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Bästa medlemmar! 

 

Verksamhetsåret har börjat och vi har satt ett par besöksrekord direkt! 

Anders Reisnerts intressanta föredrag om Lindholmen i februari 

lockade nästan 100 personer. Vi kan verkligen konstatera att vi lever i 

en historiskt mycket intressant kommun.  

Lika många intresserade kom till årsmötet den 6 mars och lockades 

förstås av Lars Johanssons presentation av sin alldeles färska bok ” En 

resa genom ettusen år”. Vi kunde alla konstatera att boken är ett 

fantastiskt tidsdokument som i ord och bild beskriver kyrkans historia 

i Svedala församling. 

Årsmötet godkände verksamhet och ekonomi för det gångna året och 

styrelsen omvaldes och kompletterades med två nya ersättare. Ingalill 

Morin och Ingemar Jönsson hälsas välkomna i gänget medan vi sade 

tack till Bertil Bengtsson för hans insats. 

       En glad Lars Johansson och en lika glad ordförande som 

          just mottagit en pinfärsk bok om Svedala kyrkohistoria 

Medlemsblad 



KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER 

VALBORG -  firas traditionsenligt vid Aggarps Kvarn den 30 april. 

Det är Svedala Manskör som arrangerar och sjunger in våren och bålet 

tänds kl 20.00. I Möllarebostaden dukar Föreningen Svedala-

Barabygden upp för kaffe med våfflor från kl 18.00. Välkomna alla 

fikasugna! 

 

 
I fjor var sångarna rejält blöta när de kom till Aggarp 

 
 



BESÖK VID LINDHOLMEN – måndagen den 6 maj gör vi en 

utflykt till Lindholmens borgruin, där Tord Larsson ska berätta mer 

om borgen.  Det är en bit att gå ut i terrängen och vi tänker att Du tar 

med egen fikakorg om så önskas. Vi samlas på parkeringsplatsen vid 

Lindholmen kl 18.30. 

Om Du önskar hjälp med samåkning så samordnar vi detta från 

Sporthallens parkering och i så fall behöver vi ha en anmälan till Tord 

på telefon 040 403135. 

                Fotomontage av Bertil Lundahl 

 

 

UTFÄRD TILL ISHÖJ I DANMARK 

Svedala kommun har sedan många år haft ett vänskapsutbyte med 

danska kommunen Ishöj. 

I anslutning till detta har även vår förening haft ett utbyte med den 

danska ”Thorslunde Ishöj lokalhistoriske forening”. 

Föreningen Svedala-Barabygden har fått en inbjudan till ett besök på 

deras lokaler på Bredekærgaard  och till Thorsbro vandværks 

museumsforening och deras Vandværkets dag söndagen den 26 

maj 2019. 

(https://ishoejlokalhistorisk.dk/ ) 

https://ishoejlokalhistorisk.dk/


  Thorslunde Ishöj lokalhistoriske foreningslokaler på  Bredekærgaard 

 

                                     Thorsbro vandværk 

                      Från tidigare aktiviteter på vandværket 



 

Vi planerar att åka över till Ishöj med en 50 personers buss med 

följande program: 

08.30 Avfärd från Svedala 

10.00 Ankomst till deras föreningslokal Bredekærgaard för 

välkomstkaffe och arkivbesök. 

12.00 - 13.00 Avfärd till Thorsbro vandværk  

13.00 - 16.00 Vandværkets dag med utställning av lokomobil 

och stenknuser från Svedala-Arbrå.  

Falck brandspruta anno dazumal.  

Lokalhistorisk utställning samt det nya vandverkets maskinpark, 

tillsammans med annat intressant. 

Danmarks Naturvårdsförening utställning. 

Vandverkets motorer startas och vatten pumpas. Vandverket försörjer 

idag en del av Köpenhamn med färskvatten. 

Tinas pölsevagn och smörrebröd. 

16.00    Avfärd till Svedala och vi beräknar vara tillbaka vid 18-tiden. 

Ishöj lokalhistoriske förening bjuder oss på förmiddagskaffe och det 

är fri entré till Vandverkets dag och det finns möjlighet att köpa 

pölser, smörrebröd, pilsner samt kaffe och kagebord från Tinas 

pölsevagn. 

Avgiften för dagens utfärd är bussavgiften 220:- / person.   

 

Anmälan görs till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com eller  

072-510 4401 senast den 15 maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gertake.carlsson@gmail.com


MÖLLEDAG  VID AGGARPS KVARN  

Den 7 juli är det dags för årets Skånska Möllors dag, som likt 

tidigare bjuder på allehanda aktiviteter. 

Arrangemangen pågår mellan kl 13 och 16 och det serveras äggakaka, 

kaffe med dopp och musik i trädgården. Kvarnen visas och vingarna 

snurrar (om vädrets makter står oss bi). Vi hoppas också kunna bjuda 

på lite andra aktiviteter runt omkring husen. 

    Vi hoppas att inte vinden gör kuppartade helomvändningar i år. 

          Gillesbandet kommer och underhåller i kaffetältet 

 

 



MÖLLEGRUPPEN 

träffas vid Kvarnen lördagarna 13 och 27 april kl 10.00 samt 

torsdagarna 9 och 16 maj kl 17.00. 

Du, som är intresserad att hjälpa till - hör av Dig till vår 

kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537.  

 

ÖVRIGT 

Släktforskarträffar för redan aktiva släktforskare arrangeras 

regelbundet och information skickas direkt till intresserade. Kontakta 

Göran Kleander, telefon 070 856 14 32 om Du är intresserad eller vill 

veta mer. 

 

 

FÖRHANDSTITT PÅ HÖSTENS PROGRAM 

 

HÖSTENS UTFLYKT  

planeras till lördagarna 7 alternativt 14 september och vi åker till 

Dalby för besök och visning i kyrkan och klosterträdgården. Därefter 

kör vi till Östarp för lunch och mätta och glada åker vi sedan till 

Uppåkra Arkeologiska Center. Där får vi guidad visning av 

utgrävningarna och får eftermiddagskaffe innan vi vänder tillbaka 

hem mot Svedala igen. 

Tider och prisuppgifter kommer i nästa medlemsblad (nr 3)  

 

ÖPPEN KVARN 

Söndagen den 15 september visar vi kvarnen igen och då kan man få 

äppelkaka till kaffet!   

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 83 00 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 02 96 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 44 01 

  Thomas Rasmusson  076-103 31 26 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 45 37 

  Mats Olsson  070-657 69 62 

  Ann-Kristin Persson 073-041 14 50 

  Tord Larsson  040-40 3135 

  Sven Kristerson  040-40 3819 

                  Ingalill Morin   070 338 28 12 

  Ingemar Jönsson   070 640 48 68 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

