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Bästa medlemmar!
Ingen undgår nu restriktioner och uppmaningar för att på bästa sätt
hantera den pågående influensaperioden runt om oss i hela världen. Vi
hoppas innerligt att ni alla är väl rustade och försiktiga, så att vi snart
kan glädjas åt våren och sommaren som är starkt i antågande.
Men vi följer de restriktioner som lämnats och all gruppverksamhet
har uppehåll tills vi får nya direktiv.
Svedala kommun har meddelat att man inte kommer att arrangera
Valborgsmässofirandet vid Aggarps kvarn i år.
Vi har ju hunnit starta vårt verksamhetsår med ett välbesökt och
intressant föredrag av Göran Larsson, som berättade om hur
skåningarna levde och hade det under den danska tiden på 1600-talet.
Nästan 100 personer kom och lyssnade och fikade efter föredraget.
Drygt 65 personer kom till årsmötet den 11 mars. Mötet avhandlades
med sedvanliga rapporter som kunde godkännas och valen av
ledamöter var en tämligt enkel historia eftersom nästan alla valdes om.
Vi tackar vår revisorsersättare Peter Nordström för hans tid på
uppdraget och är glada att vår förre kassör Göran Kleander åtar sig
detta.

Efter mötet fanns det tid för kaffe med dopp innan Tord Larsson
visade en film, som visade lite händelser i Svedala. Tord hade
redigerat och sammanställt filmsnuttar, som gjorts av Kalle Karlberg,
som verkade i Svedala som musiker och musikaffärsinnehavare. Ett
fantastiskt fint minnesdokument över bla branden på Tegelbruket,
bilder av rivningen av flera fastigheter längs Storgatan, för att ge plats
åt ny ICA-affär i slutet av 70-talet.
Här kan vi samtidigt påminna om att vi har möjlighet att ta emot
bilder och filmer om det finns liggande sådant hemma i lådor och skåp
hos medlemmar eller andra.

KOMMANDE PROGRAMPUNKTER
Med anledning av situationen i landet kommer vi att ha all aktuell
information på hemsidan, www.fsbb.se och för Dig som inte har
tillgång till denna finns möjlighet att alltid ringa någon i styrelsen för
information.
Vi återkommer med ett nytt Medlemsblad så snart situationen tillåter
aktiviteter.

HEMSIDAN

Vi har nu äntligen en fungerande hemsida där ni kan läsa om aktuell
information. Även sådan som inte hunnits med att få in i medlemsbladet. Givetvis informerar vi också om kommande aktiviteter.
Ni kan läsa och skriva ut aktuellt medlemsblad, men även gamla
medlemsblad.

Ni kan köpa våra utgivna böcker (se även längre ner).
Böcker som är slutsålda kan man hämta och läsa som Pdf-dokument.
Ni som är släktforskare kan hitta många länker till användbara
register, databaser m.m.
Ni kan titta på över 700 gamla vykort från Svedala kommun.
Ni kan titta på över 350 klassfoto från skolor i hela kommunen.
Ni kan lysna på inspelade ljudfiler. Just nu en inspelning som Kalle
Karlberg gjorde till sin vän tandläkare Ulf Löwenborg, där Kalle
berättar om bl.a. Bökebergs nöjesplats och däremellan spelar musik
från sin repetoar.
Det kommer framöver att publiceras mer efterhand som vi får nytt
material färdigt.
Vi hoppas att hemsidan blir både till nytta och nöje.

FÖRSÄLJNING AV BÖCKER.
Ni som bor i Svedalas närhet kan köpa senast utgivna Årsbok i
kommunens reception (Kundservice). Äldre böcker köper ni genom
att kontakta vår kassör GertÅke Carlsson på tel. 072 510 44 01 eller
via e-post: gertake.carlsson@gmail.com.
Givetvis kan man alltid beställa på hemsidan. Bor ni då i närheten så
kontaktar vi er istället.
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