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Bästa medlemmar!

Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar
infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare,
Gunnar Henningsson, ett engagerande och kunskapsrikt föredrag om
dagens högteknologiska jordbruk och hur fort detta har förändrats
under de senaste decennierna. Årsmötet avslutades med kaffe med
dopp.

Gunnar Henningsson i berättartagen (Foto: Thomas Löfquist)
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Ordförande Kjell Bergman visar stolt upp föreningens nya ordförandeklubba för
bl.a. Richard Bern (Foto: Thomas Löfquist)

Protokollet från årsmötet kommer senare på vår förenings hemsida.

Ungefär en månad tidigare, måndagen den 13:e februari, arrangerade vi
en guidning av den nyöppnade utställningen ”Smart” på Teknikens &
Sjöfartens hus i Malmö. Anmälningslistan var fulltecknad, men efter
några återbud blev deltagarantalet 27 personer. Det blev en intressant
och lagom lång visning. För flera deltagare blev muséet i sin helhet en
upptäckt som väckte deras intresse för framtida besök på egen hand.
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VÅRENS PROGRAM

Söndagen den 22:e april, då våren är i full gång, har vi vår årliga
naturvandring med Per Blomberg, som ett samarrangemang med
Svedala Naturvårdsförening. Per kommer att lägga upp sin vandring
utifrån sin artikel om ”Jätteträd och andra märkliga träd i SvedalaBarabygden” i vår senaste årsbok. Den som så önskar kan således
förbereda sig genom att läsa denna intressanta artikel. Det blir en
vandring som bjuder på såväl naturhistoria som kulturhistoria.
Medtag gärna kaffekorg för en fika i det gröna.
Samling för samåkning vid Sporthallens parkering i Svedala klockan
10.00.
Eventuella frågor till Mats Olsson, telefon 40 26 29.

Söndagen den 13:e maj, klockan 14.00, gör vi en stadsvandring i
Skanör, under ledning av den kunnige lokalguiden Christian Kindblad.
Rundvandringen tar mellan en och en och en halv timme. Vi hoppas
givetvis att vädret står oss bi.
Samling på torget vid Rådhuset.
Tyvärr har vi inte lyckats ordna med gemensam fika, men den som så
önskar kan ta med en egen kaffekorg.
Christian kan ”allt om Skanör-Falsterbo”, men menar att Skanör räcker
”mer än väl” för en rundvandring. Det finns dock många som inte vet
så mycket om Falsterbos historia. Vi har detta i åtanke inför framtiden.
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Deltagarantalet är begränsat till 30 personer, men om intresset blir
större än så finns möjlighet att anordna en andra stadsrundvandring
söndagen därpå, den 20:e maj.
Föranmälan till Kjell Bergman, telefon 40 77 66, senast fredagen den
4:e maj. Eventuella önskemål om samåkning meddelas vid anmälan.

Söndagen den 1:a juli, mellan klockan 13.00 och 16.00, är det dags för
vår årliga ”mölledag”.
I enlighet med traditionen serveras ”äggakaga” och/eller kaffe med
hembakat i möllarbostaden och i trädgården. Om väder, vind och teknik
tillåter kommer kvarnvingarna att snurra.
Som vanligt bjuder vi på olika ”kringarrangemang”, som tipsrunda och
hästskjuts. Detaljerna för dessa är dock ännu inte planerade i detalj.
Även i år återkommer Bengt Anderberg och underhåller oss med sång
och musik i trädgården.
”Mölledagen”, som är öppen för alla svedalabor, är ett av våra mest
uppskattade och välbesökta, årliga arrangemang, vilket gör att vi som
vanligt hoppas på vackert väder.

Därefter tar vi vårt sedvanliga sommaruppehåll, dock först efter att ha
skickat ut vårt medlemsblad med höstens program. Redan nu kan vi
emellertid meddela att årets höstutflykt äger rum söndagen den 9:e
september och går österut. Närmare detaljer meddelas i
höstprogrammet.

Väl mött
Styrelsen
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FALHEDS FOTODONATION -- VAD HÄNDER ?
Arbetet med att skanna och registrera Sture Falheds fotodonation
fortskrider i snabb takt.
Vi har för närvarande skannat och registrerat över 30 000 bilder.
Sedan länge har vi på vår hemsida lagt in alla bilder där både fotograf
och avbildad är okänd för oss.
Vi har då använt oss av en omständlig metod, eftersom vårt
databasprogram som vi registrerat bilderna i inte har varit
webbanpassat. Därför har vi gått över till en annan metod för att
registrera bilderna och bildinformationen, en metod där vi inte behöver
registrera bilderna i ett mycket dyrt webbanpassat databasprogram.
Det kommer därför att se lite annorlunda ut på vår hemsida framöver.
Dels fräschar vi upp utseendet och presenterar de olika kategorierna lite
bättre, men framför allt gör vi bilderna sökbara med Google som
sökmotor.
Detta kommer att ta ytterligare en tid innan allt fungerar, men ha
tålamod, för som man brukar säga: ”Den som väntar på något gott …”.
När vi väl har lagt in bilderna så kan det ta några veckor innan
googlesökningen fungerar.
Då skall man kunna skriva t.ex. Falhed och namnet du söker direkt på
Google och den skall då hitta personen på vår hemsida.
För att få ännu bättre funktion så går man in på Falheds donation på
hemsidan och skriver in namnet i sökrutan. Google ger dig då en lista
på alla bilder som den sökte finns registrerad på.
Där klickar man på en av dessa och får upp en stor bild med all känd
information om bilden.
Adressen till Falheds fotodonation är:
www.fsbb.se och välj knappen Falheds fotodonation
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MÖLLEGRUPPENS ARBETSDAGAR UNDER VÅREN:

Lördag 24:e mars kl 10.00 –13.00

Lördag 14 april

kl 10.00 –13.00

Torsdag 26 april kl 17.00 –20.00

Torsdag 10 maj

kl 17.00 –20.00

Torsdag 24 maj

kl 17.00 –20.00

Som vanligt är klockslagen ungefärliga och varje arbetsdag avslutas
med gemensam kaffestund.

Inga särskilda kvalifikationer behövs

ALLA är välkomna till våra trevliga arbetsdagar
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AVSLUTNINGSVIS:

Detta medlemsblad skickas ut till alla de som var medlemmar under
2011 och de som betalat medlemsavgift för 2012.
Nästa medlemsblad skickas endast till dem som betalat medlemsavgift
för 2012.
Av lätt förklarliga skäl får endast de som betalat årets avgift deltaga i
föreningens aktiviteter.
De som inte har betalat årsavgiften för 2012 får en påminnelse med
detta utskick.
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Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2012
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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