Hej alla Skivarpsbor,

Blad 1, mars 2015

Kalendarium för
vår och sommar
Torsdag 26 mars
Kommunen håller informationsmöte i
Mölleskolans matsal om fibernät, se mer på vår
eller kommunens hemsida.
kl. 19.00
Söndag 19 april
Byalagsmöte i Brandstationen
kl. 18.00
Lördag 25 april
Hjälp till att städa byn! Skräpplockning med
scouterna, samling vid Brandstationen.
kl. 13.00-16.00
Torsdag 30 april
Valborgsmässofirande vid Mölleplatsen.
Vemmenhögskören sjunger in våren innan bålet
tänds.

Så har vi då lämnat den mörkare årstiden bakom oss och den ljusa delen
av dygnet tar över alltmer. I och med detta börjar våra aktiviteter inom
Byalaget igen. Som vanligt kommer vi att arrangera både våffelfest för våra
pensionärer och växtloppis, ordna midsommarfirande och musikkväll samt naturligtvis
pantoffelmarknad lite senare i höst.
De här arrangemangen är väldigt uppskattade, vilket vi är glada för, och naturligtvis
kommer vi att sätta upp affischer på lite olika platser runt om i Skivarp när de närmar sig.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och allt belyses även på Facebook, så glöm inte att
titta in där då och då!
Det har skett lite förändringar i vår styrelse. Anita Hedin har avgått som kassör. Vi tackar
Anita för många års väl utfört arbete. Hon stannar dock kvar i styrelsen. Kassörsjobbet har
övertagits av Karolin Bösgård, en ung och driftig tjej som vi vet kommer att klara jobbet
med glans. Nya i styrelsen är även Ina Persson och Andrea Lindström. I och med dessa nya
tillskott har medelåldern inom styrelsen sjunkit med åtskilliga procent! Vi hälsar dem
välkomna i gemenskapen och önskar dem lycka till.
Nu ser vi fram emot att träffa Er på något av våra evenemang eller på våra möten; dessa
är öppna för alla så kom gärna förbi och ta en kopp kaffe med oss.

Väl mött! // Britt-Marie med övriga styrelsen

kl. 20.00
Lördag 16 maj
Växt- och trädgårdsloppis på torget.
kl. 09.00 - 12.00
Onsdag 27 maj
Traditionell våffelfest med underhållning för
byns pensionärer i Brandstationen.
Pris 25 kronor/person.
kl. 14.30
Lördag 6 juni
Sportbilar på torget.
Tid kommer senare, se hemsidan eller
facebook.
Söndag 7 juni
Byalagsmöte i Brandstationen.
kl. 18.00
Fredag 19 juni
Midsommarfirande på torget.
Vi klär stången kl. 10.00, ta gärna med
blommor och grönt.

och
h handlades
Det vackra vädret börjar bli en tradition för byalagets växtloppis och 2014 var inget undantag. Under strålande sol såldes oc
handlades det växter av
både inhemska och mer exotiska sorter och i barnens egna hörna såddes pumpafrön och rödbetor; vad är väl godare att äta än det
det man
man själv har sått?

VäxtVäxt- och trädgårdsloppis 16 maj kl. 09.00 –12.00
För dig som gillar att odla och påta i trädgården är det här något du inte får missa! Man vet
aldrig vilka fynd man kan göra eller vilka rariteter man ramlar över. Allt från perenner och
lökar till tomater och fingercitron, ”Buddah’s hand”, har växlat ägare på torget.
Om du vill sälja så ser vi gärna att du anmäler ditt intresse och bokar bord innan 3 maj hos
Johanna Håkansson på johanellakock@gmail.com.
johanellakock@gmail.com Kostnaden är 50 kronor plus en växt
som bidrag till vårt växtlotteri.
Som vanligt kommer vi även att ha en hörna för barnen där de gratis kan så frön att ta
med sig hem och givetvis säljer vi kaffe och hembakat fikabröd i brandstationen!

Kl. 14.00 startar dansen.

hjäl
jälpa
Vi skulle behöva en eller ett par personer som kan gå brandvakt vid valborgsmässobålet tills det är helt utbrunnet. Vill du h
jälpa
till? Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande på facebook! Tack på förhand!

Söndag 2 augusti

Styrelsen 2015 består av:

Byalagsmöte i Brandstationen.

Britt-Marie Larsson, ordför.: 076-8697579

kl. 18.00

Cecila Svensson, vice ordför.: 070-5474717
Karolin Bösgård, kassör

Lördag 8 augusti
Byalagets årliga musikkväll på gröningen vid
torget. ”Jogges” underhåller från kl. 19.00

Ute Olsson, sekreterare: 0411-30846

Pris per dag:
500 kr för medlemmar

För att fortsatt kunna göra ett bra
arbete för byn så behöver vi dig som
medlem. Alla pengar går oavkortat till
verksamheten!

750 kr för icke medlemmar

Jörgen Lidfeldt, ledamot: 070-5146413
Peter Falk, suppleant: 070-6536620

Det lönar sig att vara medlem!

Anita Hedin, supp./lokalansvar: 0411-30509

Gilla Skivarps Byalag på Facebook!

Medlemsavgift 2015

300 kr för ideell förening
Boka hos Anita Hedin på 041130509

Kent Ekblad, ledamot: 0411-30044
Kim Hansen, ledamot: 0411-30685

Välkommen!

Hyr Brandstationen

Andrea Lindström, suppleant
Ina Persson, suppleant
Representanter byalagsrådet: Gun Ohlsson
och Sten Wemmert: 0411-30713

Vi kommer att fortsätta med vår
uppskattade vinprovning under
året.
Intresseanmälan görs till Anita
Hedin på 0411-30509

Enskild person 100 kr
Familj 150kr
Avgift inbetald efter 1 november 2014
gäller även för 2015.
Bankgiro: 56445644-3922
Kom ihåg att skriva namn, adress och
gärna din e-mail på inbetalningen.

