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Hej alla bybor i Skivarp,Hej alla bybor i Skivarp,Hej alla bybor i Skivarp,Hej alla bybor i Skivarp,    
Så har mer än halva 2014 passerat och vi går mot mörkare tider. Snart är alla 
sommarsemestrar slut, skolorna börjar och vi kommer så sakteliga in i vardagslunken 
igen. I skrivande stund har vi precis avverkat Musikkvällen på torget och Byalaget vill 
passa på att tacka alla våra sponsorer som möjliggjorde den här satsningen! En detaljerad 
sponsorlista finns på vår hemsida, titta gärna där. 

  Ett hjärtligt tack också till den publik som kom för att njuta av Big Belly and the Juicy 
Fruits, kvällens band som inte gjorde någon besviken; torget gungade i takt med musiken 
som ekade i den vackra sommarkvällen. 

  Byalaget laddar nu om för att genomföra höstens aktiviteter, däribland framför allt 
Pantoffelmarknaden den första helgen i oktober, men även adventskaffet 
för pensionärerna samt de vinprovningar som återigen kommer att 
genomföras under hösten, mer information om detta hittar du längre ner.     

Väl mött! Väl mött! Väl mött! Väl mött! // Britt-Marie med övriga styrelsen 

Blad 2, augusti 2014 
 

Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för     

höstenhöstenhöstenhösten    
     

Onsdag 3 septemberOnsdag 3 septemberOnsdag 3 septemberOnsdag 3 september 

Sportbilar på torget  

Bilarna anländer ca 20.15 

 

Söndag 14 septemberSöndag 14 septemberSöndag 14 septemberSöndag 14 september 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 18.00 

 

Lördag 4 oktoberLördag 4 oktoberLördag 4 oktoberLördag 4 oktober 

Pantoffelmarknad på torget  

kl. 10.00-15.00 

 

Söndag 26 oktoberSöndag 26 oktoberSöndag 26 oktoberSöndag 26 oktober 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 18.00 

 

Lördag 6 decemberLördag 6 decemberLördag 6 decemberLördag 6 december 

Skivarps scouter anordnar Jul i byn på torget  

kl. 14.00-17.00 

 

Söndag 7 decemberSöndag 7 decemberSöndag 7 decemberSöndag 7 december 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 18.00 

 

Tisdag 9 decemberTisdag 9 decemberTisdag 9 decemberTisdag 9 december 

Adventskaffe för byns pensionärer i 
Brandstationen  

kl. 14.30 

 

Våra möten är öppna för alla. Kom och lyssna, Våra möten är öppna för alla. Kom och lyssna, Våra möten är öppna för alla. Kom och lyssna, Våra möten är öppna för alla. Kom och lyssna, 

tyck till eller bara ta en kopp kaffe med oss; tyck till eller bara ta en kopp kaffe med oss; tyck till eller bara ta en kopp kaffe med oss; tyck till eller bara ta en kopp kaffe med oss;     

vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!  

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    

    

Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014Medlemsavgift 2014    

Enskild person 100 kr 

Familj 150kr  

Bankgiro: 5644564456445644----3922392239223922 

Kom ihåg att skriva namn, adress och gärna 
din e-postadress på inbetalningen.  

Avgift inbetald efter 1 november 2014 gäller 
även för 2015 

    

Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra     

Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?    

Pris per dag: 

500 kr för medlemmar 

750 kr för icke medlemmar 

300 kr för ideell förening 

Boka hos: Anita Hedin på 0411-30509 

 

Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!    
    

    

Favorit i repris!Favorit i repris!Favorit i repris!Favorit i repris!    

VinprovningVinprovningVinprovningVinprovning    
Hur doftar mineral?  

Hur smakar ett vin med inslag 
av ceder eller mörk choklad? 
Det är dags för en ny omgång av 
våra populära vinprovarkvällar 
och här kan du få alla svaren!   

Med start i september, datum 
följer senare, så träffas vi tre 
gånger under hösten och fyra 
under våren. 

Anmäl ditt intresse till Anita 
Hedin på telefon 0411-30509. 

Första lördagen i oktober är det dags igen för den nu väl rotade skivarpska traditionen med Pantoffelmarknad.              
För sjunde året i rad gör vi om torget till marknadsplats och tälten fylls av allsköns godsaker, bakverk, 
slöjdprodukter och annat hantverk, växter och mycket mer. Men i centrum står som alltid potatisen och här hittar 
du både kända och mindre kända sorter som odlats på åkrarna runt byn. Närodlat i ordets rätta och bästa 
bemärkelse! Möt odlarna och ta chansen att lära dig mer om de olika sorterna; smak, konsistens och 
användningsområden. Oavsett väder lockar Pantoffelmarknaden mängder av besökare år efter år och lovorden är 
många. Även i år ser vi fram emot en fantastisk dag, så missa den inte!  

För mer information och uppdateringar se: För mer information och uppdateringar se: För mer information och uppdateringar se: För mer information och uppdateringar se:     

www.skivarpsbyalag.se eller vår Facebookwww.skivarpsbyalag.se eller vår Facebookwww.skivarpsbyalag.se eller vår Facebookwww.skivarpsbyalag.se eller vår Facebook----sidasidasidasida    

Potatisen intar åter byn!Potatisen intar åter byn!Potatisen intar åter byn!Potatisen intar åter byn!    


