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Bästa medlemmar! 
 
Vi trängde ihop oss i vintermörkret den 9:e februari i Vismarlövs café 
för att lyssna på Morgan Levins själfulla återgivning av skrönor från 
trakten. Arrangemanget var fulltecknat, och lite till, men alla fick plats 
och alla hörde, utan mikrofon och högtalare. Vi blev nästan 70 personer. 
Kanske berodde den stora uppslutningen på att många hade hört Morgan 
förut, under hans kunniga och underhållande byavandringar. Vi blev inte 
besvikna, alla satt som tända ljus. Ovanpå detta fick vi avnjuta 
etablissemangets goda kaffe med dopp. 
 
Årsmötet den 2:e mars samlade nära 90 medlemmar. Ordföranden sedan 
åtta år, Kjell Bergman, hade avsagt sig återval och Kerstin Evander 
valdes till hans efterträdare. Kjell avsade sig också en plats i styrelsen, 
men behåller sin plats i redaktionskommittén för årsboken.  
Vi kunde dessutom välkomna två nya styrelsemedlemmar, Birgitta Hugo 
Olsson och Thomas Rasmusson, som valdes till ersättare. 
Kristina Karlsson hade också avsagt sig återval och årsmötet tackade för 
hennes insatser. 
Kjell blev storligen avtackad för sina år som ordförande. Vice 
ordföranden höll ett tal där han berömde honom för hans insatser och 
överräckte en stor och vacker blomsterbukett.  
Som avslutning blev Kjell utnämnd till föreningens förste hedersord-
förande. Han fick en klump i halsen när han tackade för heders-
betygelsen och tackade därvid också styrelsen för det goda samarbetet 
under hans år som styrelseledamot och ordförande. 

Medlemsblad 



Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till JanAnders Persson och 
Thomas Rasmusson som redogjorde för Klågerups lokalhistoria, med 
utgångspunkt från det jättearbete som studiecirkeln i Klågerup har lagt 
ner de senaste åren. De insamlade faktauppgifterna och det rika bild-
materialet är imponerande. 
Som avslutning på årsmötet bjöd föreningen på kaffe med hembakat 
kaffebröd. 
Den nya styrelsens sammansättning återfinnes längst bak i detta 
medlemsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÅRENS PROGRAM 
 
Lördagen den 21:e mars, mellan klockan 10.00 och 13.00, arrangerar vår 
förening Släktforskningens dag. I år är vi på Klågerups bibliotek.  
Klockan 11.00 - 12.00 är det föredrag om att släktforska via datorn. 
Övrig tid är öppen för frågor och tips om släktforskning. 
 
Lördagen den 18:e april, klockan 13.00 till 16.00, arrangerar vi en 
guidad rundvandring på Johannamuséet i Skurup. Det är lätt att hitta dit: 
Kör väg E65 förbi Skurup tills ni ser skylten. 
Johannamuséet är ett välkänt och tillika välbesökt museum, med en 
särprägel som avviker från många andra, ”sedvanliga” muséer och 
planerar nu en utbyggnad i miljonklassen. Många har säkert redan varit 
där, men det förtjänar flera återbesök. 
Antalet deltagare i varje rundvandring är maximerat till 60 personer. Om 
vi blir fler, upp till maximalt 100 personer, arrangerar vi två 
rundvandringar, varvid den första hälften börjar med visningen medan 
den andra fikar och därefter omvänt. För att inte ställa till oreda för 
guiderna har vi blivit ombedda att påpeka för deltagarna att inte gå 
omkring i muséet på egen hand medan en guidning pågår. Först när de 
båda visningarna är avslutade kan man ströva omkring på egen hand. 
Kostnad per deltagare är 80 kronor, som inkluderar inträde, guidning 
och fika. Insamlas på plats. Resten betalas av föreningen. 
Eftersom deltagarantalet är maximerat till 100 personer sker föranmälan 
senast den 6:e april till Gert-Åke Carlsson, e-post: 
gertake.carlsson@gmail.com eller telefon: 072-510 4401. 
 
Måndagen den 11:e maj, klockan 19.00, arrangerar vi ett medlemsmöte 
på Församlingshemmet i Svedala för att lyssna till Per Jystrand som 
håller ett föredrag om sin tid som närpolis i Svedala. Per, ”Pelle polis” 
blev en välkänd profil för svedalaborna under sina år som både polis, 
ungdomsledare och revyartist. Han är värd att lyssna till när han delar 
med sig av sina minnen och erfarenheter som rör sig om nästan allt 



mellan sorg och glädje. Han har dessutom skrivit i vår årsbok ett par 
gånger. 
Efter föredraget bjuder föreningen på kaffe med dopp. 
Ingen föranmälan. 
 
Under fjolårets nationaldagsfirande den 6:e juni tilldelades vår förening 
Svedala kommuns miljöpris, varvid vi också deltog i paraden och 
arrangemangen på Stortorget. Vi beslöt att vår förenings deltagande i 
nationaldagsfirandet hädanefter skulle ingå i vårt årliga program.  
Så, alla medlemmar, vi samlas på Stortorget och paraderar tillsammans, 
så många som möjligt! Vidare information i olika massmedia. 
 
Den sista helgen i juni, den 27:e och 28:e, är det helt traditionsenligt 
dags för Svedala marknad och lika traditionsenligt deltar vi med vårt 
bokstånd. Vi står där inte endast för att sälja böcker, utan lika mycket för 
att möta gamla och tillkommande medlemmar. 
 
Den första söndagen i juli, som i år infaller den 5:e, mellan klockan 
13.00 och 16.00, är det är dags för vår mölledag vid Aggarps kvarn.        
Programmet är ännu inte färdigt i detalj, men kommer att följa mönstret 
från tidigare år, med servering av ”äggakaga” och kaffe med dopp i 
trädgården, till musikunderhållning. Det enda som redan är helt 
inplanerat är det vackra vädret. Om vädret, trots vår planering, skulle 
fallera så är vi numera inte lika utsatta, tack vare vårt stora, nyinköpta 
”partytält”. 
Förutom det traditionsenligt fastlagda programmet så har mölledagen 
efterhand också fått karaktären av ”hemvändardag” för gamla 
svedalabor i förskingringen – ”man vet ju aldrig vem man kan stöta ihop 
med på mölledagen i Aggarp”.  
 
Efter mölledagen kommer ett nytt medlemsblad med höstens program. 
Därefter tar vi ett litet sommaruppehåll. 
 



MEDLEMSINFORMATION 

Detta medlemsbrev skickas ut till alla våra registrerade medlemmar. Du 
som ännu inte har betalat för 2015 får ett extra papper i detta utskick 
med information om hur du betalar för 2015. Framtida medlemsblad 
skickas endast till de som har betalat för 2015. 
Föreningens årsbok delas ut till medlemmarna i slutet av november. 
Inom Svedala kommuns gränser sker detta med hjälp av frivilliga 
medhjälpare. Övriga skickas per post. Detta betyder således att postens 
eftersändning inte fungerar för våra bokleveranser inom Svedala 
kommuns gränser. Därför är det extra viktigt, OM NI FLYTTAR, att ni 
inte glömmer att MEDDELA ADRESSÄNDRING till vår förening.  
 
 

UPPROP! 

Vi är numera en stor förening, med över 900 medlemmar. Inom 
styrelsen har vi diskuterat hur vi på olika sätt kan engagera fler 
medlemmar utanför styrelsen, i likhet med ”möllegruppen” som har varit 
aktiv sedan ett antal år. Några medlemmar har också hjälpt till med 
paketering och utdelning av årsböckerna i november. Ett antal 
medhjälpare har också hjälpt till med servering och annat på 
mölledagen. 
Vi har därför tänkt oss att bilda fler grupper, eller ”kommittéer”, likt de 
ovan nämnda, inom andra sektorer av föreningens verksamhet. Tanken 
är att en eller flera styrelsemedlemmar fungerar som ”sammankallande” 
i varje grupp. Deltagarna väljes inte formellt, utan anmäler endast sitt 
intresse till styrelsen, varefter varje ”kommitté” i stort sett arbetar på 
egen hand. Styrelsen har översikten och tjänar som samordnare.  
Vi har uppdelat vår verksamhet i olika sektorer som ni kan välja mellan 
utifrån intresse: 
 
Programverksamhet – idéer och planering av vår programverksamhet. 
Möllegruppen – likt tidigare. 



Möllarbostaden – verksamhet likt möllegruppen. 
Redaktionskommittén – årsboken, likt tidigare. 
Forskningsgruppen – lokalhistoria och släktforskning. 
Informationsverksamhet – information och PR, medlemsbladet, 
kontakter med massmedia, föreningens hemsida m.m. 
Falhedsgruppen – ansvarar för Sture Falheds fotosamling. 
Arkivgruppen – ansvarar för föreningens arkiv. 
Materielgruppen – förvaltning av föreningens materiel. 
 
Det säger sig nästan självt att de olika grupperna har inbördes kontakt 
när deras verksamheter griper in i varandra. 
 
Det behöver knappast påpekas att arbetet i de olika grupperna också 
inkluderar en berikande social samvaro, vilket deltagarna i mölle-
gruppen kan intyga. Dessutom blir det berikande för styrelsen som på 
detta sätt får en större kontakt och ett utvidgat samarbete med 
föreningens medlemmar. 
Tveka inte! Ta kontakt med vem som helst i styrelsen! 
 
Väl mött! 
 
Styrelsen 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Styrelsens sammansättning är under verksamhetsåret 2015 följande: 
 
 
Ordförande  Kerstin Evander                 040-481022 

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                Thomas  Rasmusson          040-440806 

Ersättare   Birgitta Hugo Olsson  040-402863 

 

Föreningen Svedala-Barabygden 

c/o Kerstin Evander 

Tegelvägen 2  

233 94 Svedala 

Föreningens bankgironummer är:  

478-6240 

E-post: info@fsbb.se 

Hemsida: www.fsbb.se 

Org.-nummer:  802431- 0578 


