
Protokoll från Svensköps Byförening den 28 april 2018 
 
Närvarande: Kerstin Almgren (EFS Missionsf.), Peter Rosberg (EFS Scout) Kjell-Åke 
Espersson (Frosta Härads hemb.f.), Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson 
(LRF), Jonna Isaksson, Ingela Brickling, Meir Levin, Mona Johnsson, Leif Johnsson, Sara 
Johnsson, Niklas Edvinsson, Inga-Lill Rohdin  
 
13. Roland hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
14. Årsmötet den 11 april 
Jonna Isaksson, Eva-Lena Nilsson och Niklas Edvinsson har avsagt sig sina platser i 
styrelsen.  
Den 11:e samlas vi kl. 18.00 för att ställa iordning. Vi börjar med årsmötet, sen fika och till 
sist berättar Kalle Nordfeldt om hur det är att jobba som veterinär på djurparker. 
Roland beställer fika och fixar en huggekubbe till Kalle. 
 
15. Valborg  
Undertecknad frågar Jane om vi kan hyra hennes ljudanläggning till en kostnad av 500:-. 
( Det går bra.) 
Ewald Ornstein (Inga-Lill Rohdins man) kommer att hålla årets vårtal. 
Leif fixar allt som ska beställas i affären. 
Jonna och Ingela bakar. 
Scoutera sätter fyr på bålet. Pigge ser till att det finns facklor. Vi ska fråga Sif om dom vill ha 
ett lotteri. 
  
16. Turistinformationen 
En har mailat Ingela om jobb i turistinformationen. Sista ansökningsdagen är den 31 mars. 
Vi avvaktar, fler ansökningar är nog på väg. 
 
17. Byanytt 
Nästa deadline är den 25 april, och kommer ut i mitten på maj. 
Det kommer att skrivas om att ett distriktsmästerskap i orientering i september i Norreskog- 
Timan kommer att anordnas. Det kommer att göras en ny karta på området. 
Nästa Byanytt kommer även att ta upp årsmötet och turistinformationen. 
 
18. Övrigt 
* Kjell-Åke informerade att Frosta härads hembygdsförening anordnar en hantverksdag den 
9 september kl. 14-17 hos Ola Ols museum. Byföreningen tänker servera fika och scouterna 
kommer ev. att grilla korv.  
* Hembygdsföreningen kommer även anordna en föredrag av Ewa-Gun Westford på 
Svensköpsgården den 6 nov. kl. 19.00. Priset: Medlemmar-50:- och Icke medlemmar-100:-. 
* Centerpartiet undrar om byföreningen vill ha ett möte med dem. 
*Lions Club i Hörby kan tänka sig att bidra med ca. 3000:- om vi vill göra något för de äldre i 
byn. Vårt förslag är att bjuda de äldsta på jullunchen när det är julmarknad i byn. Ingela 
kontaktar Lions för att diskutera vidare. 
* Påskmässan kommer att vara på Svensköpsgården som vanligt, långfredag, påskafton och 
påskdagen kl. 11.00 – 16.00. Sif kommer att grilla korv. 
* Påskafton kommer filmteamet igen till byn. Dom kommer att filma: påskmässan, Einar och 
huggekubben, Allan berättar om natten då bombplanet störtade, minnesplatsen för 
bombplanet och ev. hos Ola Ols museum. 
* Hembygdsföreningen anordnar temaresor i sommar. 4 bussar kommer att besöka 
lanthandeln och Ola Ols museum. 



* Den 26 april kl. 19.00 – 21.00 kommer gruppen Rädda landsbygdsskolorna att anordna ett 
möte i Pärups bygdegård. 2 från alla partier är inbjudna att medverka. Journalister är 
inbjudna till kvällen och publiken får ställa frågor. 
* Vi diskuterade problemet med att MittSkåne Vatten försöker tvinga vissa fastigheter i byn 
att ansluta sig till det kommunala vattnet. 
 
19. Roland tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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