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Bästa medlemmar!  
 

Nog är vi lite konstiga här i landet! Det allmänna samtalsämnet tycks 

vara vädret. Är det inte för kallt så är det för varmt och i år kan vi ju 

konstatera att våren försvann som en virvelvind rakt in i högsomma-

ren! Valborgsmässoafton var ganska kylig och det kom också en regn-

skur som blötte ner Svedala Manskör rejält. Men glädjande nog så 

brann brasan i år.  

Ett vått men tappert gäng   

  

Men sedan dess har det, på drygt 2 månader, inte fallit en droppe regn! 

Men det betyder ju också att vi har haft tur med arbetet kring kvarnen. 

Vingarna har tagits ner, tvättats och tjärats igen och är nu uppsatta på 

plats igen. Möllebyggarna från Tomelilla  hjälpte till med kranar och 

teknik för ner- och upplyft, men i övrigt har arbetet gjorts av vår 
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tappert kämpande möllegrupp tillsammans med några andra med-

lemmar. 

           Medlemmar från möllegruppen som lade ner mycket arbete med  

             att först tvätta vingarna och sedan som här måla dom. 

Tredje vingen återmonteras 

 

Vi planerade ett besök på Trelleborgs museum i början av maj, men 

fick in allt för få anmälningar för att kunna genomföra detta. Vi får 

fundera lite mer på vad, var och hur programpunkter planeras i 

fortsättningen. Programförslag, resvägar och kostnader kan ju spela 

roll, men vi tar tacksamt emot förslag. 

 



Mölledagen den 1 juli blev en hellyckad dag med publikrekord. Det i 

detta sammanhang fantastiska vädret och mycket publicitet i tidning-

arna bidrog säkert. Vi beklagar att alla inte kunde få en plats i kaffe-

tältet då tillströmningen var som störst. Vi får fundera på om vi kan 

placera fler bord, men då utanför tältet. Särskilt gladde vi oss åt att det 

var så många ungdomar och barnfamiljer som besökte oss. Husdjuren 

var ett trevligt inslag och så klart populära hos barnen. Många provade 

på pilkastningen och tävlingen i kommunkunskap engagerade många 

men troligen var det för svårt så många lämnade inte in tävlingssvar.  

Vi får försöka göra den lite lättare nästa år. Det blev trots allt en 

vinnare med 11 rätt som vann 1 kg kaffe och tre med 10 rätta svar som 

vann 1/2 kg kaffe.  

De rätta svaren finns på vår hemsida. Besök gärna platserna vid 

tillfälle. 

 



KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER 
 

QULTURDAG  i Bara härad den 4 och 5 augusti. Vi samarbetar med 

Statarmuseet i Torup och har dessvärre inte fått så många gensvar på 

uppropet om att leva statarliv för en halvdag eller så. Några förenings-

medlemmar kommer att finnas på plats i Torup, så välkommen på ett 

besök i Statarmuseet.  

Sedan kan man fortsätta Qultur-rundan med besök i Burlövs gamla 

prästgård, Kronetorps mölla, Kraften, gamla kraftstationen i Lomma, 

Bjersunds tegelbruksmuseum, Lantbruksmuseet i Alnarp, Åstrads-

gården i Staffanstorp, Nevishögs gamla bysmedja och Esarps 

konstmuseum. 

Det finns informationsbroschyr med karta – fråga gärna efter den hos 

styrelsen. 

 

ÅRETS HÖSTUTFLYKT 

kommer att gå till Kulla- och Bjärehalvön med besök på Krapperups 

slott och Birgit Nilsson- museet i Båstad. 

Även i år gör vi utflykten vid två tillfällen och det blir lördagarna 

den 8 och 15 september.  

Program; samling vid Svedala sporthall kl. 07.45 för avfärd 08.00. 

Ankomst till Krapperup kl 09.30, där vi får guidad visning av borgen 

och parken. Halva gruppen får visning av borgen samtidigt som andra 

hälften guidas i den vackra parken och dricker förmiddagskaffe. Efter 

en timme byter grupperna.  



  Avfärd till Mat & Möten i Båstad för lunch och efter det åker vi till 

närliggande Birgit Nilsson-museet. Det är i år 100 år sedan Birgit 

Nilsson föddes och vi skall få en guidad rundvandring gruppvis i 

Boningshuset. Samtidigt är det visning av utställningen med Birgit 

Nilssons samlade klänningar och upplevelser. Eftermiddagskaffe med 

kakfat. 

Vi beräknar att vara tillbaka i Svedala strax före kl 18. 

Det blir samma resa båda dagarna och vi vill att ni anmäler er till den 

dag som ni föredrar, men också om ni har möjlighet båda dagarna. Vi 

kommer därefter att göra nödvändiga förändringar beroende på 

fördelningen av dagarna och deltagarantalet är begränsat till 50 

personer per dag. 

Anmälan görs senast fredag 31 aug till gertake.carlsson@gmail.com 

eller 072-510 4401. Kostnaden för denna händelserika dag är till det 

subventionerade priset av 480:-/person och betalas till föreningens Bg 

478-6240 och skall vara på kontot senast den 1 september.  

 

ÖPPEN KVARN söndagen den 16 september 

kl 13 – 16. Kvarnen visas och om vädret tillåter 

så snurrar 

vingarna och 

i Möllare-

bostaden 

serveras 

kaffe med 

äppelkaka. 
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MEDLEMSMÖTE   

Den 25 oktober kl 19.00 kommer Per Blomberg till oss och berättar 

om Upptäcktsfärder i backland-

skapet. Per har stor kunskap om 

natur och miljö i vår kommun och 

har många gånger tidigare lotsat 

oss runt i bygden. Vi har bokat 

matsalen på Naverlönnskolan, 

men dessvärre inte fått säkert 

besked i skrivande stund, men vi 

håller tummarna för att allt ska 

fungera. 

Anmäl gärna för planering av 

fikat till 

gertake.carlsson@gmail.com eller 

072-510 4401. 

 

 

 

MÖLLEGRUPPEN 

träffas vid Kvarnen torsdagskvällarna 30 augusti och 13 september  

kl 17.00 samt lördagarna 29 september, 13 och 27 oktober kl 10.00. 

Tidigare och nya deltagare varmt välkomna.  

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

 

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR 

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista 

torsdagen i månaderna september, oktober och november i 

Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som 

kallades till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje 

träff. Nya intresserade anmäler sig till: 

Göran Kleander på tel. 070 856 1432 eller på e-postadressen: 

g.kleander@comhem.se. Göran kommer framöver att vara ansvarig 

för träffarna  tillsammans med Anders Larsson. 

mailto:gertake.carlsson@gmail.com
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Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om 

släktforskning, Vi hoppas på uppslag från deltagarna om vad som kan 

vara intressant att ta upp. Uppslag och frågor skickas till Anders på  

e-postadressen: anders@dis-syd.se. Träffarna sker i samarbete med 

Vuxenskolan Söderslätt.  

 

ÖVRIG INFORMATION 
 

BOKUTGIVNING 

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i 

veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för 

medlemsavgiften 2019 och ett nytt medlemsblad. 

 

HEMSIDAN 

Som ni kanske upptäckt har vår hemsida inte fungerat tillfreds-

ställande sedan vi gjorde om den. Bland annat fungerar inte 

sökningsfunktionen. Det visade sig att det inte fanns något att göra 

utan att bygga om den helt igen. Nu har vi fått hjälp av kommunens It-

avdelning som har börjat arbeta med detta. Endast Programblad och 

annan information kommer att publiceras på hemsidan innan den nya 

blivit färdig. Vi hoppas på förståelse för detta. 

 

NYA REGLER FÖR PERSONREGISTER 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i 

kraft.  

GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har 

reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter. 

Föreningen Svedala-Barabygden följer den nya lagstiftningen. Vårt 

medlemsregister innehåller information om namn, adress och 

telefonnummer samt i vissa fall även e-post adress. 

Registret används endast av Föreningen Svedala-Barabygden för 

utskick av medlemsinformation. 
Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna 

vidare personuppgifter till någon annan intressent. Vid avslutat 

medlemskap i föreningen kommer uppgifterna att raderas. 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 8300 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 0296 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 4401 

  Thomas Rasmusson  076-103 3126 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 4537 

  Mats Olsson  070-657 6962 

  Bertil Bengtsson  040-44 0274 

  Tord Larsson  040-40 3135 

  Sven Kristerson  040-40 3819 

  Ann-Kristin Persson 073-041 1450 

  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/

