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Medlemsavgift 
2019 

 

För att fortsatt kunna göra 
ett bra arbeta för byn, 
behöver vi ditt bidrag som 
medlem. 
Alla pengar går oavkortat till 
verksamheten. 
 

Enskild person  100 kr 
Familj  150 kr 
 

Avgift inbetald efter  
1 november gäller även för 
nästkommande år. 
 

Bankgiro 5644-3922 
Swish 123-0803510 

 

Kom ihåg att skriva namn, 
adress på din inbetalning. 

 

Skivarps Byalags verksamhetsberättelse för 2018 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har haft sju styrelsemöten, årsmöte och extra möte för stadgeändring under 
året. Protokollen finns på vår hemsida.  
 

Vi har deltagit i Byalagsrådets alla möten. Utegym i Skivarp och problemen med 
buss 305 och anknytningen till buss 190 och tåget mot Ystad är några av frågorna 
som behandlats. 
 

Vi har haft 82 familjemedlemskap och 33 enskilda, vilket betyder ca 250 
medlemmar. Detta är ungefär samma som förra året. 
 

Rickard Harletun underhöll oss på våffelfesten. Det gick åt massor av våfflor till 
alla besökarna i olika åldrar som kom. 
 

10 försäljare kom till växtloppisen och det kom många besökare, som ville köpa de 
fina växterna och plantorna som var till salu. 
 

Vi ordnade traditionellt midsommarfirande som började med att vi klädde 
stången. På eftermiddagen restes den och därefter blev det dans kring stången 
till sång och musik av Jonas Gröneng. 
 

Årets musikkväll regnade nästan bort, men vi som var där njöt av Jogges 
underhållning. 
 

Årets Pantoffelmarknad hade liksom tidigare många besökare och försäljare. 
Rockis och Poppis roade både barn och vuxna. 
 

Ronnie Holmberg från Svedala underhöll med sång, gitarrspel och roliga historier 
under Adventsfikat i december. Hembakade lussebullar och kakor bjöds till 
självkostnadspris.  
 

Brandstationen har under året hyrts ut 25 gånger till föreningar och 
privatpersoner.  
 

Alla som hjälpt till under året bjöds in till en trevlig fest i november som tack för 
hjälpen. 
 

Stort tack till alla som sponsrat Byalaget och hjälpt till på olika sätt under året. 
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Styrelse: 
Kent Ekblad, ordförande 
Cecilia Svensson, vice ordförande 
Karolin Bösgård, kassör 
Kim Hansen, sekreterare 
Andrea Lindström, ordinarie ledamot 
Henrik Svärd, ordinarie ledamot 
Per-Åke Olofsson, ordinarie ledamot 
Tobias Larsson, suppleant 
Johnny Christiansen, suppleant 
Marianne Pehrsson, suppleant 
Madeleine Pinjegård, suppleant 

Revisorer: 
Sandy Heinmark, ordinarie 
Ingmar Holmström, ordinarie 
Roy Dunborg, suppleant 
Rickard Thulin-Nilsson, suppleant 
Valberedning: 
Lars Dekan, sammankallande 
Tommy Jönsson 
Kristian Jeppsson 
Byalagsrådet: 
Cecilia Svensson, Kim Hansen, Marianne 
Pehrsson 
 


