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Bästa medlemmar! 
 

Nu är det dags att summera verksamhetsåret 2018 och vi kan än en 

gång se tillbaka på ett händelserikt år.  

Qultur-rundan arrangerades för tredje gången i år och för vår del blev 

det ett samarbete med Statarmuseet i Torup. Några tappra medlemmar 

trotsade värmen och flyttade in som statarfamilj i en av lägenheterna. 

Vi hjälpte till med att skura trasmattor, slipa liar och knivar och lekte 

lite gamla lekar med barnen.  

Medlemsblad 



Även i år arrangerades höstutflykten i två ”omgångar” och den här 

gången gick turerna till nordvästra Skåne med första stoppet på 

Krapperups slott. Efter guidning där gick färden vidare till Båstad för 

lunch och dagen avslutades med en titt in i Birgit Nilssons liv i hennes 

barndomshem och museum. Arrangemangen blev mycket uppskat-

tade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duktiga guider 

berättade om 

Krapperups slott 

med dess 

intressanta 

historia 

och fantastiska 

trädgård 

På Birgit Nilssonmuséet 

fick vi ett varmt mottag-

ande av trevlig och 

duktig personal. 

Guidningen i bostaden 

var intressant och kaffet 

i svinstallet smakade 

utmärkt. 

 



Mölledagen den 16 september bjöd på vackert väder och kvarnen 

kunde ännu en gång köras med både vind och motor. I motsats till 

mölledagen i juli var besöksantalet långt mindre, men möllegruppen, 

som ansvarar för kvarnen, tog det som en bra utbildningsdag med ett 

par nya medarbetare! 

 

Vid Kulturkalaset den 6 oktober representerades föreningen av Mats 

Olsson som på Svedala bibliotek informerade om vår verksamhet och 

hemsida. Samtidigt rullade lite bilder ur fotoarkiven och ytterligare 

nya identifieringar kunde göras.Medlemsblad 4 2018 

   



Medlemsaktiviteten i oktober genomfördes i konferenssalen i nya 

Aggarpshallen.  

Per Blomberg, uppväxt i kommunen och med ett stort naturintresse, 

berättade och visade fantastiska bilder från vår hembygd i ett 

historiskt perspektiv. 

Lokalerna är nya och moderna men fungerade utmärkt som 

föreläsningslokal så den kommer att användas framöver också.  

 

 
 

Många medlemmar är engagerade i flera olika projekt och grupper, 

alla med stort intresse av att forska kring egen bygd och släkt, men 

några arbetar också för att ta till vara det som samlats i våra arkiv. Ett 

samarbete med biblioteket har påbörjats för att planera och bevara det 

som samlats i det så kallade Svedalarummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINTERPROGRAM 

 

Redaktionskommittén presenterar nu vår 

Årsbok Nr 15 och vi hoppas den ska 

erbjuda trevlig och intressant läsning! 

Boken levereras hem till alla medlemmar 

veckan före 1:a advent och kommer sedan 

att finnas till försäljning på julmarkna-

derna i Svedala den 1:e advent (2/12) och i 

Bara den 2:a advent (9/12). 

Boken finns sedan till försäljning på 

Biblioteken fram till nyåret och därefter i 

Kommunhusets kundtjänst (receptionen). 

I boken ligger ett inbetalningskort för 

kommande år 2019.  Övrig Medlemsinfo, se längre ner. 
 

 

Vi inleder nästa verk-

samhetsår tisdagen den 

12 februari kl 19.00, då 

Anders Reisnert från 

Bara kommer och håller 

ett föredrag om nya rön 

kring den krigiska tiden 

och belägringen av 

Lindholmen 

Vi kommer att hålla 

mötet i konferenssalen i 

Aggarps-hallen och vi bjuder på fika. 

Det kommer att finnas möjlighet till en visning av den nya Aggarps-

skolan samma kväll kl 18.00.  

Anmälan för medlemsmötet och visningen av Aggarpsskolan måste 

lämnas till Gert-Åke gertake.carlsson@gmail.com, senast fredag 8 

februari. 

 

 

 Teckning av Petter Lönnegård.                  

mailto:gertake.carlsson@gmail.com


ÅRSMÖTE  2019 

är planerat till onsdagen den 6 mars och programpunkten för kvällen 

blir ett föredrag av kyrkoherde Lars Johansson, Svedala. Mer 

information kommer i samband med kallelse och övriga årsmötes-

handlingar i Medlemsblad nr 1/2019. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före 

årsmötet, dvs senast den  

6 februari 2019. 
 

 

MEDLEMSINFORMATION 

 

E-postadresser 

Ibland behöver vi sända ut information och påminnelse till förening-

ens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via e-post. 

Vi har e-postadress till alla er som har symbolen @  i adressfältet på 

kuveretet. Du som har e-post, men inget @ i adress-fältet, vänligen 

lämna denna i samband med inbetalning av årsavgift 2019, eller 

skicka det direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com. 

Årsmötet 2018 beslöt på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften 

till 160:- för enskild medlem  och ytterligare 60:- för familje-

medlem. Detta står förtryckt på inbetalningskortet. Vi hoppas Du trivs 

i vår förening och förnyar Ditt medlemskap under januari månad. 

 

Hemsidan 

Som tidigare meddelats håller vår hemsida på att göras om. Vår 

frustration över att den inte fungerar tillfredsställande är stor, men vi 

gör vad vi kan för att den så snart som möjligt skall fungera. 

 

Efterlysning 

Gamla telefonkataloger från vår kommun 

I föreningens arkiv på gamla Småskolan i Svedala har vi bland annat 

gamla telefonkataloger från vår kommun. Vi har kataloger för Svedala  

 

gamla kommun från 1936 och framåt. I dessa ingår från 1940-talet 

även Holmeja, Börringe och Skabersjö, från 1950-talet Kärrstorp. 

mailto:gertake.carlsson@gmail.com


Bara kommer med i början av 1980-talet och hela Svedala nuvarande 

kommun från 1986. 

Vi saknar helt telefonkataloger från delar av gamla Bara kommun. Vi 

saknar också Svedalakataloger från 1971-75, 1981, 2005 och efter 

2011. Vi tar tacksamt emot kataloger som vi saknar. 

En telefonkatalog är av stort värde för hembygdsforskningen och för 

släktforskning. 

Ta kontakt med Bo Sahlée eller Mats Olsson om du vill lämna över 

kataloger till föreningens arkiv. 

 

 

Vi önskar våra medlemmar God Jul och Gott Nytt År! 
 

Styrelsen 

 

 
 
 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

