
RAVLUNDA  ALLEHANDA 
APRIL 2015                                                                    www.ravlunda.com 
Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som 
målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.                                                                                     

                                  

 
Ravlunda sockens byalag inbjuder till 

årsmöte 

§         § 

Lördagen den 2 maj kl 16.00 

                  Plats: Skolan i Ravlunda 

 
Vi börjar med att titta på film om restaureringen av Klammersbäck 

 
Efter filmen svarar Lars Edman på frågor om arbetet 

 
Därefter hålls årsmötet. 

Vi bjuder på kaffe  med dopp . 

 
 
I år serverar Ravlunda Bränneri vårbuffé lördagen den 2 maj, med 
början kl 18.  

Anmäl att du/ni kommer till info@ravlundabranneri.se eller ring 

0414-74100 senast en vecka innan. 
Priset är 325 kronor exkl dryck. 

 
 

 

mailto:info@ravlundabranneri.se


Pensionärsmiddag  

Söndagen den 8 mars samlades ca 30 glada pensionärer i skolan i Ravlunda för att avnjuta den 

sedvanliga och varje år återkommande pensionärsmiddagen. En uppskattad sedvänja som vi 

hoppas kunna fortsätta med.  

 

Aktuellt i Ravlunda våren och sommaren 2015 

 

Vårbål den 13 maj, Kristi himmelsfärdsafton 

Vi samlas i Stationsparken för bål. Medtag korv och dryck och gott humör. Tänk på att bara 

lägga ris i bålet och inte förtidigt så att fåglarna hinner bygga bo. Brasan tänds i skymningen 

ca kl 20.00 

 

Arbetsdag i stationsparken söndagen den 10 maj kl 10.00 

Vi behöver städa på lekplatsen i stationsparken. Röja från ogräs och plocka bort skräp på och 

runt lekplatsen och gungorna. Ta med spade och kratta. Särskilt föräldrar med barn är 

välkomna. Medtag fika, möjlighet till grillning. 

 

Gula leden 

Gösta har medverkat vid iordningsställande av Gula Leden med märkning, uppställning av 

stättor, informationstavlor och avståndsangivelser. Arbetet har letts av Brösarps Byagille i  

samarbete med Eljaröd-Andrarums IF. Arbetet slutredovisas den 28 maj. 

 

Byadag i sommar 

Vi planerar för en byadag den 4 juli där vi liksom förra året tänker oss olika aktiviteter för alla 

åldrar t ex skattletning och kanske ponnyridning för barn, kubb och "armbrytning" för vuxna, 

varpa är rätt kul osv. Vi vill gärna ha hjälp med planeringen. Hör av er med idéer till oss i 

styrelsen.  

 

Midsommar 

Vid midsommar inbjuds till dans kring midsommarstång på midsommarafton under 

förutsättning att vi får hjälp att klä stången kvällen innan. Anslag kommer. 

 

              Skolan 

Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet att 

hyra skolan för olika evenemang. Hör med Gunnar när där är ledigt. 

  
   

Ravlunda byalag, Styrelsen 2013-2014 
 

Ordförande: Berit Andersson 

berit.t.andersson@telia.com    tel 0414-703 42 

Sekreterare: Ulrich Nitsch 

ulrich.nitsch@gmail.com           tel  0414-74350 

Kassör: Gunnar Persson 

gun-pers@telia.com               tel 0414-74016 

Ledamöter: 

Gösta Bengtsson 

gosben@telia.com                 tel 0414-741 40 

Annika o Bertil Johansson 

annikalilian@gmail.com          tel 0414-741 01 

Marta Cicionesi 

marta.cicionesi@telia.com      tel 0414-740 18       

Årsavgift 
  

Är du redan medlem i byalaget?  
Kontakta annars gärna vår 
kassör Gunnar Persson eller 

betala till vårt bankgiro med 
nummer 5490-4677. 

Vi bifogar blankett. Har du 
redan betalt så bortse från den. 
 

                 Glöm inte skriva namn 
Avgiften är 50 kr för enskild 

medlem och 100 kr för familj. 
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