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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.                                                                                     

                                  

Ravlunda sockens byalag inbjuder till 

årsmöte 
 

§         § 

Söndagen den 23 april kl 15.00 

                   Plats: Skolan i Ravlunda 
 

Museichef Lena Alebo berättar om planerna på nya utgrävningar av 

Maletofta under rubriken "Maletofta på nytt"  
 

Därefter hålls årsmötet 
Vi bjuder på och kaffe o kaka 

 Anmäl till Berit, Eva eller Annika att du kommer 
(se telefonnummer och e-postadresser nästa sida) 

 

Vi behöver bli fler som arbetar i byalaget. Anmäl ditt intresse till 
valberedningen: Åke Hansson tel 0414- 741 51 

 

 

 

Hänt i Ravlunda under våren 2017 
Pensionärsmiddag  
Tyvärr blev det ingen pensionärsmiddag i år. Tiden för oss i byalagets styrelse räckte inte till. Vi 

hoppas att vi till nästa år får fler intresserade av styrelsearbete så att vi kan återuppta denna 

trevliga och uppskattade tradition. 

 

Aktuellt i Ravlunda våren och sommaren 2017 

 

Vårbål och städdag den 24 maj, Kristi himmelsfärdsafton 

Vi behöver städa på lekplatsen i stationsparken. Röja från ogräs och plocka bort skräp på och 

runt lekplatsen och gungorna. Ta med spade och kratta. Vi träffas kl 18.00 och städar. Sedan 

tänder vi traditionsenligt brasan när det börjar skymma ca kl 20.00. Tag med korv, dryck och 

gott humör. Lägga bara torrt ris i bålet, inte mossa och färska grenar. Respektera vad som 

står på skylten och lägg inte ris förrän tidigast den 21-22 maj. Tänk på fåglarna.  



Midsommar 
Till midsommar inbjuds till dans kring midsommarstång på midsommarafton. Vi planerar som 

förra året att klä midsommarstången på midsommarafton med start vid 13-tiden och som vanligt 

börja dansen kl 14.00 på midsommarafton. Anslag kommer. 

 

NYA UTGRÄVNINGAR VID MALETOFTA  

Maletofta undersöktes 2008-2011 men ännu återstår många frågor. Ännu vet man t ex inte hur 

stort Maletofta en gång var. Man vet inte heller om platsen var bebodd elller om den kanske var 

en mer säsongsbetonad marknadsplats. Nya utgrävningar ska försöka ge svar på sådana frågor. 

Under våren 2017 ska man börja planera och söka pengar för nya arkeologiska undersökningar 

av Maletofta. Dessa är tänkta att äga rum sommaren 2018. 

På byalagets årsmöte kommer museichef Lena Alebo att berätta mer under rubriken ”Maletofta 

på nytt” 

 

SKÅNETRAFIKENS SUPERBUSSKONCEPT  

Skånetrafiken arbetar med sitt nya koncept med s.k. SUPERBUSSAR som ska ersätta bl a  

linje 3 Simrishamn- Kristianstad. Dessa bussar ska bli ”snabba” t ex genom att man kan kliva på 

endast vid ett fåtal hållplatser längs vägen. Men det innebär ju då för de resande att det kan bli 

längre att ta sig till dessa hållplatser. Det ursprungliga förslaget var att ta bort 23 hållplatser 

längs sträckan Simrishamn-Kristianstad! Huruvida ”olönsamma” hållplatser får bli kvar och 

eventuellt trafikeras av andra linjer är oklart. Utöver Ravlunda kyrka har vi ju Brodala och 

Ängdala som är viktiga för oss Ravlundabor att behålla, även om trafikunderlaget inte är så stort 

på dessa hållplatser. 

Vi kommer att fortsätta undersöka Skånetrafikens planer. Du som vill vara med och engagera di

g i denna fråga kontakta   

Berit: berit.t.andersson@telia.com eller Eva: evaskepparp@hotmail.com       

 

Ravlunda bilder 

Arbetet med att digitalisera våra gamla bilder fortgår och vi hoppas att vi så småningom 

kommer att kunna presentera en DVD som visar och berättar om olika skeenden och perioder i 

vår by 

 

Skolan 

Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet 

att hyra skolan för olika evenemang.  

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson tel 0414-703 42 eller 

mobil 070 675 31 43  alt e-mail: berit.t.andersson@telia.com 

 
   

Ravlunda byalag, Styrelsen 2016 
Ordförande och kassör: Berit Andersson 

berit.t.andersson@telia.com    tel 0414-703 42 

Sekreterare: Eva Andersson 

evaskepparp@hotmail.com      tel 0414-741 21 

Vice sekreterare: Isaac Svensson 

isaactheo@yahoo.se               tel  0414-742 65 

Ledamöter: 

Annika Nygren Johansson o Bertil Johansson 

annikalilian@gmail.com          tel 0414-741 01 

Marta Cicionesi 

marta.cicionesi@telia.com      tel 0414-740 18  

Bengt Nilsson 

   bkja@telia.com                     tel 0414-743 04     

Årsavgift 

  
Är du redan medlem i byalaget?  

Kontakta annars gärna vår 
kassör Berit Andersson eller 

betala till vårt bankgiro med 
nummer 5490-4677. 
Vi bifogar blankett. Har du 

redan betalt så bortse från den. 
 

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