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Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden 
sammanslutning, som har som målsättning att företräda Ravlunda sockens 
befolkning och deras intressen.  
 
Våren är här och sommaren kommer närmare… 
Det är åter dags för vår årliga vårfest, i år på nytt datum på grund av att 
Valborgsmässoafton och Kristi Himmelfärdsafton inträffar på samma dag. 
Byalaget har därför valt att lägga festen lördagen den 3 maj. 

 
 
 

VÅRFEST I RAVLUNDA 
lördagen den 3 maj 

 
 

Välkommen till traditionell Vårfest på otraditionellt 
datum, och ny tid! 
 
Kl 17.30 hålls byalagets årsmöte 
Kl 18 börjar festen, sedvanlig trerättersmiddag 
(nässelsoppa, lax, rabarberpaj) 
 
Plats: Skolan. 
 
Musik för alla smaker: Det populära 
Tvättstugebandet (fjolårets succé) 
 
 

Vin och klara drycker medtages efter behag och brukas efter behov. 
 
 

Pris: 195 kr 
Barn under 15 år: 90 kr 
Barn under 12 år: gratis 

 
 

Anmälan senast 27 april 
Valborg 74132, Berit 70342 
Jan Erik 17533, Erika 74242 

Christel 74128 
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Pensionärsmiddagen 
I år ägde pensionärsmiddagen rum 
den 10 februari. Medlemmar ur 
Byalaget lagade maten och serverade. 
Menyn var den sedvanliga. Alla 
tycktes belåtna. 
 
Parken 
En klätterställning till lekplatsen i 
Järnvägsparken har levererats. Den 
kommer att sättas upp så fort vi fått 
hjälp med markberedningen.  
 
Anslagstavlan 
Claes Johansson, Rosenlunds B&B, har 
tillsammans med sin son snickrat ihop 
en fin anslagstavla till Järnvägs-
parken. Kan användas av alla vid 
behov. Tack Claes! 
 
Ny Ravlundatröja 
Sara Klein, textilkonstnär och 
Ravlundabo sedan en tid, har 
presenterat förslag till motiv till en ny 
Ravlundatröja. Vi räknar med att den 
blir färdig lagom till sommaren och  
återkommer då med information om 
var du kan köpa den. 
 
Bålet 
På Kristi Himmelfärdsafton, den 30 
april, tänder vi bålet i Järnvägsparken 
ca kl. 21. Välkommen att ta med 
något att grilla till kl. 19! 
 
Möte med Vägverket 
På tisdag, 22 april, äger ett möte med 
Vägverket rum i Ravlunda skola. 
Byalaget har bjudit in Rune 
Mårtensson från Vägverket samt 
personer från kommunen och  
polismyndigheten angående åtgärder 
för trafiken på Vitabyvägen genom 
Ravlunda. Syftet med mötet är att 
diskutera konstruktiva åtgärder som 
kan göra det enklare för bilister att 
hålla hastighetsgränsen, 50 km/tim, 
genom Ravlunda.  
 
Vill du hyra skolan?  
Lokalen kostar 300 kr för vardagar 
och 400 kr för helgdagar/kvällar, plus 
5 kr/person och 10 kr/person om man 
vill använda porslinet.  
Veckopriser enligt överenskommelse. 
Boka hos Gunnar Persson, tel. 740 16.

 
Skolans skötsel 

d Följande representanter från 
byalaget ingår i de grupper, som 
svarar för skolans skötsel: 

Skolrådet: Berit Andersson, Valborg 
Johnsson, Gunnar Persson och Leif 
Lindholm. 
uthyrning och ekonomi: Gunnar 
Persson, Valborg Johnsson, Karin 
Sundén och Jan Erik Bornlid. 
underhåll och skötsel invändigt: 
Gun-Britt Bengtsson och Valborg 
Johnsson. 
underhåll och skötsel utvändigt: 
Gösta Bengtsson och Claes 
Johansson. 
 
Årsavgift 
Är du redan medlem i byalaget? 
Kontakta annars gärna vår kassör 
Valborg Johnsson på 741 32. 
Avgiften är 40 kr för enskild medlem 
och 80 kr för familj. 
Betala gärna på vårt bankgiro med 
nummer 5490-4677. 
 
Byalagets styrelse 
Ordförande: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com  
Tel.: 703 42 
Sekreterare: Jan Erik Bornlid 
janerikbornlid@hotmail.com  
Tel.: 175 33 
Kassör: Valborg Johnsson 
erva@telia.com  
Tel.: 741 32 
 
Ledamöter: 
Claes Johansson (suppl.) 
claes@crewlog.net 
Tel.: 742 34 
Betty Lassesson (suppl.) 
Tel.: 742 54 
Christel Lindholm (suppl.) 
ravlunda@telia.com 
Tel.: 741 28 
Karin Sundén  
ksunden@gmail.com  
Tel.: 741 22 
Lotta Vareman (suppl.) 
lotta.vareman@telia.com  
Tel.: 0709-670200 
Erica Ängmo 
erica@andastradgard.se  
Tel.: 742 42                         V.g.v     
 

 


