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www.ravlunda.com

Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att
företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.

ÖSTERLEN LYSER
Musik och ord i RAVLUNDA
KYRKA

4 NOV. Kl 18.00

Vi tänder 300 marschaller kl 16.30 längs bygatan från Bränneriet till
kyrka.
Konsert i Ravlunda kyrka kl 18.00. Ord och musik:
SOM LITEN I RAVLUNDA PRÄSTGÅRD
Folkmusiker från trakten spelar låtar och läser texter
ur Elof Stoltz´ bok

Entré 60 kr Barn gratis
Biljettförsäljning från 17.30
Välkomna! Ravlunda byalag

Vad händer hösten 2017 i RAVLUNDA?
Den 18 november kl 14.00 inbjuder vi till möte i skolan
Viktiga saker händer i och kring vår by. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Vi
behöver hjälpas åt. Vi kommer att informera om projekt VÄGVAL som innebär att alla vägar
som inte är namngivna idag därför ska namnges. Cykelleden mellan Kivik och Ravlunda
planeras nu för fullt och det finns mycket att diskutera kring detta. Även cykelled mellan
Ravlunda och Brösarp behöver ventileras. Ytterligare en viktig sak vi måste samverka kring är
planerna om Superbussarna och borttagande av hållplatser, t ex Brodala och Ängdala. Lite mer
information om de tre projekten finns nedan.
VÄGVAL
Har er väg något namn? Simrishamns kommun driver projekt vägval som ska ge namn åt ett
antal vägar där de boende nu har sin fastighetsbeteckning som adress. Detta för att underlätta för
posten, räddningstjänsten etc. Så nu har du möjlighet att påverka vad din väg ska heta. Fundera
över gamla namn du kanske hört, någon verksamhet, byggnad eller person med anknytning till
din väg. Till mötet den 18 november kommer Kicki Näslund som ansvarar för projektet.
CYKELLEDER
Dragningen av lederna är de optimala? Kan vi påverka dem? Kan vi stötta Brösarps byagille i
deras kamp för en led mellan Ravlunda och Brösarp? Vi bjuder in representanter från
kommunerna och Trafikverket till vårt möte.
SUPERBUSSAR
Som vi skrev i förra RA så driver Skånetrafiken sitt projekt med SUPERBUSSAR- dvs snabba
bussar som ska ersätta bl a Linje 3 och som ska stanna på ett fåtal hållplatser. Byalaget har varit
i kontakt med BUSSGRUPPEN i Maglehem och byalagen i Vitemölla och Kivik. Vi har också
haft kontakt med kommunens representanter och Skånetrafiken samt våra lokala politiker.
Tyvärr utan något större gensvar. Ingen verkar vilja ta ansvar. Vi tror därför att vi kommer att
behöva ta strid för våra hållplatser! Bra och nära kollektivtrafik för alla är en viktig
landsbygdsfråga! Vid mötet den 18 november kommer vi att informera mer. Till mötet inbjuder
vi också representanter från kommunen och Skånetrafiken.
Om du tycker att de här frågorna är viktiga så hoppas vi i Ravlunda byalags styrelse att vi
ses på mötet den 18 november kl 14.00. Vi bjuder på fika

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 2017-2018
Ordförande och kassör: Berit Andersson
berit.t.andersson@telia.com tel 0414-703 42
Sekreterare: Eva Andersson
evaskepparp@hotmail.com
tel 0414-741 21
Ledamöter:
Marta Cicionesi
marta.cicionesi@telia.com
tel 0414-740 18
Elisabet Arvidsson
elisabeth-arvidsson@spray.se mb 0730 657107
Britt Fogelberg
fogelberg49@hotmail.com
tel 0414-74149
Ulrika Svensson
mb 0735439269
Allan Björk

Årsavgift
Är du redan medlem i byalaget?
Kontakta annars gärna vår kassör
Berit Andersson eller betala till vårt
bankgiro med nummer
5490-4677.
Glöm inte skriva namn
Avgiften är 50 kr för enskild medlem
och 100 kr för familj.

