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Bästa medlemmar!

Efter en lång och lite kylig vår är nu sommaren här i sin bästa prakt.
Vi kan blicka tillbaka på vårens aktiviteter och har då genomfört 
Släktforskningen dag den 21 mars. Den här gången på Biblioteket i 
Klågerup med ett ganska stort antal intresserade forskare, som säkert blir 
fler till hösten!

Lördagen den 18 april öppnade Johannamuseet i Skurup dörrarna för 
oss, lite före den officiella säsongen. Aktiviteten samlade inte så många 
den här gången, kanske beroende på att man varit där tidigare? Men vi 
som var där, vill verkligen rekommendera ett besök igen hos Johanna, 
som förresten är museets gamla Ford. 

Medlemsblad

Musséets ägare 
Bengt Almqvist 
presenterar 
Johanna för 
deltagarna.



Valborgsmässoafton firades traditionsenligt vid Aggarps kvarn och i år 
visade sig väder och  eldning på bättre humör. Flera hundra hade samlats 
för att lyssna till körsång och vårtal.  Valborg fanns med på telefon och 
de församlades vårskrik á la Ronja Rövardotter hördes troligen över hela 
Svedala. Några tappra medlemmar bakade våfflor och serverade kaffe så 
det ångade om köket. 

Måndagen den 11 maj kom ”Pelle polis”, Per 
Jystrand till Församlingshemmet och berättade om 
hur han hamnade i polisyrket och framför allt om 
sin tid som närpolis i Svedala. Det blev en hel del 
både spännande och gripande historier från Pers 
möten med människor från både när och fjärran. 
Han lär vara känd ända ner i Östafrika!

Valborgsfirandet vid Aggarps kvarn blev 
i år väldigt lyckat med många besökre.



Nationaldagen firades traditionsenligt i Svedala och föreningen deltog i 
flaggparad och fanborg. 

Svedala Marknad innebär bokförsäljning och medlemsrekrytering och 
då fanns föreningens representanter på plats.10 nya medlemmar anmälde 
sig och hälsas välkomna! 



Slutligen är också Mölledagen vid Aggarps kvarn genomförd. 
Sommarvärmen, med nära nog rekord, påverkade troligen besöksantalet, 
men det var fullt kring kaffeborden. Kvarnen försågs med segel och så 
småningom blåste det lite lagom för att vingarna skulle snurra. Allt 
genomfördes enligt traditionen med servering av äggakaga och kaffe 
med dopp tillsammans med musikunderhållning. 
Stort tack till alla som på något sätt bidragit till våra aktiviteter!

Möllan är seglad, Gillesbandet har 
börjat spela, äggakakan är färdig, första 
gästerna har kommit och tändkulan är 
klar att startas. Mölledagen har börjat.



HÖSTENS PROGRAM

Föreningen medverkar under som arrangeras i 
Svedala . Ett ”traktor-tåg-ekipage” rullar genom gatorna 
för den som önskar åka med och det är Jan Anders som guidar.

är det dags . Vi samlas 
vid Sporthallen i Svedala kl 08.45 för avfärd kl 09.00. Vi åker då till 
Övedskloster där vi får en enkel förmiddagsfika kl 10.00. Efter det 
berättar ägarna själva om herresätet och vi får en rundvisning och 
möjlighet till besök i gårdsbutiken.

11.30 rullar bussen vidare till Bjärsjölagård, där vi gör uppehåll för 
dagens lunch mellan 11.45 – 13.15.

Därefter går färden mot det 3:e slottet, Skarhult. Här ska vi mellan 14.00 
och 16.15 få både guidad visning av utställningarna om Kvinnor och 
barn på Skarhult och eftermiddagskaffe. 

Deltagarantalet på utfärden är begränsd till 2 bussar med totalt 100 
personer.

Anmälan görs till Gert-Åke Carlsson, gertake.carlsson@gmail.com eller 
072-510 4401.

Var vänlig att därefter, som er bekräftelse på anmälan, betala den 
subventionerade deltagaravgiften 380:-/person till föreningens bankgiro, 
BG 478-6240 senast 28 aug. 

Glöm inte att ange namn på samtliga deltagare.

Veteranbilsdagen
den 29 augusti

Söndagen den 6 september för höstens utflykt



Var vänlig att också ange er e-mail adress så kan vi bekräfta er anmälan 
och för framtida medlemsutskick.

Föreningen arrangerar den , vilket betyder 
att Aggarps kvarn är öppen och kommer att vara igång, om vädret 
tillåter. 
I Möllarebostaden serveras kaffe och äpplekaka. Arrangemanget pågår 
mellan 13 - 16

Den kommer Ingemar Melin, från Trelleborg, till 
vårt medlemsmöte i Församlingshemmet. Han ska berätta om 

samlas 
torsdagarna den 10 september och 24 september kl 17.00. 
Därefter lördagarna 10 oktober, 24 oktober och 7 november lö 10.00.
Välkommen om Du har lust att hjälpa till med diverse underhållsarbete 
och städuppgifter.
Kontaktperson Nils-Åke Åkesson 

Svedala kommun kommer även i år att ha en 
Föreningen håller då "Öppet hus" kl. 18 - 21 på Småskolan,

närmast kommunhuset. Vi kommer även i år att visa bilder ur Sture 
Falheds donation och för de som söker någon speciell släkting kan vi 
söka i våra datorer bland totalt 43 822 bilder. Vi bjuder på kaffe med 
kaka.

På kommer Svedala 
kommun att ha visningar av sitt arkiv. Vår förening kommer i samband 
med detta att ställa ut delar av Sture Falheds donation, kameror, 
glasplåtar och dylikt samt berätta lite om detta.
Visningarna startar kl. 11.00, 13.00 och 15.00. Antalet personer är 
begränsat av utrymmes- och säkerhetsskäl.
Samling i kommunhusets foajé.

Öppen kvarn 20 september

12 oktober kl 19.00
”När 

luftkriget kom till sydkusten under det femte krigsåret 1944”. 

Arbetsgruppen för Kvarnen och Möllarebostaden

Kulturnatt lördagen den 
3 oktober.

Arkivens dag lördagen den 14 november



MEDLEMSINFORMATION

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 

. 

Nästa medlemsblad kommer tillsammans med årsboken, men redan nu 
kan vi meddela att vi medverkar vid Julmarknaderna i Svedala och Bara 
med bland annat bokförsäljning.

Än en gång vill vi påminna om att Du är välkommen att hjälpa till i våra 
olika aktivitetsgrupper;
- Programverksamhet – idéer och planering av vår programverksamhet.
- Möllegruppen och Möllarebostaden – underhåll m.m.
- Redaktionskommittén – årsboken, likt tidigare.
- Forskningsgruppen – lokalhistoria och släktforskning.
- Informationsverksamhet – information och PR, medlemsbladet,           
hemsida m.m.
- Falhedsgruppen – ansvarar för Sture Falheds fotosamling.
- Arkivgruppen – ansvarar för föreningens arkiv.
- Materielgruppen – förvaltning av föreningens materiel.

Ta kontakt med någon av oss i styrelsen om intresse finns!

Väl mött!
Styrelsen

viktigt att meddela 
adressändring om Ni flyttar



Styrelsens sammansättning är under verksamhetsåret 2015

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
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