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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.                                               Organisationsnummer  838800-7562 

 Konstutställningar i Ravlunda i påsk 
   Konstnären Carina Niber visar sina alster i Skolan i påsk: 15-23 April kl 13-18

Det finns möjlighet till gott fika i samarbete med Ravlunda Hantverksbageri

    Fotograf Joakim Nordstrand ställer ut foton och litografier på Ravlunda Bränneri
Han finns på plats kl 10-18 alla dagar under påskhelgen

Forskare, Företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten anordnar

HANÖBUKTSVECKAN 21-28 Maj

Under veckan anordnas en rad evenemang av byalag, föreningar och företag längs hela Hanöbukten, 
från yttersta Blekinge till södra delarna. Hanöbukten har varit och är fortsatt väldigt viktig för oss. 
Vi deltar därför i evenemanget genom att vi plockar skräp på stranden mellan vår sockens norra och 
södra gräns, dvs från Julebodaån till Klammersbäck, Söndagen den 22 Maj. 
Sträckan är totalt drygt fem km. Vi delar upp oss i grupper; hur många beror på antalet deltagare. 

Dagen avslutas med att deltagarna bjuds på korvgrillning på Skepparpsgården!

Vi samlas kl 13:00, preliminärt vid Haväng, med en alternativ plats om många ställer upp (för att 
undvika P-böter).  För planering & logistik är det bra om man anmäler sig senast den 20/5 
till Lotta Sörtoft tel 0763 243450 eller e-post lotta.sortoft@skepparp.se

Städning av parken och Vårfest Torsdagen den 26 Maj!
Det blir inget bål på Kristi Himmelsfärds dag eftersom den ligger sent i år. Istället 
gör vi en fixar- & städdag i parken, för att avsluta dagen med en vårfest i Skolan! 
Vi samlas kl 15:00 i parken. Medtag spade, kratta och övriga nyttiga redskap!

   Vårfest kl 19:00 i skolan
  Vi ordnar en vårfest på kvällen, dit naturligtvis även de som inte deltagit i städningen  
  av parken är välkomna. Efter en välkomstdrink med tilltugg serveras en buffé med
  något sött efteråt.  Pris: 160:- / person.  Anmäl senast den 10/5 till:
  Erica Ängmo, tel 0730 340106 eller e-post  angmoerica@gmail.com

Hänt sedan sist...
Årsmötet avhölls i skolan den 19 Mars. Förutom de stadgeenliga punkterna var stadgerevidering, 
aktivitetsgrupper och information om GDPR de ”stora” punkterna som behandlades. Vår mångåriga 
ordförande Berit lämnade klubban till Inga Zetterqvist och Erica Ängmo valdes in som ny i styrelsen. 

Stadgerevidering: Den stora förändringen i stadgarna som förslaget innebär är att medlemskap i 
byalaget öppnas upp för personer som inte är fast boende i socknen. Därmed kan t.ex. alla trogna 
sommarboende bli medlemmar. Årsmötet antog förslaget, som måste godkännas på ytterligare ett 
allmänt medlemsmöte för att träda i kraft. 
Förslaget finns att läsa och/eller ladda ner på hemsidan, på anslagstavlan vid skolan och delades ut till 
alla på årsmötet. Den som vill ha ett ex i pappersformat kan kostnadsfritt beställa från Lotta Sörtoft.

Arbetsgrupper för olika aktiviteter
Efter två år med pandemi & restriktioner vill vi åter få igång aktiviteter för byalagets medlemmar.
Vi efterlyser därför dig som vill vara med och bidra med tid/idéer/kunskap i någon av följande grupper:

 Parkgruppen  Historiska gruppen  Fest- & aktivitetsgruppen  Väg- & trafikgruppen 

Anmäl ditt intresse till Inga Zetterqvist, tel 0762 463010 e-post: inga.zetterqvist@hotmail.com



Lagen om GDPR är till för att skydda individens integritet. Man får t.ex. inte föra register över 
medlemmar eller publicera foton och filmer av levande personer. Det finns dock i lagen ett antal 
undantag, där man dels måste visa nyttan med t.ex. medlemsregister och dels måste man informera 
om att man sparar uppgifter (t.ex. namn och adress). Det vanligaste sättet för föreningar är att man 
publicerar sin policy så att var och en är medveten om detta innan man blir medlem och därmed 
accepterar policyn med inbetalning av medlemsavgift. 

För fotografering och filmande gäller att vi ska informera vid varje tillfälle om att fotografering ska ske,
så att den som inte vill bli fotograferad/filmad kan meddela detta. Man har också alltid rätt att begära 
ut information om de uppgifter om individen som finns sparat i föreningen.

Alla på årsmötet fick ett ex av byalagets policy och den, liksom årsmötesprotokollet finns på hemsidan 
att läsa och ladda ner. Den som vill ha eget ex. i pappersformat kan kostnadsfritt beställa från Lotta 
Sörtoft.

Byalaget behöver en logotyp!
Vi förlänger tävlingen som går ut på att designa vår logga. Idealet visar något som
lätt förknippas med Ravlunda, som är tydlig såväl  stor (c:a 25 cm hög) som liten
(2,5 cm hög), och som innehåller texten ”Ravlunda sockens byalag”
Alla kan vara med – endast fantasin sätter gränsen! Styrelsen utser de två, ev. tre finalister som bäst 
uppfyller såväl ändamål som tekniska krav. Dessa presenteras på nästa medlemsmöte där vinnaren 
utses genom röstning. Vinnaren överlåter copyrighten till Byalaget och får förutom äran ett hederspris.
E-maila eller lämna ditt förslag senast 30/6 till
Lotta Sörtoft (Verkaåv. 85) email: lotta.sortoft@skepparp.se

Byavandring i Ravlunda den 7 Juli! 
Albo Härads Hembygdsförening anordnar en byavandring i Ravlunda under ledning av Gunnar Persson.
Samling kl 18:30 vid kyrkan. Vandringen beräknas ta c:a två timmar. Ingen föranmälan behövs och 
evenemanget är gratis. Kontaktperson: Gunnar Persson, telefon 0709-392667 

En riktigt 

GLAD och fridefull PÅSK 
önskar vi er alla

Styrelsen

Ravlunda byalag,   Styrelsen 2022-2023 Årsavgift

  Ordförande: Inga Zetterqvist 
   inga.zetterqvist@hotmail.com

Vice orförande: Erica Ängmo  
 angmoerica@gmail.com

Kassör: Karin Sundén 
 ksunden@gmail.com

Sekreterare: Eva Helander 
 helandereva4@gmail.com

Ledamot: Lotta Sörtoft 
 lotta.sortoft@skepparp.se

Suppleanter:
  Elisabeth Arvidsson
   elisabetharvidsson59ea@gmail.com

                                            

  Allan Björk
   allan.bjorck@gmail.com

  Kerstin Hansson                   

Tel 0762 463010 

tel 0730 340106 

tel 0767 607151

tel 0709 185418 

tel 0763 243450

tel 0730 657107

tel 0414-741 51  

Avgiften för 2022 är 50 kr för enskild
medlem och 100 kr för familj

Bankgiro 5490-4677.

Glöm inte skriva namn och e-post 
eller namn och postadress!
Den som inte använder internetbank
kan få inbetalningskort från kassören

GDPR:
Från 2023 kommer vi att istället för att 
åka runt och dela ut till varje medlem, 
försöka leverera Ravlunda Allehanda och 
annan information digitalt i den mån det 
fungerar för respektive medlem.

Vi kommer därför att uppföra ett register
med medlemmarnas namn och e-mail 
adress, alternativt postadress för den 
som hellre vill ha RA och eventuell övrig 
information i pappersformat. 

Visste du att Ravlunda sockens byalag har en grupp på Facebook? 
Den kan användas av alla som ett komplement för information om vad som händer här.

Sök på ”Ravlunda” eller gå direkt till www.facebook.com/groups/ravlunda/

http://www.facebook.com/groups/ravlunda/
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