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Bästa medlemmar!
Hösten har varit lite hektisk, men dessutom trevlig, eftersom vår
verksamhet har blivit så uppskattad, även på riksplanet. Som vi
meddelade i vårt förra medlemsblad så blev vår årsbok för 2011
nominerad till priset för ”Bästa svenska hembygdsbok 2011”. Vi tog
inte hem förstapriset – men – vi fick ett av tre ”hedersomnämnanden”!
Äran tillfaller först och främst bokens artikelförfattare, och Mats för
hans fina utformning av boken.
Lördagen den 8:e september ägde för första gången en ”kulturnatt” rum
i Svedala. Vår förening bidrog med ett bildspel av gamla svedalabilder
på biblioteket. Vi hade dessutom ”öppet hus” i våra arkivlokaler på
gamla småskolan. Intresset översteg våra förväntningar! Ett 40-tal
intresserade infann sig för att ta del av bilderna i Sture Falheds
fotodonation. Dagen efter, söndagen den 9:e september, gav vi oss iväg
österut på vår årliga höstutflykt. Resan var fulltecknad och vi fyllde två
bussar. Det förhandsbeställda, vackra vädret hade också infunnit sig.
Guidningen på Glimmingehus blev mycket uppskattad, tack vare en
engagerad och mycket kunnig guide, vilket gjorde att den drog ut på
tiden och var nära att omkullkasta vår tidsplan. Det ordnade sig dock
och vi avnjöt vår lunch på Hammenhögs gästgivaregård vars personal
arbetade ”för glatta livet” så att vi kunde åka därifrån på utsatt tid. Det
bar sig inte bättre än att vi anlände till Ramsåsa teater före utsatt tid!
Efter kaffe med dopp och teater anträdde vi hemfärden.
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Söndagen därefter, den 16:e september, var det ”öppen mölla” i
Aggarp, med kaffeservering. Ett 40-tal personer infann sig. Vädrets och
teknikens makter bistod oss och kvarnens vingar fick god fart. Ett stort
tack till de som gjorde dagen så lyckad.
Medlemsmötet, eller ”informationsmötet”, på kommunhuset den 15:e
oktober blev mycket uppskattat. Ett 50-tal medlemmar hade infunnit
sig för att lyssna på kommunens projektchef Alf Rasmussen när han
redogjorde för alla mindre och stora projekt som är på gång i vår
kommun. Alf hann dock inte med allt och inte heller alla detaljplaner.
Många efterlyste en fortsättning, vilket vi har hörsammat.
Medlemsmötet den 12:e november på församlingshemmet i Svedala
samlade ett 40-tal medlemmar. Pia Sander från Skånes Hembygdsförbund höll ett inspirerande föredrag om allt som Skånes hembygdsförbund har att erbjuda sina medlemmar. Ett stort tack till JanAnders
för hans heroiska insatser med tekniken.
Tag gärna kontakt med Skånes Hembygdsförbund för information om
allt de har att erbjuda.
Telefon: 046 – 15 80 70
www.hembygd.se/skane/

VINTERNS BEGIVENHETER
Söndagen den 2:e december har vi vår traditionsenliga bokförsäljning
på kommunhusets gård under julmarknaden. Då har vi också vårt
officiella ”boksläpp” av vår årsbok. Våra medlemmar har dock i
sedvanlig ordning fått årsboken i sin brevlåda, tillsammans med detta
medlemsblad. För oss är det alltid lika roligt att presentera vår årsbok.
Lika roligt är det att prata med alla de svedalabor, medlemmar såväl
som icke-medlemmar (eller rättare sagt blivande medlemmar), som
brukar flockas kring vårt bord. Vi har fortfarande årsböcker kvar av
gamla årgångar som vi säljer till rabatterade priser. Samma sak vad
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gäller böcker från vår övriga utgivning. Inventera Era bokhyllor om det
är någon bok som saknas!
Söndagen därefter har vi vårt bokbord på julmarknaden i Bara.
Därefter gör vi vårt sedvanliga vinteruppehåll.
Programverksamheten 2013 inleds den 18:e februari med ett
medlemsmöte kl.19.00 i Naverlönnsalen på Svedala kommunhus.
I enlighet med besökarnas önskemål vid informationsmötet med Alf
Rasmussen den 15:e oktober arrangerar vi en fortsättning, denna gång
med olika detaljplaner kring ”ICA-tomten” på Storgatan,
”Centralskolan”, stationsområdet, ”Åkerbruket”, med mera, med mera.
Vår ”ciceron” blir vår stadsarkitekt Pia Transe-Pedersen.
Som avslutning serveras kaffe.
Ingång genom den stora gallerporten vid passagen mot småskolan,
därefter ingång B, tre trappor upp.
Ingen föranmälan.
Redan nu kan vi också meddela att årsmötet 2013 äger rum måndagen
den 18:e mars, klockan 19.00, på församlingshemmet i Svedala.
Föredragshållare blir stadsantikvarie Anders Reisnert som kommer att
berätta om Torups slott och dess historia, om vilket han också skriver i
årsboken 2012.
Närmare information om årsmötet kommer senare, tillsammans med
övriga handlingar.
Motioner till årsmötet skall stadgeenligt vara styrelsen tillhanda senast
fyra veckor dessförinnan, alltså senast måndagen den 18:e februari.
Vårprogrammet 2013 utkommer efter årsmötet.
I detta utskick finns också en inbetalningsblankett för medlemsavgift
2013. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt
medlemskap.
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Vi önskar våra medlemmar en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Styrelsen

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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