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Bästa medlemmar! 
 
Så har våren ännu en gång gjort sitt intåg och klockan skruvats fram 
för ljusare kvällar! 

               
Vinter och mörker håller oss mest inomhus, men nu kryper vi så 
sakteliga ur sofforna och tar oss an nya spännande aktiviteter. 
I föreningen tar vi nu nya tag och under det kommande året kommer 
vi på olika sätt att uppmärksamma att föreningen i år fyller 25 år! Vi 
startade med tårtkalas på årsmötet som hölls den 8 mars. 92 
medlemmar samlades i Naverlönnskolan.   
Efter sedvanlig rapportering från det gångna verksamhetsåret och 
godkännande beslut kunde också styrelsen väljas om till stora delar, 
men kompletterades med nyval av Sven Kristerson och Ann-Kristin 
Persson. Se förteckning och telefonlista på sista sidan. 
Årsmötet avslutades med ett föredrag av Peter Åberg, som i ett 
annorlunda, men gripande föredrag berättade om sitt innehållsrika liv 
med drömmar och utmaningar. 

Medlemsblad 



KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER 
 
VALBORG – firas traditionsenligt vid Aggarps Kvarn den 30 april. 
Bålet tänds kl 20.00 och Svedala Manskör sjunger. I Möllarebostaden 
är det uppdukat för kaffe med våfflor från  
kl 18.00. Välkomna alla fika-sugna! 

     
 
 
NATIONALDAGEN  –  firas på Stortorget den 6 juni. Den som 
vill och orkar gå med i föreningarnas promenad genom Svedalas gator 
kommer till samlingen på Stortorget kl 10.00. 
Det är ett utmärkt tillfälle att lufta folkdräkten! 

Flaggparaden avgår kl 
10.30 och kommer åter till 
torget en halvtimme senare, 
då firandet fortsätter.  
Vid vårt årsmöte kom ett 
förslag om att föreningens 
deltagare skulle kunna 
träffas i Möllarebostaden i 
Aggarp för en enkel fika 
eller måltid. Vi planerar att 

samlas kring sill och potatis och behöver då en anmälan för detta och 
då kan du ringa till Gert Åke Carlsson på  072-510 4401 eller skicka 
e-post  gertake.carlsson@gmail.com.  

mailto:gertake.carlsson@gmail.com


MÖLLEDAG VID AGGARPS KVARN den 2 juli har också blivit 
ett välbesökt arrangemang.  Vi hoppas på vackert väder och dukar upp 
för äggakaka med tillbehör och kaffe med dopp i trädgården. Vi 
hoppas också på att kvarnen kan snurra.  
 

     

     
                         Bilder från tidigare mölledagar 
 



QULTURDAG  den  6 augusti 
Liksom förra året kommer vi i år att tillsammans med övriga 
Hembygdsföreningar i Bara Härad arrangera en Qulturdag. Vår 
förening bjuder in till Killehuset i Bara för att visa Textilier från forna 
dagar. Några av våra medlemmar kommer att visa sina textila 
samlingar, men kanske finns det ännu mer att visa upp? Om Du har  
något speciellt som Du vill visa eller berätta om, är Du välkommen att 
kontakta Kerstin Evander, telefon 040 481022. 
Det kommer att finnas kaffeservering. 

 
Övriga besöksmål på Qultur-rundan är Burlövs gamla Prästgård, 
Kronetorps mölla, Kraften, gamla kraftstationen i Lomma, Bjersunds 
tegelbruksmuseum, Åstradsgården i Staffanstorp,  Nevishögs gamla 
bysmedja, Esarps konstmuseum och Statarmuseet i Torup. 
Ytterligare information med adresser kommer i medlemsblad nr 3. 
 
 
 
 
 
 



HÖSTUTFLYKT 
Årets utflykt kommer att gå i ”Snapphanarnas spår”, under guidning 
av Lars Lundberg, som åker med bussen hela dagen. Det betyder att 
samma resa måste göras vid två tillfällen och vi har bokat Lars till 
lördagen den 9 och söndagen den 10 september. Reservera en av 
dagarna så återkommer vi med mer information om tider, pris och 
anmälan i nästa medlemsblad.    
 

                  
                 Bild från ett bokomslag.  
         Med tillstånd från bokens författare Kim M Kimselius 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÖLLEGRUPPEN 
träffas vid Kvarnen lördagarna 22 april och 6 maj kl 10.00 samt 
torsdagarna den 18 maj och 1 juni kl 17.00. 
Vi efterlyser Dig som är intresserad av kvarnmiljön, har tid och 
möjlighet att hjälpa till med enklare underhåll, eller helt enkelt vill 
lära lite mer om gamla hantverk  etc. 
  
Om intresse finns, planerar vi också för en studiecirkel kring kvarnen 
som byggnad och hur det har fungerat i gamla tider.   
Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOKFÖRSÄLJNING 
Föreningens årsbok har som bekant distribuerats till alla medlemmar i 
adventstid. Boken har sedan funnits att köpa på Biblioteken och vid 
våra marknadsförsäljningar. 
Från och med nu finns boken även till försäljning i Kundtjänst i 
Kommunhusets entré, där övrig turistinformation finns. För tidigare 
årsböcker kan man alltid kontakta någon i styrelsen (se sista sidan).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MEDLEMSINFORMATION 
Detta medlemsblad skickas till alla våra registrerade medlemmar. Du 
som ännu inte betalt din medlemsavgift för 2017 får ett extra papper i 
detta utskick, med information om hur du betalar för 2017. Nästa 
medlemsblad skickas endast till de som betalt för 2017. 
 
 
 
 
 
 



 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
 
 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 8300 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 0296 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 4401 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 4537 

  Mats Olsson  070-657 6962 

  Thomas Rasmusson  076-103 3126 

  Birgitta Hugo-Olsson 070-682 7196 

  Bertil Bengtsson  040-44 0274 

  Sven Kristerson  040-403819 

  Ann-Kristin Persson 073-0411450 

  Morgan Levin  070-158 5506 
 

 
 

 

 

 

 

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 
 

http://www.fsbb.se/

