
SÖDRA ÅBY HEMBYGDSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 01 01 – 20 12 31 

 
Årsmöte hölls den 12 mars i Byahörnan. 27 medlemmar var närvarande.  
Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra de medlemmar som gått ur tiden under året. Ordförande tände ljus och 
läste en dikt av Nils Ferlin. 
Efter årsmötesförhandlingarna var det samkväm med kaffeservering samt underhållning av Simon Böös. 
  
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 och två möten med minnesanteckningar. 
 
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 av Maria Cronberg.  
 
Medlemmar: Antalet medlemmar under året var 330 samt 51 barn. Årsavgiften har varit 150 kr.  
 
Möllan: Renoveringen av stormskadan betalades av försäkringen. Övriga förbättringar och förstärkningar har föreningen 
själv betalat. Intresserade medlemmar har fortsatt med underhållsarbetet som vanligt. Adam Ooms har tjärat möllan och 
fortsätter visa oss arbetet med att putsa och reparera stenfundamentet. Under året har vi dokumenterat hela renoveringen 
för bevarande av kunskap och trycker upp dokumentationen i en liten upplaga.  
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 5 juli. Ca 50 personer besökte denna dag vår vackra mölla för att vara med om återinvigningen. 
Hedersuppdraget att klippa blågula bandet gick till Torsten Jeppsson. Dagen till ära spelade blåsorkestern,  
sextetten Blåsarna, och fanfar blåstes. Guidning på möllan av John-Erik Jönsson och den sedvanliga kaffeserveringen  
kunde genomföras trots blåst och regn.  
Stort Tack till alla som gjorde denna dag möjlig trots Corona pandemin!  Byafesten blåste och regnade bort i år! 
 
Byahörnan och Fryshuset  
Medlemskvällar/Pubkvällar har arrangerats två fredagar under januari och februari, sedan slog Coronapandemin till över 
hela landet/världen. Byahörnan har hyrts ut vid några tillfällen under vinter och vår, därefter blev det stopp.  
Byahörnans östra markyta har fått en behövlig uppfräschning.  
Roland Lundström och John-Erik Jönsson tog sig an det stora arbetet vilket lyfte Byahörnan avsevärt utseendemässigt.  
Stort Tack för att ni gjorde detta stora dagsverk! 
Fryshuset blev platsen för några genomförbara aktiviteter under året. 
 
Södra Åby Hembygdsförening har under året arrangerat olika aktiviteter: 
Prova på dag gick att genomföra vis två ggr under året. 
Håll Sverige rent den 5 april städade vuxna och barn som belönades med grillad korv och ren by. 
Vanningen rensades från sly med Jörgen Jensen och Jonte Jönsson i spetsen, men fick också hjälp av andra medlemmar. 
Påskris sattes på flotten för att fira påsken. 
Filmklubben för barn hade två visningar med 16 besökare.  
Filmklubben för alla hade en visning med 12 besökare.  
Filmklubben för klassisk film hade en visning med 6 besökare.  
Midsommarstången kläddes som vanligt på midsommarafton den 19 juni. Många bybor kom med grönt och blommor och 
vi hjälpes åt att göra en fin stång. Nytt för året var dans med barnen runt stången innan sjösättningen i Vanningen.  
Fika och tårta serverades därefter i fryshuset.  
Byaloppis arrangerades den 27 juni. Många kom med sina bord som de fyllde med loppisprylar.  
Kaffe, kakor och korv med bröd fanns till försäljning. 
Lekdagar med start den 27 juni efter loppisen, därefter alla lördagar under juli månad.  
Ung som gammal lekte och fikade. 
Dans och lek i Byahörnan för 2-3 åringar under ledning av Jenny Hansson genomfördes 8 lördagar under hösten. 
Träff för nyinflyttade ägde rum den 6 september. Till presentation av vår förening och vår by kom 11 pers.  
Föreningen informerade och bjöd på fika. 



Ljusvandring den 31 okt  där 74 personer deltog i den årliga vandringen. Den sedvanliga sammankomsten med soppa i 
Byahörnan efter vandringen fick ställas in pga. covid-19. 
1:a Advent tände vi traditionsenligt granen i Vanningen men utan inbjudan till byborna eftersom restriktionerna för 
folksamling hade blivit hårdare. Parkförvaltningen i Trelleborg har skänkt granen till prydnad för vår by.  Stort Tack!  
Kontorscafét i Byahörnan fick även det ställas in efter 11 fredagar, men återupptas efter pandemin. 
 
Hembygdsföreningen har under året arrangerat så kallade kamratcirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
men sammankomsterna har blivit få pga. restriktionerna.  
- Boksnack, två ggr under ledning av Ulla Jacobsen/ Lena Jönsson  

- Sittande Yoga, utövades nio ggr i Byahörnan och fem ggr ute vid Fryshuset under ledning av Ulla-Britt Olofsson  

 

Arbetsgrupper i vår förening: 
* fastighetsgruppen, sammankallande Thomas Morän  
* inredningsgruppen sammankallande Kerstin Morän  
* utemiljö ansvarig ”alla”  
* el o teknik där Tony Olofsson är ansvarig  
* aktivitetsgruppen sammankallande Eivor Olsson  
* byatidningen sammankallande Lisbeth Rosenschöld  
* hemsidan uppdateras av Jörgen Jensen och Ulla-Britt  
 
Södra Åby Hembygdsförening är representerad i följande sammanhang:  
- Byarådet, där bygdens intressen framförts och bevakas. Ett årsmöte samt tre styrelsemöten har förekommit under året.  

- Tillsammans i Källstorps församling med syfte att berika, bevara och utveckla kulturlivet genom att erbjuda ett rikt utbud 
av aktiviteter på Söderslätt. Ett möte har ägt rum under 2020.  

- Södra Åby Hembygdsförening är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund (BR), där vi inte kunde delta på årsmötet  
Ulla-Britt var i Stockholm på en konferens arrangerad av BR och berättade om kontors caféet tillsammans med  
Christoffer Hernestig, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.  
Byahörnan är nu klassad som ”Säker bygdegård” genom utbildning av styrelsen, tom 2023, därefter nytt prov.  
Ordföranden har även deltagit i digitala informationsmöten som BR anordnat. 

- Vemmenhögs Härads kulturföreningar har haft en träff under året. Föreningen var representerad på Svaneholm slotts 
festival under två dagar i augusti, där Eivor Olsson och Ulla-Britt informerade om vår förening.  
 
Gåvor till föreningen: Ett större arv efter Nils Hansson, Tornsgård i Norra Åby.  
En stor summa pengar inkom i samband med Tommy Hedins bortgång enligt Tommys och anhörigas önskan i stället för 
blommor.  
Södra Åby Kyrkliga syförening skänkte 2000 kr på vårt årsmöte. 
Pengagåvor har inkommit till föreningen, vilket vi är ytterst tacksamma för, då renovering av Byahörnan står på tur. 
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. Detta genererar samtidigt en trevlig gemenskap. 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. Tack till dem som genom sitt medlemskap och ekonomiska stöd gjort det 
möjligt för oss att fortsätta verka för en aktiv by.  
 

Södra Åby 25 01 21  
 

 


