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Bästa medlemmar!
Vi trodde, som alltid, att det skulle bli vackert väder när Per Blomberg
skulle leda vår årliga naturvandring, i samarbete med Svedala
Naturskyddsförening, den 22:e april. Det blev tyvärr regn och uselt
väder. Trots detta hade 15 tappra deltagare infunnit sig, vilket visar hur
populär Per är som vandringsledare i naturen.

Per Blomberg berättar för imponerade deltagare att denna ek beräknas vara lika
gammal som Torupsslott. Den planterades alltså redan i mitten av 1500-talet.

Söndagen den 13:e maj, då vi gjorde vår stadsvandring i Skanör, bjöd
på utomordentligt vackert väder. Tyvärr hade endast 15 medlemmar
anmält sig, trots att vandringen leddes av den kunnige och
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underhållande lokalguiden Christian Kindblad från kulturföreningen
Calluna.
Det låga deltagarantalet var givetvis en besvikelse, eftersom det fanns
plats för 30 personer. Vi avvaktar därför med att arrangera en liknande
stadsvandring i Falsterbo.
Mölledagen den 1:a juli började dystert med ösregn på förmiddagen.
Men det klarnade upp och blev riktigt vackert, om än lite blåsigt.
Besökarna blev dock lite färre än vanligt. En bra mätare på antalet
besökare är, enligt ”damerna i köket”, antalet ”äggakagor” som
serveras. I vanliga fall brukar det serveras 25-26 äggakagor, i år
serverades 18.
Vi tackar alla medverkande, framför allt de som jobbade i köket och
paret Andersson på Karindal för att de upplåter sin mark för
parkeringsplatser.

Bengt Anderberg underhåller kaffegästerna med gamla skånska visor
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HÖSTENS PROGRAM
Det blir en ”fullmatad” höst!
Lördagen den 8:e september arrangeras för första gången en
”kulturnatt” i Svedala. Det låter lovande!
Vår förening kommer givetvis att medverka. Vi planerar att arrangera
bildvisning i något fönster vid Storgatan, med bilder från Storgatan i
gångna tider från Sture Falheds fotodonation. Alla detaljer är ännu inte
fastlagda.
Dagen efter, söndagen den 9:e september, är det dags för vår årliga
höstutflykt som i år går österut.
Vi avreser med buss från parkeringen vid Svedala sporthall klockan
09.30, kom i god tid.
Klockan 10.30 anländer vi till Glimmingehus. Där blir vi guidade av
kunniga guider. Deltagarna kan därvid välja mellan två alternativ, dels
en guidning inne i den höga borgen och dels ett föredrag ”på marken”
för de som inte vill kämpa sig uppför de höga och branta trapporna.
Här serveras också kaffe vid bussen.
Vi avreser från Glimmingehus klockan 12.00 för att anlända till
Hammenhögs gästgivaregård klockan 12.30, där vi äter lunch. Det
serveras ryggbiff.
Efter lunchen avreser vi till Ramsåsa teater där vi får åtnjuta
folklustspelet ”Nya tider”.
Därefter serveras eftermiddagskaffe, innan vi anträder hemfärden
klockan 16.00.
Vi beräknas anlända till Svedala klockan 16.45.
Vi beräknar dessutom att det ska bli vackert väder.
Deltagarantalet är beräknat till 90 personer. Priset är 300 kronor per
person, resterande kostnader betalas av föreningen. Betalning erlägges
under resan.
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Föranmälan till Nils-Åke Åkesson, senast fredagen den 1:e september,
enligt principen ”först till kvarn…”, telefon 040 - 40 31 66 eller mobil
070 – 29 84 537.
Som vanligt ber vi dem som anmält sig, men sedan fått förhinder, att
snarast meddela detta till Nils-Åke, för att bereda plats för eventuella
”reserver”.
Söndagen därefter, den 16:e september, är det ”öppen mölla” i
Aggarp mellan klockan 13.00 och 16.00. Om väder, vind och teknik är
oss nådiga kommer kvarnvingarna att snurra. I Möllargården serveras
kaffe med hembakat.
Därefter börjar höstmörkret sänka sig, men Föreningen SvedalaBarabygden kan erbjuda flera ljuspunkter!
Måndagen den 15:e oktober, klockan 19.00, blir det medlemsmöte i
Naverlönnsalen i Svedala kommunhus. Medlemmarna i vår förening
har högtidligen blivit inbjudna till ett informationsmöte där
projektchefen Alf Rasmussen kommer att redogöra för allt som är ”på
gång” i byggplanerna för Svedala och Bara, på både kort och lång sikt.
Det säger sig nästan självt att vår förening inte endast intresserar sig för
vår kommuns gamla bebyggelse, utan även för hur denna omskapas
inför framtiden. Den alltid lika
glade Alf Rasmussen har alla de kunskaper som behövs för att redogöra
för detta. Han är dessutom ingen knastertorr tjänsteman, utan är också
underhållande att lyssna på. Om hon har tillfälle infinner sig också vår
stadsarkitekt.
Detta medlemsmöte är således inte något ”medborgarmöte”,
”opinionsmöte” eller ”politikermöte” i gängse bemärkelse, utan ett
informationsmöte som har arrangerats exklusivt för vår förenings
medlemmar. Vi tror att mötet blir mycket innehållsrikt med tanke på
allt som sker i allt snabbare takt, inte endast i Svedala tätort, utan lika
mycket i Bara. Det blir med all säkerhet mycket bilder och kartor.
Som avslutning blir vi bjudna på kaffe med kanelbulle.
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Ingång genom den stora gallerporten vid passagen mot småskolan,
därefter ingång B, tre trappor upp.
Ingen föranmälan.
Måndagen den 12:e november, klockan 19.00, arrangerar vi ett
medlemsmöte på Svedala församlingshem.
Vi har inbjudit Pia Sander från Skånes hembygdsförbund att hålla
föredrag.
Många av våra medlemmar har nog inte tänkt på att de också är
medlemmar i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Vår förening betalar varje år en avgift för varje medlem till
dessa organisationer. Vad får vi för dessa avgifter? Vad har de båda
organisationerna att erbjuda till våra medlemmar? Hur tillvaratar de
våra intressen?
Massor, visar det sig, men många känner inte till detta.
Hembygdsrörelsen, och däribland Skånes hembygdsförbund, har
genomgått stora förändringar, år 1999 brukar beskrivas som en
”vattendelare” i verksamheten. Mycket av informationen når ofta
endast de olika lokalföreningarnas styrelser, trots att den främst riktar
sig till medlemmarna i stort. Det anordnas kurser och en mängd andra
sammankomster som är öppna för alla våra medlemmar. Det ges ut
nyhetsblad och böcker.
Pia Sander är ”gammal i gården” och har en gedigen erfarenhet av
hembygdsrörelsens olika verksamheter. Varje vecka färdas hon kors
och tvärs över hela Skåne och vet vad som försiggår i vårt landskaps
mest avlägsna hörn. Hon är omtyckt var hon än kommer, mycket
beroende på sin trevliga och vinnande personlighet.
Det blir självfallet också möjlighet att ställa frågor till Pia, hon vill lära
känna förbundets alla medlemmar och uppskattar vetgirighet.
Som avslutning bjuder vår förening på kaffe med dopp.
Ingen föranmälan.
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AGGARPS KVARN OCH MÖLLARBOSTAD
Under årens gång har det vuxit fram en mera fast ”möllegrupp” som
deltagit i arbetsdagarna vid Aggarps kvarn. Det är dock inte alla av de
på förhand bestämda arbetsdagarna som har passat deltagarna. För
hösten har vi därför tänkt oss att deltagarna i denna lite mera fasta
grupp själva resonerar sig fram till tidpunkter och rutiner för sina
sammankomster, utifrån de arbetsuppgifter som finns.
Istället för att försöka pricka in de olika ”arbetsdagarna” i Din kalender
kan Du istället ta kontakt med vår kvarnfogde Nils-Åke Åkesson för
information. Alla är välkomna. Det finns arbetsuppgifter för alla,
oavsett kvalifikationer.
Ta kontakt med Nils-Åke på telefon 040-40 31 66, mobilnummer 07029 84.537.
ÅRSBOKEN 2012
Arbetet är i full gång hos de olika författarna som ska bidra med
artiklar till vår årsbok för 2012. Vi hoppas att den ska bli till belåtenhet.
Som vanligt har vi vårt officiella ”boksläpp” under julmarknaden på
kommunhusets gård den 1:a advent.
Liksom tidigare år kommer föreningens medlemmar att dessförinnan ha
fått årsboken i sina brevlådor i slutet av november.
TILL SIST…
Saxat från Skånes hembygdsförbunds Nyhetsbrev:
Sveriges hembygdsförbund delar ut priset Årets hembygdsbok 2012 för
böcker utgivna under 2011. Det är första gången som priset delas ut,
och varje regionalt hembygdsförbund har haft rätt att nominera en bok.
Totalt har tretton böcker blivit nominerade, och en jury bestående av
tre personer kommer att utse vinnaren. Skånes hembygdsförbund har
nominerat Föreningen Svedala-Barabygdens årsbok 2011, med
motiveringen:
”Bokens första intryck är ögonblicklig attraktion, den är vacker!
Dessutom får vi en rolig blandning av tematiska artiklar som spänner
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från landskap och lokala företag till industrihistoria och vardagsliv.
1900-talets stora skeenden, som t.ex. bilism, skildras genom lokala
exempel. Det vardagsnära perspektivet väcker läslustan och gör att
man vill fördjupa sig. Bilderna spelar en framträdande roll i boken.
Den är rikligt illustrerad med en välvald blandning av privata och
dokumentära bilder. Bilderna är inte reducerade till prydnad utan
förtydligar och berikar texten så att summan av delarna blir större,
tack vare att text och bild balanserar så väl. Genom föreningens
samarbete med Svedala kommun har man tillgång till fotograf Sture
Falheds bilder som är av hög teknisk kvalitet. Föreningens mångåriga
arbete med att digitalisera fotosamlingen har resulterat i att en stor
lokalhistorisk bildsamling blivit tillgänglig på Internet. Se www.fsbb.se
Det är en bok att bli glad av.”
Vi är odrägligt stolta!

Väl mött
Styrelsen
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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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