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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
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Lördagen den 28 april kl 15.00
Plats: Skolan i Ravlunda
Vi bjuder på kaffe och kaka
Hoppas på livliga diskussioner om bussar, cykelleder
och annat viktigt som rör Ravlunda
Anmäl gärna till Berit eller Eva 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 eller
Börje Hallgren, mb 070 992 36 16

Hänt i Ravlunda under våren 2018
Pensionärsträff
Lördagen den 24 mars träffades ca 25 glada pensionärer och åt smörgåstårta,
gräddtårta och tittade på Ravlunda bilder som Gunnar Persson visade och berättade
om.
.

Aktuellt i Ravlunda våren och sommaren 2018

Vårbål och städdag den 9 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 ca kl
18.00 och städar. Sedan tänder vi traditionsenligt brasan när det börjar skymma, ca
kl 20.00. Lägga bara torrt ris i bålet, inte mossa och färska grenar. Respektera
vad som står på skylten och lägg inte ris förrän tidigast den 5-6 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. Anslag kommer.
SKÅNETRAFIKENS SUPERBUSSKONCEPT
Vi har under ”vintern” samlat namnunderskrifter för att protestera mot ev indragning
av busshållplatser på på Linje 3, speciellt i Ravlunda trakten. Vi har fått in ca 763
namn-underskrifter och dessa kommer i veckan att lämnas till
Kollektivtrafiknämnden/RegionSkåne

Info från kommunen
Ämne: Gemensam städdag för alla byalag med Håll Sverige Rent
Hej alla Byalag!
Det har kommit önskemål om att det anordnas en gemensam städdag i
Simrishamns kommun, och jag har fått förslag på sista helgen i april. Vi på Gata/
Parkenheten har inte resurser att hålla i samordningen för alla byalag i
kommunen så jag hoppas att någon av er i byalagen kan vara samordnare, jag
skickar ut detta till alla dem som vi har kontaktuppgifter på, är det någon vi
missat är vi tacksamma om det här skickas vidare till vederbörande. Jag
beställer soppåsar hos Håll Sverige Rent som ni sedan kan hämta ut i receptionen
på kommunhuset i Simrishamn from v. 16. Gata/Parkenheten håller i städdagen
här i Simrishamn och vi anpassar oss till den dag som bestäms av er i byalagen.
När ni kommit fram till dag så kan vi lägga in text på vår hemsida som berättar
när var och hur samt ta kontakt med Ystad Allehanda och Österlenmagasinet. Har
inte byalagen möjlighet att själva ta hand om insamlat skräp anmäler ni till oss,
så kommer vi och hämtar det. Viktigt är det samlas på endast ett ställe där det
är lätt att hämta.
Mvh
Pia Petersson
Parkingenjör
Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Gata/Park
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Storgatan 22
Hemsida: www.simrishamn.se
E-post: pia.petersson@simrishamn.se

Tyvärr har vi i byalagsstyrelsen inte möjlighet att hålla i städdagen och därför
hoppas vi att någon/några i Ravlunda vill ta ansvar för detta. Hör av er till
Berit så kan vi hjälpa till att samordna.

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
elisabetharvidsson59.ea@gmail.com
mb
0730657107
Britt Fogelberg
fogelberg49@hotmail.com
tel
0414-74149
Ulrika Svensson
mb
0735439269
Allan Björk
mb
0706969032
allan.bjorck@gmail.com

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.

