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Bästa medlemmar! 
 
Efter en lång sommar och fin höst har nu vintern gjort sitt intåg och 
det är dags att göra lite återblickar på vår verksamhet. Höstens utflykt 
gick till Danmark den 10 september och samlade drygt 70 deltagare. 
Friluftsmuseet Nyvangs gamleby visade hur det gick till på en  
skördefest på farfars tid. 

           Tröskning på gammalt vis                             Kreatursuppvisning 

        Vi  lät den danska smörrebrödsbuffén oss väl smaka  

Medlemsblad 



Möllegruppen med flera bjöd in till Öppen mölla den 18 september. 
Tyvärr noterades väldigt få besök och det har fått oss att fundera på 
hur vi på andra sätt kan 
sprida vår hembygds-
kunskap vidare. 
”Mölledagarna” kan 
kanske kompletteras 
med olika hantverks-
teman? 
 
 
 
Den 10 oktober åkte 17 medlemmar till Scoutmuseet i Malmö, där 
Roland Hansson visade och berättade om den fantastiska samlingen av 
scoutkuriosa. Till allas glädje kan vi också konstatera att scoutrörelsen 
verkar ha fått ett uppsving och lockar allt fler barn och unga. 
 
Gamla foton tycks intressera en del och den 7 november samlades ett 
trettiotal personer för att titta på bilder ur arkiven som Mats Olsson 

plockat fram. Många minnen 
och episoder från livet i 
Svedala med omnejd 
dryftades under kvällen som 
avslutades med kaffe och 
kakor. 
 
 

 
 
VINTERPROGRAM 
Bokutgivningar – 2016 års årsbok har levererats till alla medlemmar i 
veckan före 1:e advent. Böckerna kan sedan köpas på Julmarknaderna 
i Svedala den 1:e advent (27/11) mellan kl. 13-18 och i Bara på Kuben 
söndagen den 4/12 kl. 11-15. Samtidigt börjar vi sälja en nyutgivning 



av Nils Fredrikssons egen bok ”Vid åttio år” och det finns också 
möjlighet att komplettera bokhyllan med tidigare årsböcker. Därefter 
kan man köpa vår böcker på vår hemsida. Man kan också kontakta 
Gert-Åke Carlsson direkt på tel. 072-5104401 eller på e-post 
gertake.carlsson@gmail.com 
 
Efter nyår börjar vi planera för årsmötet som ska avhållas onsdagen 
den  8 mars 2017. Då samlas vi ännu en gång i Naverlönnskolan och 
efter förhandlingarna blir det kaffe och ett föredrag. Mer information 
kommer i samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar. 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före 
årsmötet, dvs senast den 8 februari 2016. 
 
EFTERLYSNING 
Mats Olsson har gjort layouten till vår årsbok under många år och har 
nu aviserat att han behöver en ersättare. Vi efterlyser därför någon 
som är intresserad, villig och har tid att under det kommande året 
arbeta tillsammans med Mats och redaktionskommittén för att på så 
sätt växa in i sammanhanget. Intresserad??  Välkommen att höra av 
Dig till någon av oss i styrelsen! 
 
MEDLEMSINFORMATION 
Tillsammans med årsboken kommer också inbetalningsblankett för 
årsavgiften 2017. Du som även fått "Vid 80 år" lägger till 60:- på 
årsavgiften. Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar Ditt 
medlemskap. 
Ibland behöver vi sända ut information och påminnelse till 
föreningens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via 
e-mail. Var vänlig att lämna er e-mail adress i samband med 
inbetalning av årsavgift 2017 eller skicka det direkt till vår kassör 
gertake.carlsson@gmail.com. 
 
Styrelsen önskar våra medlemmar God Jul och Gott Nytt År! 
 



 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2016  
 
 
 

Ordförande Kerstin Evander  072-738 8300 

Sekreterare Marie Hörling  070-482 0296 

Kassör  Gert-Åke Carlsson  072-510 4401 

  Lennart Olsson  070-338 1975 

  Mats Olsson  070-657 6962 

  Nils-Åke Åkesson  070-298 4537 

  Thomas Rasmusson  076-103 3126 

  Birgitta Hugo-Olsson 070-682 7196 

  Morgan Levin  070-158 5506 

  Bertil Bengtsson  040-44 0274 

 

 
 

 

 

 

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 


