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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.  
 
Lördag och söndag 25-26 oktober 
Städdag i skolan  
Ravlunda skola behöver fräschas upp efter sommarsäsongen! 
Det kommer att finnas folk på plats från kl 10 båda dagarna. 
Kom när du kan! Alla är välkomna! Vi bjuder på fika. 
 
Utgrävningar i Ravlunda med omnejd  
– Sindre Magnusson från Region Skåne informerar  
Lördag 25 oktober kl 14 i Skolan 
__________________________________________________________                           
 
Höstmörkret är här och det är dags för vår nya tradition Österlen lyser. 
 

LÖRDAGEN DEN 1 NOVEMBER 

 

16.00–18.00 
Öppen ateljé hos Charlotte Herou på Tostarödsvägen 16. Välkommen! 
 

16.30–ca 17.30 
300 marschaller tänds längs med bygatan. 
Vi behöver din hjälp att tända och placera ut marschallerna,  
för att bli klara i tid till…  

kl 18.00 då vi återigen får lyssna till skönsång av 

CAROLINAE DAMKÖR  
Succékören från Lund gästar Ravlunda kyrka för andrar året i rad.  
Kören består av 20 personer som tar seriöst på sitt musicerande. De sjunger 
gärna nyskriven musik, men även klassiker inom damkörsrepertoaren.  
Temat för kvällen är ljus i olika former. 
Kören leds av Ulrika Emanuelsson.  
Konserten kostar 60:-/vuxen. Barn gratis. 

SOPPA 
Efter konserten blir det en härligt mustig soppa i Ravlunda skola. 
Soppans ingredienser består enbart av lokala produkter.  
Drycker medtages efter behag och förtärs efter behov (lokalt producerade?). 
Inkl bröd, tillbehör och äppelkaka 70:-/vuxen. Byns barn och ungdomar  
vill vi gärna ha med och de betalar varken för sång eller mat. 
Ring och boka plats för soppan till någon i styrelsen,  
senast den 25 oktober! 
(Se telefonnummer sist i bladet!) 
 
 



Hänt i byn: 
Valborgsfirandet avlöpte som vanligt med 
fest och dans. Från och med nästa år 
kommer festen att hållas på lördagen i direkt 
anslutning till Valborgsmässoafton, för alla 
festsugnas information. 
 
Bålet ligger kvar enligt almanackan, på  
Kristi Himmelsfärdsafton.  
Obs att inga stora rötter ska slängas där 
eftersom de inte brinner. De kan slängas på 
Måsalycke avfallsstation. 
 
Midsommarfirandet avslutades med ett 
hejdundrande åskväder och hagelskuren 
förstörde inte bara äpplen och päron, utan 
också de tårtbitar som inte hunnit ätas upp.  
 
Sakta i Backarna! 
Mötet med Vägverket den 22 april var  
välbesökt och diskussionerna kom igång 
riktigt ordentligt. Vi fick inte med oss några 
konkreta beslut, men tre lite halvkvädna:  
fler 50-skyltar längs Vitabyvägen, en ny 
mätning tillsammans med en tillfällig 
elektrisk fartskylt samt bättre skyltning innan 
järnvägsöverfarten. Vi håller kontakten med 
Vägverket, och får anledning att återkomma. 
 
Ravlundahistoria 
Nu finns Sture Lassessons bilder överförda på 
dvd. Med röster från Ravlunda som berättar 
om livet i byn vävs de ihop till ett fint och 
intressant bildspel. Byalaget kommer så 
småningom att bjuda in till en visning. 
 
På gång: 
Ravlunda finns representerat i TVs satsning 
på dansbandsmusik. Håll tummarna för 
Susanne Nordström som tävlar den 18:e okt! 
 
Ny Ravlundatröja börjar ta form, Sara ritar 
emblem och Erica letar snygga och hållbara 
t-shirts att trycka på. 
 
Annat: 
Skicka era e-postadresser för snabbare och 
enklare leverans av tidningen!  
Skicka till Valborg, erva@telia.com 
 
EU-pengar till bra idéer 
Från och med september i år finns det EU-
pengar att söka genom något som kallas 
LEADER-projekt. Alla som går och drömmer 
om att utveckla livet i sin by kan gå in på 
deras hemsida och läsa mer! 
www.leaderskane.se 
 

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 

  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 50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj. 
(Tyvärr blev det fel i förra numret!) 
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 
Lotta Vareman (suppl.) 
lotta.vareman@telia.com  
Tel.: 0709-670200 
Erica Ängmo 
erica@andastradgard.se  
Tel.: 742 42 
 



 
 
 
 



. 

  

  

 


