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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.  

 
 

MAJFEST och årsmöte 
 
I år blir byalagets fest 
lördagen den 1 maj kl 18. 
Vi äter den lokala, 
handplockade nässelsoppan, 
varmrökt lax a la´Ravlunda 
och rabarberpaj a 
la´Sommarbyn och roar oss 
därefter med dans o stoj till 
smittande musik. 
 Öl, vatten o läsk ingår, vin 
och sånt får man själv ta med. 
I skolan förstås, vårsmyckad 
av byalagets festkommitte. 
 
Festen föregås som vanligt 
av byalagets årsmöte som 
börjar kl 17.30. Styrelseval 
och årsberättelse 
 
Pris: 
Vuxen 200 kr.  
Ungdomar : 50 kr  
Barn under 12 år gratis. 
 
Anmälan senast den 26 april till 
någon i styrelsen. 
 
 
 

Det är bål på Kristi 
Himmelsfärdsafton den 12 
maj. Vi tänder bålet när det 
börjar skymma, och grillar före 
det. 
Ta gärna med egen korv eller 
annat ni vill grilla!  
 
Allsång i Parken den 13 Juli kl 
19.00. 
Ättlingar till Elna o Anders 
Hansson leder allsången. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ravlunda bilder  
Söndagen den 2 maj, 15:00 är sista gången för 
säsongen. Ett entusiastiskt gäng har under våren 
inventerat och dokumenterat bilder från Ravlunda 
under 1900-talet. I skolan. 
Flygfoto, yrken, personer, fest och vardag, företag – 
1000 bilder skall kombineras med musik o tal till video 
och kalendrar. 
Kom och var med att skapa Ravlunda historia! 



Vill du vara med? 
 
 
 
 
Under våren har pågått diskussioner om projekt som syftar till att 
utveckla Ravlunda bygden till en attraktiv plats för 
småföretagande och boende. I dagarna träffar vi ett flertal 
organisationer som är intresserade av att satsa kunskap och 
pengar för att förverkliga våra visoner. 
En förutsättning för att detta skall leda till konkreta resultat är att 
Ravlunda kan ställa upp med både ideella krafter och 
yrkeskompetens inom vissa områden. Det kan handla om: 

• Projektledning 
• Kulturutveckling 
• Vandringsledsbygge 
• Bildhantering, foto, film 
• Internationell historia analys/utväxling. Facebook. 
• Maletofta utgrävnings medhjälpare 

 
Är du intresserad och tror dig kunna avsätta någon tid, kontakta 
Berit eller Claes enligt nedan. 
 
Städning runt skolan 
Lördagen 8 maj städar vi runt skolan. Vi börjar kl 10.  
 
Ravlunda byalag, Styrelsen 
Ordförande: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com , tel.: 703 42 
Sekreterare:Marie Peterson 
eml.peterson@telia.com , tel.: 74160 
Kassör: Valborg Johnsson 
erva@telia.com , tel.: 741 32 
Ledamöter: 
Claes Johansson  
claes@crewlog.net, tel.: 741 10 
Christel Lindholm  
ch55@telia.com tel.: 741 28 
Erica Ängmo 
erica@andastradgard.se , tel.: 742 42 
Gösta Bengtsson 
gosben@telia.com , tel 74140 
Anette Bienen 
anette@bienen-haventon.se , tel. 74100 
 

 
 

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. 
Betala på vårt bankgiro 
med nummer 
5490-4677. 
 


