
SÖDRA ÅBY HEMBYGDSFÖRENING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 19 01 01 – 19 12 31 
 
Årsmöte hölls den 21 mars i Byahörnan. 35 medlemmar var närvarande.   

Vi började årsmötet med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. 

Alfhild Thormeyer spelade och vi sjöng alla den gamla ”Södra Åby – visan”.  

Efter årsmötesförhandlingarna var det samkväm med kaffeservering samt underhållning av Lotta Wenglén som sjöng och 

spelade eget material och covers. Lotterierna inbringade 1 500 kr. 

 

Styrelsen under året: Ulla-Britt Olofsson ordförande, Peter Ohlsson vice ordförande, Tony Olofsson kassör, 

Lennart Larsson v. kassör, Lisbeth Rosenschöld sekreterare, Pär-Erik Österberg v. sekreterare samt 

ordinarie ledamot John-Erik Jönsson.  

Suppleanter under året var Lena Eidelin och Göran Blomgren. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer under året har varit Göran Brown och Fredrik Simonsson. Suppleanter var Bertil Olsson och Thomas Morän. 

 

Valberedningen har under året bestått av Lena Holmqvist, sammankallande, Ove Brorsson samt Eivor Olsson. 

 

Byatidningen, vårt medlemsblad, har under året utkommit med två nummer. 

Tidningskommittén: Lisbeth Rosenschöld, Ulla-Britt Olofsson samt foto Maria Cronberg. 

 

Medlemmar: Antalet medlemmar under året var 351 samt 29 barn.  Årsavgiften har varit 150 kr. 

 

Möllan: Stormskada på möllan i januari 2018. Under 2019 har vi fått bekräftat att försäkringsbolaget ersätter skadan, men 

därutöver får föreningen själv betala övriga förbättringar. Vi har bytt möllebyggare, och han heter Sten Nilsson och som har 

lovat att renoveringen skall vara klart till Mölledagen 2020. Adam Ooms har fortsatt arbetet med att putsa och reparera 

stenfundamentet. Dessutom har det administrativa arbetet tagit mycket tid i anspråk.  Ansvariga för möllans tillsyn har under 

året varit Tony Olofsson samt John-Erik Jönsson och tomten har skötts av Bo Björklund. De trädgårdskunniga medlemmarna 

Titti Österberg och Anki Olsson har vårdat växterna i stenkrukorna. Bo och Anki har skött vattningen.  

Stort Tack till alla medhjälpare!  

 

Mölledagen 7 juli. Ca 80 personer besökte denna dag vår vackra mölla som fortfarande var vingbruten. Förutom guidning på 

möllan av Jonte Jönsson och den sedvanliga kaffeserveringen på kyrkbacken kunde vi erbjuda en lång guidad tur till  

Norra Åby med Lennart Christenssons Tufftuff-tåg. Guide på denna tur var Torsten Jeppsson som berättade om gårdar, hus 

och folk och händelser med liv och lust. Stort Tack!  

Alla pengar som inkom under dagen går oavkortat till möllans bevarande.  

Dessutom 35 personer har under året fått guidning av möllan. Stort tack till alla medhjälpare, utan er hade det inte fungerat. 

 

Byafest 7 juli . Vi samlades efter mölledagen vid Vanningen och grillade medhavd mat. Det lockade som vanligt en hel del 

medlemmar och blev en trevlig avslutning på dagen.  

 

Fryshuset och Byahörnan 

Medlemskvällar/Pubkvällar har arrangerats sista fredagen varje månad, 12 träffar därav 3 i Fryshuset under sommar-

månaderna. Besöksantalet har varit mellan 30 och 55 medlemmar i åldrarna 3-90 år. Tack alla pubvärdar! 

Fryshuset har dessutom lånats ut till medlemmar för olika sammankomster.  

Byahörnan hyrts ut såväl till medlemmar som icke medlemmar. 

Byahörnan har försetts med 10 nya fönster. Det blev ett lyft utseendemässigt och resulterade att både ljud att värme 

förbättrades. Arbetet med fönstren utfördes av Jonte Jönsson, Jörgen Jensen, Göran Blomgren och Thomas Morän, bytte 

fönster och kontakten med fönsterfabriken hade Thomas. Alla som arbetat med de olika projekten skall ha Stort Tack! 

 

Södra Åby Hembygdsförening har under året arrangerat olika aktiviteter: 

Skivor till kaffet 5 ggr har vi träffats och lyssnat på ny och gammal musik, samt haft musikquiz och naturligtvis fika. 

Tulpanbindning, 26 februari med Lena Lejon lockade 19 personer. 

”Hälsa i Helhet” 9 mars föredrag med Malin Klang och Emma Dahlin 18 personer kom o lyssnade. 

Våfflor med musik 24 mars, drog 28 besökare på våffeldagen  

Konst-musik-kaffe under påskveckan med utställning av Klara Ljunggrens verk. 45 besök. 

Påskbrunch på Långfredagen 26 personer kom och njöt av maten o kaffet.  

Hantverk-antik-loppis på påskafton 50 personer besökte oss, handlade och fikade.  

”Håll Sverige rent” den 7 april städade 10 vuxna och 10 barn Södra Åby by. Belöning Grillad korv och ren by. 

”Maj i by” 1: a Maj firade vi med sång och äggakaga o kaffe o kaka. Ca 30 personer deltog. 

Filmklubb för barn hade 10 filmträffar. 104 biobesökare. 

Filmklubb för tjejer hade 4 träffar. 38 biobesökare. 

Filmklubb klassisk film hade 4 träffar.  38 biobesökare. 

Författarkväll 6 juni med Örjan Olsson som skrivit böcker om ”miraklet” i Norra Åby. 30 besökare 



Föreläsning om Bokashi  av Kajsa Sjaunja den 18 maj, 16 trädgårdsintresserade kom.  

Blomstervandring den 15 juni i Södra Åby med kommunens Blomsterväktare och Ulla Hansson. 12 vandrare. 

Klä midsommarstången 21 juni. 10 bybor klädde och sjösatte stången i Vanningen. Fika o tårta i fryshuset därefter.  

Grisfest 13 juli på fotbollsplanen. Härlig helstekt gris och tårtor serverades i stora tält. 

Stort Tack till familjen Tarler som skänkte gris samt till tältuppsättare, kylskåpstransportörer och andra medhjälpare. 

Barndisco 16 augusti, dans o musik o popcorn o korv med bröd för barn 4-10  år.  30 barn. 

Veteranfordonsträff 7 september blev inställd p.g.a. dåligt väder, men en tapper skara kom dock 20 besökare och 2 fordon.  

Räddningstjänsten kom 14 september och visade upp sina fordon och berättade om sitt arbete. Vi bjöd på Våfflor med 

vispgrädde och 55 personer kom till detta Tillsammansarrangemang som Södra Åby stod värd för. 

Grannar Mot Brott information av polis och länsförsäkringar den 19 september, 29 personer. 

Prova på  Brickvävning 13 oktober. Malin Klang berättade historiken och vi fick prova på att väva. 10 personer. 

Äppelkaketävling 20 oktober 4 kakor kom för bedömning och juryn bestod av 12 personer. 

Halloweenfest för barnen 1 november 15 barn samt 2 vuxna såg till att spöka till det. 

Ljusvandring 2 november ca 48 personer deltog i den årliga vandringen. Soppa i Byahörnan för de som så ville.  

Gåsagille 9 november 31 personer firade Mårten Gås tillsammans.  

Glöggprovning 22 november kom 21 personer för att testa olika sorters glögg samt avsmaka årets julskinka. 

1:a Advent tände vi traditionsenligt granen i Vanningen och bjöd på glögg o pepparkakor. Parkförvaltningen i Trelleborg har 

skänkt granen till prydnad för vår by. Därefter Julmarknad av hantverk och böcker i Byahörnan samt kaffeservering 

60 personer besökte dessa arrangemang. 

Ansvariga för alla dessa arrangemang är aktivitetsgruppen med många, många medhjälpare!  Stort Tack! 

 

Kontorscafé har sedan 5 juli varje fredag, varit öppet i Byahörnan 10-16. Samarbete med Eu-projekt. MAMBA. 

Hembygdsföreningen har under året arrangerat så kallade kamratcirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

- Boksnack10 ggr under ledning av Ulla Jacobsen/ Lena Jönsson 

- Sittande Yoga 32 ggr under ledning av Ulla-Britt Olofsson 

- Workshop med olika inriktning i samband med förvärvandet av Byahörnan  

* fastighetsgruppen, ansvarig är Thomas Morän 

* inredningsgruppen med Kerstin Morän som ansvarig  

* utemiljö ansvarig ”alla” 

* el o teknik där Tony Olofsson är ansvarig  

* aktivitetsgruppen med Eivor Olsson som ansvarig   

Byatidningen med Lisbeth Rosenschöld som sammankallande. Med Hemsidan arbetar Jörgen Jensen och Ulla-Britt. 

 

Södra Åby Hembygdsförening är representerad i  

- Byarådet, där bygdens intressen har framförts och bevakats. Ett årsmöte samt sex styrelsemöten varav en träff med 

kommunalrådet har ägt rum under året.  

- ”Trelleborg tillsammans” representanter från Byarådet och Föreningsrådet ingår, har haft ett möte under året.  

- Tillsammans i Källstorps församling med syfte att berika, bevara och utveckla kultutlivet genom att erbjuda ett 

rikt utbud av aktiviteter på Söderslätt. Fyra möten har ägt rum under 2019. 

- Södra Åby Hembygdsförening är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund, där vi varit på årsmötet samt 

informationsmöte 

- Vemmenhögs Härads kulturföreningar har haft fyra träffar under året. 

 

Gåvor till föreningen Södra Åby Kyrkliga syförening skänkte 2000 kr på vårt årsmöte. Tavlor och datautrustning samt 

penninggåvor har kommit från våra medlemmar, vilket vi är ytterst tacksamma för. Många medlemmar har också bidraget 

med arbetsinsatser, vilket är guld värt, för tillsammans kan vi få en härlig aktiv förening för alla åldrar. 

Varje gåva gör att vi kan förvalta byggnaderna, och reparera en bit i taget. Stort Tack! 

 

Föreningens ekonomi är god, vilket framgår av räkenskapssammandraget, som redovisas separat vid årsmötet.  

 

Styrelsen vill till slut tacka alla som under året deltagit i föreningens verksamhet, tagit ansvar för aktiviteter och 

cirklar och utfört olika arbetsuppgifter tillsammans, vilket gör det till en levande förening.  

Tack till dem som genom sitt medlemskap och ekonomiska stöd gjort det möjligt för oss att fortsätta.  

   

     Södra Åby 20 01 20 

 

 

__________________________________  ________________________________________ 

Ulla-Britt Olofsson   Peter Ohlsson 

 

 

__________________________________  _________________________________________ 

Tony Olofsson    Lisbeth Rosenschöld 

 

 

__________________________________ ________________________________ ________________________________ 

Lennart Larsson             John-Erik Jönsson                     Pär Österberg 



 

 

 

 


