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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.  

Nya styrelsen: 
Vid byalagets årsmöte 1 maj valdes fyra nya 
medlemmar in i styrelsen: 
 Alf Svensson (Skepparp)  
 Christine Ingesson (Tostarödsvägen) 
 Ingegerd Svensson (Skepparp) 
 Ulrich Nitsch  (Skepparp) 
Vid ett första konstituerande styrelsemöte 8 juli 
beslutades att Berit Andersson förutom sin ordföranderoll även agerar kassör. 
Gunnar Persson (ej styrelsemedlem) tar över ansvaret för den del av ekonomi 
administrationen som berör skolan. 
Komplett styrelsesammansättning med tfn o e-postadresser finns på sid 2 
 
Städning av skolan och parkytor i byn. 
Lördag - söndag 9-10 oktober. Vi hjälper varandra att hålla Ravlunda o skolan 
trivsamt. Vi börjar kl 10. Det blir tid för gemensam fika också 
 
Ravlunda lyser 6 november 
 Ljusspel, trekanten vid skolan (Adam skapar) 
 300 marschaller lyser upp byn 
 Carolinae Damkör i kyrkan 18:00.  60:-/vuxen 
 Soppkväll i skolan 
 

Ravlunda bilder  
Söndagen den 3 oktober, 15:00 sätter vi igång igen. 
Plats: Ravlunda skola 
 
Ett entusiastiskt gäng har under våren inventerat och 
dokumenterat bilder från Ravlunda under 1900-talet. 
. 
Flygfoto, yrken, personer, fest och vardag, företag – 
1000 bilder skall kombineras med musik o tal till video 
och kalendrar. 
Under hösten kan också intresserade vara med och 
göra svartvita bilder i mörkrum. 
Vi gör om diabilder till digitalt media och kan sen 
skapa ett sammanhang i datorn. 
Kom och var med att skapa Ravlunda historia! 



 Ravlunda – en historisk bygd i förändring 
 
Regionmuseet har tillsammans med 
Ravlunda byalag utvecklat en projektidé 
är att ta fram projekt kring 
besöksmålsutveckling, guideutbildning, 
visitorscenter / kulturhus som ska förklara 
och bidra till att levandegöra och förmedla 
kulturarvet kring Ravlunda. Vi vill skapa 
ett nätverk mellan offentliga aktörer, 
landsbygdsföretag med turisminriktning 
och byinvånare för att utveckla den lokala 
natur- och kulturarvsturismen.  
Allt inom ramen för den landsbygdsutveckling som bedrivs i Skåne med stöd av 
pengar och resurser från Länsstyrelsen, Region Skåne, Simrishamns kommun 
och vad gäller den direkt arkeologiskt knutna aktiviteterna, även privata 
stiftelser. Samverkan skall sökas med Österlens museum, Studiefrämjandet, 
Kivik församling, Sparbanken Syd och Kivik Tourism. 
Ansökan ligger inne hos den organisation som heter LEADER och som i höst 
skall ta ställning till om man vill stödja projektet. 
Om projektet realiseras är tanken att arrangera ett stormöte för alla 
intresserade Ravlunda bor med föredrag och diskussioner om vad som kan 
göras och hur det skall genomföras 
 
Tack: 

• Niklas Andersson som välvilligt (igen) levererat material till lekplatsen i 
järnvägsparken. 

• Gullvi Andersson som tog initiativ till en alltigenom 
lyckad Allsångskväll i järnvägsparken 13 juli. Många 
njöt och tog del i den härliga sommarkvällen. 

• Valborg Johnsson som så engagerat varit aktiv i 
byalagets styrelse i många år, de senaste åren bl.a. 
som kassör. 

• Kerstin & Åke Hansson som så fint väljer, planterar 
och vårdar alla vackra blommor i järnvägsparken. 

 
Ravlunda byalag, Styrelsen 2010-2011 
 
Ordförande och kassör: Berit Andersson 
berit.t.andersson@telia.com , tel.: 703 42  
Sekreterare:Marie Peterson 
eml.peterson@telia.com , tel.: 740 61 
 
Ledamöter: 
Alf Svensson 
ingegerd.alf.engsbo@telia.com  tel 740 14  
 
Christel Lindholm  
ch55@telia.com tel.: 741 28 
 
Christine Ingesson 
christine.hjortmar@gmail.com, tel 74089 
 
Claes Johansson  
claes@crewlog.net, tel.: 741 10 
 
Gösta Bengtsson 
gosben@telia.com  tel 74140    
 
Ingegerd Svensson 
ingegerd.alf.engsbo@telia.com tel 740 14 
 
Ulrich Nitsch 
ulrich.nitsch@telia.com, tel 743 50 

     (CJ/28SEP2010) 


