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Sveriges Hembygdsförbund har beslutat tilldela vår Årsbok 

utmärkelsen    
Årets hembygdsbok 2018! 

 
Vi är givetvis otroligt stolta och glada över detta. 
Skånes Hembygdsförbund nominerade föreningens Årsbok 2018. I 
nomineringen nämns bland annat variationen och bredden i innehållet 
men också den gemensamma ”röda tråden” med återkommande 
inslag. Artiklarna är välberättade och välredigerade, layouten 
tilltalande och lättläst. Bildmaterialet är intressant och varierat samt 
tryckkvaliteten god. Alla de artiklar som i större eller mindre grad är 
resultat av forskningsarbete, är försedda med ordentlig förteckning 
över arkivmaterial och litteratur. 
I samband med överlämnandet av utmärkelsen arrangerar Hembygds-
förbundet  en ”Lokalhistorisk konferens” i Svedala den 30 november 
och då ska vår redaktionskommitté  gratuleras på det bästa sätt för sitt 
fina arbete med böckerna. 
Vi  återkommer med vidare rapport om överlämnandet i nästa 
medlemsblad, eftersom det hela äger rum precis i dagarna då den nya 
boken kommer tillsammans med medlemsbladet. 

 

Medlemsblad 

Inte bara denna dag kommer det att vara ett stort tomrum efter 
vår hedersordförande Kjell Bergman, som hastigt avlidit. 
Vi minns Kjell med stor tacksamhet för allt han gjort för 
föreningen. 



Det är också dags för en tillbakablick på sommaren och hösten 2019 
och kan konstatera att  
höstutflykterna lockade och uppskattades av drygt 90 deltagare på 
två olika turer. Dagarna inleddes med besök i Dalby kyrka och 
klosterträdgård med mycket kunniga guider och därefter gick färden 
till Östarps Gästgivaregård för lunch. Eftermiddagen tillbringades på  
Uppåkra Arkeologicentrum, med eftermiddagskaffe och historisk 
tillbakablick på livet under många tusen år.  
 

 

 
Fantastiska guider i Dalby kyrka och ute på åkern vid Uppåkra gjorde 
besöken där otroligt intressanta.  



Mölledagen den 15 september bjöd på varierat väder och kvarnen 
visades för ett 30-tal intresserade. Kaffe och äppelkaka serverades i 
möllarebostaden och vi gläds åt att trots väder så kommer en hel del 
trogna kaffegäster. 

 Vår möllare och 
mölleguide, här 
tillsammans med 
sin mölledräng. 
 
 
 
Både inne och 
ute avnjöts ägga-
kaka och annat 
gott. 
 

 
 
Medlemsmötet  i oktober samlade drygt 70 personer för att lyssna på 
Annika Hansson, som berättade om och visade gripande bilder från 
sitt uppdrag som FN-polis i Syd-Sudan. Annika hade anmält sig till ett 
6 månaders uppdrag, men stannade kvar i totalt 19 månader. En 
fantastisk insats i en omskakande flyktingmiljö.  

 



 
VINTERPROGRAM 
Den 1:e advent är det julmarknad och då har vi som vanligt vårt 
boktält på Stortorget. Där säljer vi våra årsböcker och andra utgivna 
böcker. I år säljer vi också en 
Nyutgåva av Edvin Forebys bok "VÅR BYGD". 
"VÅR BYGD" har funnits i många hem och användes flitigt i skolans 
undervisning i hembygdskunskap. Den gavs ut i en skolversion med 
ett olivgrönt omslag och en mindre upplaga i en beige färg med 
linnestruktur, vilken troli-
gen var tänkt att säljas till 
allmänheten. Den senare 
har vi försökt efterlikna. Vi 
har även behållit den tidens 
språk. Boken är liksom 
årsboken på 128 sidor, 
dock med mjuk pärm lik-
som originalet. 
 
Edvin Fritz/Foreby var en 
engagerad och omtyckt 
folkskollärare i Svedala i 
många år. 
En djupare presentation av 
Edvin Fritz/Foreby finns 
publicerad i vår Årsbok 
2019. 
Har ni inte möjlighet att komma och köpa den på julmarknaden 
kan ni kontakta vår kassör Gertåke Carlsson, gärna på e-post: 
gertake.carlsson@gmail.com, annars på telefon 072 510 44 01. 
Priset är 60:- plus eventuellt porto. 
 
 



Vi inleder nästa verksamhetsår med medlemsmöte onsdagen den 12 
februari 2020 kl 19.00. 
 
Då får vi lyssna på Göran Larsson, från Malmö 
som berättar om ”Skåningens levnadsvillkor 
under danskt respektive svenskt styre.” 
Göran Larsson är sedan 2015 Senior Advisor 
vid Malmö stads Kulturförvaltning och var 
Museichef  2005-2015 för Malmö Museer. 
Han har även varit Stadsarkivarie i Malmö 
2001-2005.  
Vi träffas i konferenssalen i Aggarpshallen och 
för att förbereda för  fika och sittplats vill vi ha 
din anmälan senast den 9 februari till Ann-Kristin Persson, 
sjodiken@gmail.com eller telefon 0730 411450. 
 
 

ÅRSMÖTE  2020 
är planerat till onsdagen den 4 mars. Mer information kommer i 
samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar i Medlemsblad 
nr 1/2020. 
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före 
årsmötet, dvs senast den 4 februari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDLEMSINFORMATION 
 

Hemsidan. 

Som vi tidigare meddelat har vi sedan ett par år haft en hemsida som 
inte fungerat tillfredsställande. Nu ser vi dock en ljusning i mörkret. 
Vi kommer inte att ha den kvar hos kommunen,  men vi har fått hjälp 
med en helt ny hemsida som ser mycket lovande ut.  

Vi kommer också att få hjälp med utbildning av våra administratörer 
för det fortsatta handhavandet. Om du är eller vet någon som är 
kunnig på att bygga hemsidor (Wordpress) och kan tänka sig vara lite 
av en support till oss, ta gärna kontakt med Mats Olsson, 
mats.svedala@gmail.com. 

 
E-post adresser  
Ibland behöver vi skicka ut information och påminnelse till 
föreningens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via 
e-post. Vi har e-post adress till alla er som har symbolen @ i 
adressfältet på kuvertet. Du som inte har någon @ i adressfältet, var 
vänlig att lämna din/er e-post adress i samband med inbetalning av 
årsavgift 2020 eller skicka det direkt till vår kassör 
gertake.carlsson@gmail.com. 
 
Medlemsavgiften för 2020 är för enskild medlem 160:- och med 
ytterligare 60:- för familjemedlem. Detta står förtryckt på bifogat 
inbetalningskort. 
Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar ditt medlemskap 
senast under januari månad. 
 
Vi önskar våra medlemmar 

 God Jul och Gott Nytt År! 
 
Styrelsen 



 
 

 
 
 
 
 



 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
 
Ordförande Kerstin Evander  072 738 83 00 

Sekreterare Marie Hörling  070 482 02 96 

Kassör  Gertåke 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  076-397 8340 

  Sven Kristerson  040 40 38 19 

                  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 


