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Bästa medlemmar! 
 

År 2014 inleddes med två besök, med en veckas mellanrum, på Teatermuséet i 
Malmö. Besöken var mycket uppskattade av deltagarna. En liten besvikelse var 
dock att endast 14 personer hade anmält sig för varje tillfälle, trots att det fanns 
plats för 20. Vi rekommenderar de som inte deltog att någon gång göra ett besök 
på egen hand, även om de då blir utan den trevliga guidningen. 
 
Årsmötet den 3.e mars samlade 93 medlemmar. 
Vi kunde välkomna en ny styrelsemedlem, Kerstin Evander, och tackar Kerstin 
Knutsson som hade avsagt sig återval. Den nya styrelsens sammansättning 
återfinns, i sedvanlig ordning, på medlemsbladets sista sida. 
Som avslutning på årsmötet fick vi lyssna på Carl-Erik Lundbladh från Dialekt- 
och Ortnamnsarkivet i Lund när han berättade om den stora skatt för 
hembygdsforskningen som denna institutions arkiv och verksamhet egentligen är. 
Årsmötet avslutades med fika och en sorlande, social samvaro. 
Protokollet från årsmötet kommer så småningom på vår hemsida. 
 

 

VÅRENS PROGRAM 

Lördagen den 15:e mars, klockan 10.00 till 13.00, är det Släktforskningens dag 
på biblioteket i Svedala. Årets tema är ”Porträttet i släktforskningen”. 
Mellan klockan 11.00 till 12.00 kan vi lyssna på ett föredrag om att släktforska 
med hjälp av datorn och om porträttet i släktforskningen.  
Även nybörjare är hjärtligt välkomna och representanter från vår förening finns på 
plats för frågor om släktforskning. 
Detta är ett samarrangemang mellan Svedala Bibliotek och Föreningen Svedala-
Barabygden. 
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Måndagen den 14:e april, klockan 19.00, inbjuder vi till ett föredrag på 
Församlingshemmet i Svedala. Även om vi ännu inte kan höra binas surrande så 
kan vi få en föraning om sommaren när honungsproducenten Anders Hansson från 
Alstad berättar om biodling och om binas levnadsöden. Detta är ett lysande tillfälle 
att få lära sig mer om en urgammal del av kulturhistorien, framför allt för de som 
annars flyr hals över huvud när de ser eller hör ett bi. 
Föreningen bjuder på kaffe. 
Ingen föranmälan.   
 
På Valborgsmässoafton är det majbål och sång av Svedala manskör vid Aggarps 
kvarn. I samband därmed arrangerar vår förening kaffeservering i möllarbostaden. 
 
Måndagen den 26:e maj, klockan 19.00, har vi beställt en helkväll hos Gärdslövs 
högaktiva byalag.  
Vi inleder med en guidad tur till Näsbyholm och den vackra naturen däromkring i 
byalagets eget ”tuff-tuff-tåg”. Under turen får vi lyssna på en kunskapsrik och 
underhållande lokalhistoria om trakten, som även innehåller berättelser om den 
legendariske äventyraren och kvinnotjusaren Bror von Blixen-Finecke.  
Efter rundturen dricker vi kaffe i Gärdslövs trivsamma byastuga. 
”Tuff-tuff-tågets” vagnar har förvisso tak, men vi hoppas på vackert väder denna 
vackra årstid. Ta ändå med ett varmt ytterplagg, det kan bli lite kyligt framåt 
kvällen i de öppna vagnarna. 
Det är lätt att hitta dit. Kör E65:an österut och ta av till höger vid skylten mot 
Gärdslöv, för samling vid Gärdslövs byastuga på höger sida, 100 meter efter 
kyrkan. 
Varje deltagare betalar 40 kronor, erlägges på plats, resten betalar föreningen. 
Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. 
Anmälan, senast den 19:e maj, till Göran Kleander: 
Tel. 040 – 40 17 06 
Mobil 0708 – 56 14 32 
E-post: g.kleander@comhem.se 
Ange önskemål om samåkning i samband med anmälan. 
 
Söndagen den 15:e juni, när naturen står i sin fagraste blom, är det dags för ”De 
vilda blommornas dag”. Vi följer med Svedala Naturskyddsförening och tittar på 
blommor på Hunneröds mosse, ett av Svedala kommuns naturskyddsområden. Ta 
med kaffekorg och ha ordentligt på fötterna. 
Samling: Sporthallens parkering, klockan 10.00. 
Ansvarig: Knut Nilsson, tel. 070 – 154 14 10 
 



Söndagen den 6:e juli, mellan klockan 13.00 och 16.00, arrangerar vi vår 
traditionella Mölledag vid Aggarps kvarn och möllarbostad. I likaledes vanlig 
ordning serverar vi ”äggakaga” och kaffe med dopp.  
Musikunderhållning och övrigt program är ännu inte fastställt, men vi avser att få 
ihop alla detaljer under våren. Vi har dock redan nu bestämt att det ska bli vackert 
väder. 
 
Efter Mölledagen utkommer ett nytt medlemsblad med höstens program. 
 

”MÖLLEGRUPPENS” ARBETSDAGAR 

Lördagen den 15:e mars, kl. 10.00 

Lördagen den 29:e mars, kl. 10.00 

Lördagen den 12:e april, kl. 10.00 

Torsdagen den 24:e april, kl. 17.00 (Endast kvarnen, eftersom möllarbostaden är 

upptagen) 

Torsdagen den 15:e maj, kl. 17.00 

Alla intresserade är som alltid hjärtligt välkomna.  

Frågor och upplysningar: Nils-Åke Åkesson, tel. 040 - 40 31 66,  

mobil 070 – 298 45 37 

 

UPPROP 
Nästa år är det 70 år sedan Andra Världskriget tog slut. Det är således hög tid att ta 
vara på alla minnen från denna tid och hur kriget påverkade Svedala med omnejd. 
Vi är intresserade av alla hågkomster, i stort och i smått, i muntlig eller i skriftlig 
form, från livet hemma i Svedala och från livet i beredskapen. Om ni är så unga att 
ni inte var med så finns det kanske dagböcker, brevsamlingar, minnesanteckningar, 
fotografier m.m. som era äldre anförvanter har lämnat efter sig. Leta i lådor och 
skrymslen! 
E-post: info@fsbb.se 
Kontaktperson: JanAnders Persson, tel. 040 – 40 25 79, mobil 0703 – 01 33 33 
 

FÖRENINGENS HEMSIDA 
Som en del kanske har märkt så ligger vår hemsida för tillfället lite ”för fäfot”. 
Orsaken till detta är en del oförutsedda omständigheter som vi inte råder över. Vi 
arbetar för att avhjälpa detta och förhoppningsvis är vår hemsida snart återställd. 
 



AVSLUTNINGSVIS 
Detta medlemsblad skickas ut till alla de som var medlemmar under 2013 och de 
som har betalat medlemsavgift för 2014. 
Nästa medlemsblad skickas endast till de som har betalat medlemsavgift för 2014. 
Av uppenbara skäl får endast de som har betalat årets avgift delta i föreningens 
aktiviteter. 
De som INTE har betalat årsavgiften för 2014 får en påminnelse med detta utskick. 
 
Väl mött! 
Styrelsen 
 
 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2014 är följande 
 
Ordförande  Kjell Bergman                040-407766 

V. ordförande        Jan A Johansson            040-405068 

Sekreterare            Marie Hörling                040-404110 

Kassör                Gert-Åke Carlsson          040-404401 

Ledamot                 Göran Kleander              040-401706 

Ledamot                Lennart Olsson               0410-28177 

Ledamot                Mats Olsson                    040-402629 

Ledamot                JanAnders Persson          040-402579 

Ledamot                Nils-Åke Åkesson           040-403166 

Ersättare                Kristina Karlsson            040-403129 

Ersättare   Kerstin Evander  040-481022 

 

Föreningen Svedala-Barabygden 

c/o Kjell Bergman 

Malmövägen 20 

233 39  Svedala 

 

Föreningens bankgironummer är:  

478-6240 

E-post: info@fsbb.se 

Hemsida: www.fsbb.se 

Org.-nummer:  802431- 0578 


