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Bästa medlemmar
Det har varit en lång och bister vinter. Detta hindrade dock inte ett 60-tal
av föreningens medlemmar att bege sig till Anderslöv på kvällen den 15:e
februari. Vi besåg den lite speciella museisamling som finns utställd i
Anderslövs gamla kommunalhus och som förvaltas av Kulturgruppen
Anderslöv. Lokalerna är lite trånga och labyrintiska, men vårt stora
sällskap delade på sig och lyckades samsas om utrymmet.

En sådan hade min mormor eller kanske farfar, utbrast nog många när de
studerade alla prylar som ställdes ut.
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Gamla majblommor kan också ge nostalgikickar

Kvällen avslutades med kaffe i församlingshemmet intill, varvid vi blev
underhållna med bildspel och diverse ”historier”.
Vårt stora Tack till Kulturgruppen Anderslöv!
Årsmötet 2010 avhölls på Svedala församlingshem den 15:e mars. Ett 80tal medlemmar hade infunnit sig. Styrelsen från det gångna verksamhetsåret omvaldes i sin helhet. En förteckning över den ”nygamla”
styrelsen finns på sista sidan i detta häfte.
Efter årsmötesförhandlingarna blev det något av en ”kunskapsfest” när
Lars Lundberg från Kulturen i Lund föreläste om de många krigen på
1600-talet och om myt och verklighet kring snapphanarnas aktiviteter.
Han är en verklig talang på att förena gedigen kunskap med
underhållning. Lars återkommer i vårens program, om vilket ni kan läsa
nedan.
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Lars Lundberg, kunnig som
få i snapphanarnas historia.

Årsmötet fyllde församlingshemmets nya samlingssal.
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Det har hänt stora saker vad gäller Sture Falheds donation. Under ett antal
år har tre styrelseledamöter under tre förmiddagar i veckan arbetat med
uppordning, skanning och katalogisering av denna, främst under
vinterhalvåret. Vi har inte vågat tänka på när detta arbete skulle bli
slutfört. Samlingen innehåller – grovt uppskattat – 25 000 till 30 000
bilder.
Efter ett tips från en annan hembygdsförening fick vi reda på att ideella
föreningar via Arbetsförmedlingen kunde få hjälp av arbetslösa personer
som fått ”aktivitetsstöd” inom ”jobb- och utvecklingsgarantin fas 3”.
Efter en första kontakt med Arbetsförmedlingen gick det sedan så fort att
vi nästan inte hängde med. Vi hade formulerat vissa krav på
kvalifikationer hos de som
kunde bli aktuella för jobbet
– datorvana, noggrannhet,
uthållighet och gärna också
ett intresse för det lite
speciella arbetet. Knut
Knutsson anställdes vid
årsskiftet och Bo Möller en
månad senare.
Efter en ”inskolning” av oss
klarar de nu arbetet galant
på egen hand. De har
uppenbarligen lätt för att
lära och har blivit mycket
intresserade av sitt arbete.
Vi besöker dem dagligen,
eftersom vi är formellt
ansvariga för arbetet. Vår
förening uppbär också en
daglig ersättning för ”handledning” från Arbetsförmedlingen, medan Bo och Knut
Knut Knutsson kontrollerar ett glasplåtsnegativ före skanning.
får sitt aktivitetsstöd från
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Bo Möller registrerar inskannade foton i databasen.

Försäkringskassan. De är anställda för detta arbete under två år.
Alla är således nöjda. Uppordningen av Sture Falheds donation går i rask
takt, vår förening tjänar pengar och Knut och Bo förefaller att trivas med
sina jobb.
Med vårt växande boklager har vi blivit i allt större behov av en mera
ändamålsenlig och permanent lagerlokal. Detta problem ser nu ut att ha
blivit löst, tack vare en frikostig hyresrabatt för en lokal som vi sedan en
tid hyr av Naturek Bygg & Bostäder AB. Vi tackar för deras
tillmötesgående genom att införa deras loggo på Medlemsbladets sista
sida.
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VÅRENS PROGRAM
Som vi meddelade i det förra medlemsbladet är det åter dags
för ”möllegruppens” arbetsdagar, även om våren verkar dröja med sin
ankomst. För säkerhets skull meddelar vi datum för arbetsdagarna ännu
en gång:
Lördagen den 27:e mars,
Lördagen den 10:e april,
Torsdagen den 22:e april,
Torsdagen den 6:e maj,
Torsdagen den 20:e maj,

kl. 10.00 – 13.00
kl. 10.00 – 13.00
kl. 17.00 – 20.00
kl. 17.00 – 20.00
kl. 17.00 – 20.00

Söndagen den 25:e april är det åter dags för vår traditionella naturvandring, under ledning av den alltid lika kunnige Per Blomberg, i
samarbete med Svedala naturvårdsförening. I år är det dags för en
vandring i Torup, utifrån Pers artikel i vår senaste årsbok. Vi hoppas att
våren då äntligen har infunnit sig. ”Naturanpassade” skodon och kläder
anbefalles. Var och en tar med egen fika, allt efter eget behag.
Samling kl. 10.00 vid Sporthallens parkering i Svedala för samåkning,
eller nedanför (bakom) Magasinet i Torup.
Ingen föranmälan. Eventuella frågor till Mats Olsson, tel. 40 26 29
Enligt många medlemmars önskemål anordnar vi två stadsrundvandringar
i Lund, under ledning av museipedagog Lars Lundberg från Kulturen. För
de som bevistade årsmötet är han välbekant. Vi har delat upp
rundvandringarna på två tillfällen, för att grupperna inte ska bli alltför
stora och svårhanterliga i Lunds smala gator och gränder:
Söndagen den 30:e maj, klockan 12.00
och
Onsdagen den 2:a juni, klockan 19.00
Deltagarantalet vid varje rundvandring är maximerat till 35 personer.
Samling framför domkyrkan, vid båda tillfällena.
Även här anbefalles promenadvänliga skodon. Rundvandringen är
beräknad att ta 1 ½ - 2 timmar. De som önskar fika eller mat väljer och
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bekostar detta allt efter eget gottfinnande. Studentstaden Lund har många
kaféer och matställen i varierande prislägen. Var och en tar sig till Lund
på egen hand, som vi gjort vid andra stadsrundvandringar i våra
grannstäder. Bussförbindelserna är ”någorlunda” bra.
Föranmälan till Kjell Bergman, tel. 40 77 66 (helst före kl. 19.00), då ni
också anger vid vilket tillfälle ni önskar delta, allt enligt principen ”först
till kvarn…”. I vanlig ordning ber vi den som anmält sig, men sedan
blivit förhindrad, att snarast meddela detta, så att vi kan erbjuda platsen
till någon ”reserv”.
Söndagen den 4:e juli, klockan 13.00-16.00, är det så åter dags för vår
årliga mölledag. Enligt hävdvunnen ordning kan besökarna avnjuta
äggakaga och/eller kaffe med dopp. Övriga begivenheter följer också
traditionen, i form av ”öppet hus” i kvarnen och möllaregården, tipsrunda,
bokförsäljning m.m., den sociala samvaron inte att förglömma. Detaljerna
har ännu inte antagit fasta former, annat än att vi planerar att ”sätta segel”
och få snurr på kvarnens vingar, förutsatt att väderlek och teknik inte
ställer hinder i vägen.
Parkeringen kan dock bli ett problem under de mest hektiska timmarna,
även om Ethel och Lars Andersson är vänliga att tillhandahålla
parkeringsplatser på Karindal. Man kan också kombinera besöket på
mölledagen med en stärkande söndagspromenad eller cykeltur, ett
alternativ som förefaller att bli allt vanligare för varje år.
Därefter tar vi ett litet sommaruppehåll. Vi kan dock redan nu meddela att
årets höstutflykt är planerad till den 5:e september. Färdriktningen är
preliminärt bestämd till nordöstra Skåne. Närmare detaljer kring
höstutflykten, och det övriga höstprogrammet, meddelas i nästa
medlemsblad som är planerat att utkomma i augusti.
Väl mött – med hopp om vackert väder!
Styrelsen
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Styrelsens nuvarande sammansättning
Ordförande
Kjell Bergman
V. Ordförande
Nils-Åke Åkesson
Sekreterare
Richard Bern
Kassör
Göran Kleander
Ledamot
Kerstin Knutsson
Ledamot
Lennart Olsson
Ledamot
Mats Olsson
Ledamot
JanAnders Persson
Ledamot
Pierre Winge
Ersättare
Doris Bentmar
Ersättare
Marie Hörling

040-407766
040-403166
040-401213
040-401706
040-401765
0410-28177
040-402629
040-402579
040-294944
040-403718
040-404110
E-post:
info@fsbb.se
Hemsida:
www.fsbb.se

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 SVEDAL
Föreningens Bankgironummer är: 478-6240
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