en sakkunnig, lokal guide. Föreningen
hade förbeställt en buss. Tyvärr blev antalet deltagare en missräkning.
Trots att det fanns plats för 60 deltagare hade endast 26 personer
anmält sig. Arrangemanget sponsrades av föreningen. Kostnaden per
deltagare var 100 kronor, för buss och guidning.
Lördagen den 17:e september arrangerade vi en släktforskardag på
församlingshemmet i Svedala. Ett 30-tal personer deltog, som bland
annat lyssnade på föredraget om hur man gör sin egen släktbok.
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Söndagen den 18:e september hade vår förening ”öppen mölla” i
Aggarp. Med reducerad segelsättning och stormbrädor snurrade
kvarnvingarna i den friska vinden. Det serverades kaffe med äpplekaka
och vaniljsås, vilket uppskattades av de runt 40 besökarna.
Tisdagen den 4:e oktober gästades Svedala Föreläsningsförening av
författaren och historieprofessorn Dick Harrison. Detta var ett
samarrangemang mellan vår förening och föreläsningsföreningen.
Pingstkyrkan var fylld, 138 personer hade infunnit sig.
Lördagen den 8:e oktober besökte vi Burlövs gamla prästgård, på
inbjudan av Bara härads hembygdsförening. Vi fick åhöra ett föredrag
om denna välbevarade byggnad, följt av en rundvandring, varefter vi
serverades kaffe med dopp. Besöket avslutades med ett föredrag i den
intilliggande medeltidskyrkan. 38 medlemmar deltog.
Måndagen den 7:e november arrangerades ett medlemsmöte i
församlingshemmet i Svedala. JanAnders Persson och Kjell Bergman
visade bilder från Sture Falheds fotodonation, med tonvikt på 1940talet. Mötet samlade cirka 70 deltagare.
Föreningen bjöd på kaffe.
Söndagen den 27:e november hade vår förening sitt traditionsenliga
bokbord på kommunhusets gård, i samband med den årliga
julmarknaden. Vi hade då även ”bokrea” på en del böcker från vår
tidigare utgivning.
Tillströmningen blev dock något mindre än vanligt, på grund av regn
och storm. På grund av att ovädret tilltog avbröts julmarknaden i sin
helhet klockan 17.00.
Söndagen den 4:e december hade vi vårt bokbord på julmarknaden i
Bara, med samma ”bokrea” som i Svedala.
Lördagen den 17:e december hade vi ånyo ett bokbord på Storgatan i
Svedala, på den extra julmarknad som arrangerats på grund av den
ovädersdrabbade, ordinarie julmarknad.
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LÖPANDE VERKSAMHETER
Katalogiseringen och uppordningen av Sture Falheds donation har
fortgått under verksamhetsåret, med hjälp av två personer från
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti fas 3, varvid vår
förening har stått som anordnare.
Fotografierna har efterhand blivit tillgängliga för allmänheten på vår
hemsida.
Svedala kommun bidrar med lokaler, datorer, datorhjälp och övrig
materiel.
Verksamheten är införlivad i kommunens intranät.
Enligt uppdrag från Svedala kommun utövar vår förening ”tillsyn” av
Aggarps kvarn med tillhörande möllarbostad. Den s.k. möllegruppen
har under ett flertal kvällar och helger lagt ner ett stort arbete med de
olika göromål som uppdraget medför. Ett stort tack till alla de som
deltagit i detta arbete!
Vår förening är officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser
namngivning av gator och bostadsområden.
Den växande släktforskargruppen i vår förening har under året
genomfört ett antal aktiviteter. Gruppen har också ett fast samarbete
med Svedala bibliotek, framför allt i samband med den årligen
återkommande ”Släktforskningens dag”.
Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Den blir allt mera välbesökt och
uppskattad.
Se www.fsbb.se
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret utgivit fyra
medlemsblad.
Föreningens styrelse har sammanträtt ungefär en gång i månaden,
förutom kortare uppehåll under sommaren och kring julhelgen.
Under det gångna verksamhetsåret har vår förening samarbetat med
Svedala
Bibliotek,
Svedala
Föreläsningsförening,
Svedala
Naturvårdsförening, Vuxenskolan, de olika byalagen och andra
föreningar med hembygdsintressen i vår kommun.
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BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING.
Vår förenings årsbok för 2011, årgång åtta, utkom i november.
Föreningens redaktionskommitté har ansvarat för dess innehåll och
redigering. Årsboken blev mycket uppskattad av våra medlemmar och
övriga svedalabor.
Sedan Årsboken distribuerats till medlemmarna i slutet av november
försåldes den vid vårt bokbord under julmarknaden den första advent
på Kommunhusets gård. Försäljningen blev dock något sämre än
vanligt på grund av det otjänliga vädret och trots den ”extra
julmarknaden” den 17:e december.
Vi hade även bokförsäljning vid julmarknaden i Bara centrum den
andre advent.
Vid julmarknaderna hade vi i år även ”bokrea” på en del äldre årgångar
från vår bokutgivning.
Det kan i detta sammanhang noteras att inte många exemplar återstår av
Årsboken 2007. Denna årgång kan därmed betraktas som i stort sett
slutsåld.
En stor del av den löpande bokförsäljningen under året har skett på
kommunens bibliotek och vi tackar bibliotekspersonalen för vårt goda
samarbete.
MEDLEMSANTAL
Vår förening har nu 757 medlemmar. Av dessa är 489 fullbetalande
(årsavgift 140:), ”närstående” 264 (årsavgift 35:-) och 4
hedersmedlemmar (ingen avgift).
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Förslag till

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012
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, såsom 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 möllarbostad, 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.
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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,
Vuxenskolan,
Svedala
Föreläsningsförening, de olika byalagen och andra föreningar med
hembygdsintressen i vår kommun.
Bokutgivning:
Föreningen avser att även år 2012 komma ut med en årsbok.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet
med tidigare år.
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MEDDELANDEN:
Protokollet från årsmötet 2012 kommer i nästa Medlemsblad, där vi
också meddelar vårprogrammet.
Redan nu kan vi emellertid meddela datumen för ”Möllegruppens”
arbetsdagar under våren:
Lördagen 24:e mars, kl. 10.00 – 13.00
Lördagen 14:e april, kl. 10.00 – 13.00
Torsdagen 26:e april, kl. 17.00 – 20.00
Torsdagen 10:e maj, kl. 17.00 – 20.00
Torsdagen 24:e maj, kl. 17.00 – 20.00
Som vanligt är klockslagen ungefärliga och som vanligt avslutar vi
varje arbetsdag med en kaffestund. Inga särskilda kvalifikationer
behövs. Alla är välkomna till våra trevliga arbetsdagar.
Vi vill också redan nu meddela att vår förening, i samarbete med
Vuxenskolan och Klågerups bibliotek, startar en kostnadsfri
studiecirkel om Klågerups historia. Studiecirkeln träffas på Klågerups
bibliotek, med början den 6:e mars och håller på sju gånger, mellan
klockan 15.00 och 16.45.
För information och anmälan se www.sv.se/soderslätt eller ring
Klågerups bibliotek, telefon 040 – 641 09 08. Du kan också anmäla Dig
till Malin Wellsten på Vuxenskolan, telefon 040 – 40 42 30 eller e-post
malin.wellsten@sv.se
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AVSLUTNINGSVIS…
vill vi påminna de medlemmar som eventuellt ännu inte har betalat sin
medlemsavgift för 2012 att göra detta så snart som möjligt, vilket
skulle göra oss mycket tacksamma.
Bankgironummer: 478-6240.
Lika tacksamma skulle vi bli om de medlemmar som bytt adress
meddelar detta till vår kassör, Göran Kleander, tel. 40 17 06 eller på
e-post: info@fsbb.se
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Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2011
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Richard Bern

040-401213

Kassör

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Kerstin Knutsson

040-401765

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ledamot

Pierre Winge

040-294944

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Ersättare

Lena Gummesson

040-401500

Föreningen Svedala-Barabygden

Föreningens bankgironummer är:

c/o Kjell Bergman

478-6240

Malmövägen 20

E-post: info@fsbb.se

233 39 Svedala

Hemsida: www.fsbb.se
Org.-nummer: 802431- 0578
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