
RAVLUNDA  ALLEHANDA 
Februari 2012                                                    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.                                                               

NYTT I RAVLUNDA 
 
Efter jul- och nyårsuppehåll kommer nu Ravlunda Allehanda med 
ett nytt nummer fyllt med färska nyheter om livet i byn. 
 

Efter höstens två fokusgrupp-
träffar beslutade vi att följa upp 
en del av de idéer och tankar som 
framkom. 
Vi kommer att sätta upp en 
anslagstavla vid ytterdörren på 
skolan 
 

     
 
Vi återupptar möjligheten att 
spela pingis i skolan. Ungdomar 
som är intresserade kan höra av 
sig till Gunnar Persson. Det finns 
pingisbord i skolan. 

 

 

 
 
 

Marta Cicionesi kommer att 
bjuda in till föräldraträff för 
fortsatta diskussioner. 

 
Vi har också fått förslag om att 
arrangera kafferep i skolan och 
byavandring i Ravlunda med 
avslutande korvgrillning i 
stationsparken. Vi återkommer  

SOPPKVÄLL I SKOLAN 
Fredagen den 24 februari kl 19.00 

Anmälan senast måndagen den 20 februari till någon i 
styrelsen 

  

Vuxna 50:- Barn 25:- inkl öl, läsk eller vatten 
Vin till självkostnadspris  

 
 



Agenda våren 2012 
 
Pensionärsmiddag den 4 mars kl 13.00 
Vi bjuder på traditionsenlig middag för Ravlundas pensionärer. Om du 
är pensionär och inte fått någon inbjudan så hör av dig till någon i 
styrelsen 
 
Söndagsföreläsning med fika den 11 mars kl 14.00 
Eva Andersson berättar om "Elna Andersdotter och andra 
barnmorskor i 1800-talets Ravlunda" 
 
Ravlunda bilder  
Ett entusiastiskt gäng har de senaste åren inventerat och dokumenterat 
bilder från Ravlunda under 1900-talet. Vi har träffats i skolan 3-4 ggr 
per termin. 
Vill du vara med att skapa Ravlundas historia? Tag kontakt med Claes 
Johansson, 741 10, om tid för nästa träff. 
 
Städning i och utanför skolan den 14 april kl 9.00 
 
Vårfest med årsmöte den 28 april kl 17.00 
 
Tröjor  
Vi har fortfarande kvar av våra populära Ravlundatröjor. Tröjorna med 
de fina trycken från Ravlunda som är ritade av byns egen textilkonstnär 
Sara Klein. Finns i flera olika färger och storlekar. Pris 100:- 
Kontakta Valborg, 741 32, Gunnar, 740 16 eller Berit, 703 42 om ni är 
intresserade av att köpa tröjor. 
 
Kalendrar 
Vi har också kvar några årskalendrar, 2012, med bilder från Ravlunda 
med omnejd. 125:-  Hör av dig till Gunnar, 740 16 eller Berit, 703 42 
om du vill köpa kalender 
 
 

   
Ravlunda byalag, Styrelsen 2011-20121 
 
Ordförande: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com    tel 0414-703 42 
Sekreterare: Ulrich Nitsch 
ulrich.nitsch@telai.com          tel  0414-743 50 
Kassör: Gunnar Persson 
Gun-pers@telia.com              tel 0414-740 16 
Ledamöter: 
Gösta Bengtsson 
gosben@telia.com                 tel 0414-741 40 
Annika Johansson 
bertil.johansson@swipnet.se.vcf 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, 740 16, 
eller betala på vårt bankgiro 
med nummer 5490-4677.  

      
Glöm inte skriva namn 
 
Avgiften är 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj. 
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