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Bästa medlemmar!
Årets första medlemsmöte, den 18:e februari, ägde rum i
Naverlönnsalen på Svedala kommunhus. Drygt 40 medlemmar hade
infunnit sig för att lyssna på vår stadsarkitekt, Pia Transe-Pedersen,
som på ett underhållande och engagerande sätt berättade om alla stora
och små byggnadsprojekt som är på gång i Svedala kommun, antingen
omedelbart förestående eller på längre sikt.
Arrangemanget var en fortsättning på projektchefen Alf Rasmussens
föredrag i höstas, vilket hade gett mersmak hos en hel del av
deltagarna. Även denna ”fortsättning” blev mycket uppskattad.
Årsmötet den 18:e mars samlade 63 medlemmar, trots det usla vädret
och trots att så många andra föreningar håller sina årsmöten i mars.
Inför nästa årsmöte får vi överväga om vi ska lägga det lite tidigare i
samma månad.
Vi kunde också välkomna tre nya medlemmar i vår styrelse. Samtidigt
vill vi tacka de tre som avsagt sig återval för deras insatser i
styrelsearbetet. Den nya styrelsens sammansättning återfinns, i
sedvanlig ordning, på medlemsbladets sista sida.
Som avslutning på årsmötet fick vi avnjuta en alltid lika kunnig och
underhållande föreläsning av stadsantikvarie Anders Reisnert. Han
avböjde betalning för sitt föredrag med orden: ”Jag är ju medlem i
denna fantastiska förening”. Vi tackar!
Protokollet från årsmötet kommer i sinom tid på vår hemsida.
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VÅRENS PROGRAM
Måndagen den 22:e april, klockan 19.00, anordnar vi en guidad visning
av den nya Naverlönnskolan. Skolans rektor, Jeanette Ranelycke, tar
emot och visar oss runt.
Enligt Jeanette finns det ingen egentlig gräns för antalet deltagare. Om
vi blir många engagerar hon ytterligare en guide. För att underlätta
hennes planering får vi därför be intresserade deltagare att senast
onsdagen den 10:e april föranmäla sig till Kerstin Knutsson,
tel. 401765, eller e-post: knutsson.svedala@telia.com
Samling i Naverlönnskolans entréhall.
Torsdagen den 23:e maj, klockan 19.00, tar Mats Olsson oss med till
en för dagen lämplig grodlokal.
Detta är en uppföljning av Per Blombergs artikel i vår senaste årsbok
om grodorna i vår kommun. Per är i Japan under ett år och kan därför
inte själv leda exkursionen.
Vi hoppas att få se och höra någon eller några av våra ovanligare
grodarter.
Detta är ett samarrangemang med Svedala Naturskyddsförening.
Samling på Svedala sporthalls parkering för samåkning. Medtag
kvällsfika.
Ingen föranmälan. Om Du har frågor så kan Du ringa Mats Olsson, tel.
40 26 29.
Måndagen den 3:e juni anordnar vi två guidade visningar av Torup
slott, en på eftermiddagen och en på kvällen. Varje visning är
begränsad till 15 deltagare. I eftermiddagsvisningen ingår också fika
(kaffe/thé med bakelse, alternativt smörgås), däremot inte i
kvällsvisningen, eftersom kaféet stänger klockan 17.00. Om det blir en
vacker försommarkväll kan man förslagsvis ta med en egen fikakorg att
avnjutas före eller efter guidningen. Samling utanför kaféet. Varje
visning tar knappt en timme.
Guidningarna sponsras av föreningen.
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Grupp 1: Fika klockan 14.00, visning klockan 15.00. Kostnad per
deltagare: 75 kronor.
Grupp 2: Klockan 19.00. Kostnad per deltagare: 50 kronor.
Föranmälan till Kjell Bergman, tel. 040 – 40 77 66, e-post:
pigfoot@telia.com. Ange vilken visning Du önskar delta i.
För den som har anmält sitt deltagande, men sedan blivit förhindrad,
ber vi vederbörande att snarast meddela detta, för att vi ska kunna
erbjuda platsen till eventuella ”reserver”.
Som avslutning före sommaruppehållet arrangerar vi traditionsenligt
vår årliga ”mölledag” på möllargården i Aggarp söndagen den 7:e juli,
mellan klockan 13.00 och 16.00.
I lika traditionsenlig ordning har vi servering i trädgården där man kan
avnjuta kaffe med hembakade kakor och/eller ”äggakaga” med fläsk
och lingonsylt. För musik och underhållning svarar duon ”Maniskor”
som sjunger visor på olika skånska dialekter.
Övriga detaljer befinner sig fortfarande på planeringsstadiet.
Om vädret och tekniken står oss bi ska vi också få fart på
kvarnvingarna.
Efter mölledagen utkommer ett nytt medlemsblad med höstens
program. Redan nu kan vi dock meddela att vår årliga höstutflykt äger
rum söndagen den 8:e september. Enligt våra preliminära planer åker vi
mot nordöstra Skåne.

AVSLUTNINGSVIS
Detta medlemsblad skickas ut till alla de som var medlemmar under
2012 och de som har betalat medlemsavgift för 2013.
Nästa medlemsblad skickas endast till de som har betalat
medlemsavgift för 2013.
Av lätt förklarliga skäl får endast de som har betalat årets avgift deltaga
i föreningens aktiviteter. De som INTE har betalat årsavgiften för 2013
får en påminnelse med detta utskick.
Väl mött! Styrelsen
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Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2013

Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Jan A Johansson

040-405068

Sekreterare

Marie Hörling

040-404110

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

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Ersättare

Gert-Åke Carlsson

040-404401

Ersättare

Kristina Karlsson

040-403129

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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