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Bästa medlemmar!
Vi blev mäkta stolta! På årets nationaldag tilldelades vår förening
Svedala kommuns miljöpris. När vi först fick beskedet blev vi något
förundrade, varför just miljöpriset? Det var först när vi fick ta del av
motiveringen som vi förstod: ”Bygg- och miljökontoret anser att
föreningen bidrar till att sprida kunskap och förståelse för kulturvärdena
och öka förståelsen för kulturarvet och är därmed en lämplig kandidat
för Svedalas miljöpris”.
Vi mottog 10 000 kronor, ett diplom, blommor och en liten skulptur av
en groda. Det som vi uppskattar allra mest är dock den uppskattning av
vår verksamhet som kommunen visade oss med priset.
Vårens första
arrangemang,
den 14:e april,
hade faktiskt en
viss anknytning
till miljön när
Anders Hansson
berättade om
biodling. På ett
underhållande
sätt fick vi ta del
av föredragshållarens gedigna kunskaper. 46 personer hade infunnit sig. Kvällen
avslutades med kaffesamkväm.

Manskören sjöng
stämningsfullt och
traditionsenligt in
våren vid Aggarps
kvarn på valborgsmässoafton.
Något majbål blev
det dock inte då riset
bestod av nyhugget
färskt körsbärsris.
Besökarna kunde
dock värma sig med en god kopp kaffe och äpplekaka i vår förenings
kaffeservering i möllarbostaden.
Besöket hos Gärdslövs byalag
den 26:e maj blev mycket
välbesökt. Eftersom intresset
blev så stort ändrade vi lite i
det ursprungliga programmet
för att kunna bereda plats åt
alla. I samråd med byalaget

anordnade vi två turer med
”tuff-tuff-tåget”, varvid
hälften av deltagarna drack
kaffe med hembakat kaffebröd i den trevliga byastugan
medan de övriga åkte runt på
Byalagets ålderman Lars-Erik Olsson berättar om
den guidade turen och därefter omvänt. Sammanlagt 69 byalagets kolmilning
medlemmar deltog. Det blev en lyckad kväll, allrahelst som vi också
fick så vackert väder. Vi tackar Gärdslövs byalag för gästfriheten.

”De vilda blommornas dag”, den 15:e juni, som arrangerades tillsammans med Naturskyddsföreningen, samlade 30 deltagare och vi förundrades över den rika flora som finns i svedalatrakten.
Svedala marknad
blev till vissa delar
en blöt historia, men
vi stod tryggt i skydd
av föreningens egna
”marknadstält”. Vi
sålde kanske inte så
många böcker, men
utbytet blev desto
större vad gäller nya
medlemmar i vår
förening.
Mölledagen försiggick i
strålande sommarväder, vilket
var en tröst efter allt regnande. Vi kunde också inviga
vårt nya ”party-tält” som
ställdes upp i trädgården.

Därmed kunde vi
bjuda besökarna på
välbehövlig skugga
mot den gassande
solen. En annan gång
kan tältet, om vädret
är oss onådigt,
erbjuda skydd mot

regn. På så sätt är vi inte så utsatta för vädrets nycker. Kvarnvingarna
snurrade och Gillesbandet underhöll i trädgården till allas förnöjelse. För
många har mölledagen också blivit en inofficiell ”hemvändardag” då
gamla svedalabor ”i förskingringen” träffas och umgås.
I år var mölledagen välbesökt och vi hade inte klarat oss utan hjälp från
paret Andersson på Karindal som tillhandahöll parkeringsplatser. Tack
även till alla andra som jobbade i värmen och gjorde dagen så lyckad.

HÖSTENS PROGRAM
Hösten inleds den 30:e augusti med ”Veteranmarknad” i Svedala
centrum, ett evenemang som ser ut att bli en tradition. Bland många
andra programpunkter och sevärdheter finns också ”tuff-tuff-tåget” från
Gärdslöv som kör guidade turer i Svedala. Guide blir JanAnders Persson
från vår förening. Han är väl känd för sina kunskaper om Svedalas
bebyggelse och dess olika invånare och verksamheter genom tiderna.
Lördagen den 20:e september är det dags för vår årliga höstutflykt.
Observera veckodagen, hur vi än har vänt och vridit har vi inte lyckats
förlägga vår utflykt till en söndag som tidigare år. Vi hoppas att det går
lika bra på en lördag.
Vi samlas i vanlig ordning på Sporthallens parkering i Svedala klockan
08.45, för avfärd klockan 09.00 till Bosjöklosters slott och trädgårdar,
mitt i Skåne, mellan de två Ringsjöarna. Slottet är berömt för sitt

intressanta konstmuseum och slottsparken för sin rosengård och sin
tusenåriga ek.
Någonstans på vägen dit stannar vi för kaffe med muffins ”från bussen”.
Framme vid Bosjökloster får vi mellan klockan 10.30 och 11.30 en
guidad visning i denna historiska miljö.
Mellan klockan 11.45 och 13.00 äter vi lunch på Bosjökloster. Vi
serveras ”ungtupp med rösti och säsongens legymer”, tillsammans med
sallad, bröd, smör och lättöl eller mineralvatten.
Därefter bär det iväg till Landskrona för
ett guidat besök, mellan klockan 14.00
och 16.00, hos Antikrundans expert
Joakim Bengtsson i hans 1700-talshus
vid hamnen, därefter kaffe med kaka.
Vi beräknar att vara tillbaka i Svedala
runt 17.00.
Priset per deltagare är 300 kronor, som
betalas vid hemfärden. Resten betalas
av föreningen.
Som vanligt reser vi med två bussar.
Därmed är deltagarantalet begränsat till
max 100 personer.
Anmälan senast onsdagen den 10 september till Nils-Åke Åkesson, tel.:
040 – 40 31 66,
mobil: 070 – 29 84 537.
Redan dagen efter, söndagen den 21:a september, anordnar vi ”Öppen
mölla” i Aggarp mellan klockan 13.00 och 16.00. Passa på att njuta av
kaffe och äpplekaka med vaniljsås medan kvarnens vingar snurrar, som
ett farväl till sommaren. Vi hoppas att väder och teknik är oss nådiga.
Lördagen den 11:e oktober är det ”Kulturnatt” i Svedala. Vi planerar
att även i år ha ”öppet hus”, med visning av foton från Sture Falheds
donation. Eftersom det ännu är oklart med lokalerna hoppas vi att senare
kunna ge besked i den information som kommunen distribuerar i
samband med ”kulturnatten”.

Onsdagen den 22:a oktober, klockan 19.00 till 21.00, anordnar vi ett
medlemsmöte i Stora salen på Folkets Hus. Observera veckodagen och
lokalen.
Vi får besök av ingen mindre än Sven Rosborn från Malmö, välkänd
arkeolog, museiman,
författare, föredragshållare, viking och
eldsjäl. I år är det
hundra år sedan
Baltiska utställningen
ägde rum, vilket har
firats och ihågkommits på många sätt. Under det gångna året
har Sven Rosborn lett rundvandringar i
Pildammsparken i Malmö och därvid
berättat om hur parken såg ut 1914 då den
var plats för utställningen. Rundvandringarna har varit mycket
uppskattade och omtalade, men eftersom deltagarantalet har varit
begränsat, och eftersom oktober är en vansklig månad vad gäller
väderleken, kommer Sven att istället ta oss med på en rundvandring med
bildernas hjälp. Han är inte endast mycket kunnig, utan också mycket
underhållande att lyssna till.
I samband med sitt besök erbjuder Sven våra medlemmar att köpa ”Den
skånska historien”, band 1 och 2, för endast 100 kronor (!).
Ingen föranmälan.
Någon gång under andra hälften av november är det dags för våra
medlemmar att få Årsboken 2014 i sina brevlådor. Vi hoppas att ni
finner den intressant och underhållande. Med försändelsen kommer
också vårt nästa medlemsblad.
På julmarknaden den 1:a advent har vi vårt officiella ”boksläpp” i
samband med vår bokförsäljning på Kommunhusets gård. I vanlig
ordning säljer vi då också böcker till rabatterat pris från vår tidigare
bokutgivning.

Efter julmarknaden tar vi vårt sedvanliga juluppehåll.
ETT LITET TIPS
Vår vänförening i Staffanstorp anordnar söndagen den 14:e september
sin årliga ”smedjedag” i Nevishögs gamla bysmedja. Föreningens smed
arbetar vid ässjan och ”Staffans strängar” underhåller klockan 14.00.
Besökarna kan också avnjuta kaffe med våfflor.
HEMSIDAN
Till vår stora glädje kan vi nu meddela att vi har fått ordning på
föreningens hemsida. På grund av sjukdom har den inte kunnat
uppdateras sedan i november 2013. Sedan dess har föreningen fått hjälp
med att komma igång med den igen, varvid det visade sig att vi
tvingades bygga om den helt. Den nya hemsidan är uppbyggd likt den
gamla för att det ska vara lätt att orientera sig i den. Dessutom är den
anpassad för att fungera i både smarta telefoner och surfplattor.
Sedan någon månad är den gamla hemsidan ersatt med en ny, men
arbetet fortgår för att få allt på plats och alla funktioner att fungera. Nu
ska dock det mesta vara åtgärdat. Identifieringsrapporteringen i Sture
Falheds fotodonation, bokköp via hemsidan och övriga e-postlänkar ska
nu fungera.
Beklagligt nog har vi varit tvungna att få Google att indexera om alla
Sture Falheds foton, vilket medför att funktionen för att söka i
fotosamlingen kommer att ta tid innan den fungerar fullt ut. Fotona blir
sökbara allt eftersom Google indexerar dem.
En nyhet är att vi under knappen ”Genomförda program” kommer att
lägga in bilder från föreningens aktiviteter. Nya mappar med foton från
Sture Falheds donation är också inlagda.
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