
Hej alla Skivarpsbor!Hej alla Skivarpsbor!Hej alla Skivarpsbor!Hej alla Skivarpsbor!    
    

I skrivande stund har vi precis avverkat Musikkvällen och vi kan stolt konstatera att det minst sagt blev en succé att 
döma av alla positiva kommentarer från både publik och orkester! Det blev spontandans i gröngräset, god aptit på 
korven som vi grillade och till och med vädrets makter stod oss bi; regnet gick söder om oss.  

  Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gjorde kvällen möjlig och till publiken som frikostigt delade med sig 
av sina medhavda likvida medel när vi gick runt med våra musikbidragsburkar. Som sades under kvällen kommer vi 
att köpa in en hjärtstartare som kommer att placeras på Tores Allköp och därför var alla bidrag välkomna.  

Stort tack än en gång! 

  Den senaste tidens bränder på Sockerbruket har besvärat Skivarpsborna och det är med stigande oro som vi fruktar 
för nästa brand. Därför har Byalaget kontaktat berörda myndigheter samt ägaren för att efterhöra om det är 
försvarbart att förvara halmbalar så nära tätbebyggt område. Vi får hoppas att vi får gehör för 
våra tankar eftersom vi inte vill uppleva ännu en brand.  

  Vi ser nu fram emot en lugn och mild höst och våra nästkommande arrangemang 
Pantoffelmarknaden och Adventskaffet för pensionärerna. Pantoffelmarknaden går 
traditionsenligt av stapeln första lördagen i oktober och vi är redan i full färd med 
förberedelserna av denna. Vi kommer även i höst att genomföra vinprovningar men mera om 
detta här nedan. För närmare information om våra arrangemang så besök gärna vår hemsida 
som uppdateras kontinuerligt.  
 

                                                                        Väl mött! Väl mött! Väl mött! Väl mött! // Britt-Marie med övriga styrelsen 

Blad 2, augusti 2015 
 

Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för Kalendarium för     

höstenhöstenhöstenhösten    
     

Tisdag 15 septemberTisdag 15 septemberTisdag 15 septemberTisdag 15 september 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 19.00 

 

Lördag 3 oktoberLördag 3 oktoberLördag 3 oktoberLördag 3 oktober 

Pantoffelmarknad på torget  

kl. 10.00-15.00 

 

Tisdag 27 oktoberTisdag 27 oktoberTisdag 27 oktoberTisdag 27 oktober 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 19.00 

 

Tisdag 8 decemberTisdag 8 decemberTisdag 8 decemberTisdag 8 december 

Byalagsmöte i Brandstationen  

kl. 19.00 

 

Onsdag 9 decemberOnsdag 9 decemberOnsdag 9 decemberOnsdag 9 december 

Adventskaffe för byns pensionärer i 
Brandstationen  

kl. 14.30 

 

Våra möten är öppna för alla. Kom och Våra möten är öppna för alla. Kom och Våra möten är öppna för alla. Kom och Våra möten är öppna för alla. Kom och 
lyssna, tyck till eller bara ta en kopp lyssna, tyck till eller bara ta en kopp lyssna, tyck till eller bara ta en kopp lyssna, tyck till eller bara ta en kopp 

kaffe med oss; kaffe med oss; kaffe med oss; kaffe med oss;     

vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!vi uppskattar det verkligen!  

    

Medlemsavgift 2015Medlemsavgift 2015Medlemsavgift 2015Medlemsavgift 2015    

Enskild person 100 kr 

Familj 150kr  

Bankgiro: 5644564456445644----3922392239223922 

Kom ihåg att skriva namn, adress och 
gärna din e-postadress på 
inbetalningen.  

Avgift inbetald efter 1 november 2015 
gäller även för 2016. 

    

Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra Du vet väl att du kan hyra     

Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?Brandstationen, byalagets möteslokal?    

Pris per dag: 

500 kr för medlemmar 

750 kr för icke medlemmar 

300 kr för ideell förening 

Boka hos: Anita Hedin på 0411-30509 

    

Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!Det lönar sig att vara medlem!    

    

Gilla oss påGilla oss påGilla oss påGilla oss på    

Facebook!Facebook!Facebook!Facebook!    

VinprovningVinprovningVinprovningVinprovning    
Våra vinprovningar fortsätter i höst, men då de 
har blivit rasande populära finns det tyvärr inga 
lediga platser kvar för nya vinentusiaster just nu. 
Även väntlistan börjar bli lång... 

Med start i september, datum följer senare, så 
träffas vi tre gånger under hösten och fyra under 
våren. 

Anmälan/avanmälan till Anita Hedin på telefon 
0411-30509. 

Första lördagen i oktober är det åter dags för den nu välkända skivarpska traditionen med Pantoffelmarknad.  

  För åttonde året i rad gör vi om torget till marknadsplats och tälten fylls av allsköns godsaker, 
bröd, slöjdprodukter och annat hantverk, växter, honung och mycket mer. Nytt för i år är att vi 
även har en skärslipare på plats, så kom och få dina knivar slipade! Men i centrum står som 
alltid potatisen och här hittar du både kända och mindre kända sorter som odlats på åkrarna 
runt byn. Närodlat i ordets rätta och verkligen bästa bemärkelse!  

  Möt odlarna och ta chansen att lära dig mer om de olika sorterna; smak, konsistens och användningsområden. 
Oavsett väder lockar Pantoffelmarknaden mängder av besökare år efter år och lovorden är många. Även i år ser vi 
fram emot en fantastisk dag, så missa inte den 3e oktober!  

För mer information och uppdateringar: För mer information och uppdateringar: För mer information och uppdateringar: För mer information och uppdateringar:     

skivarpsbyalag.se eller vår Facebookskivarpsbyalag.se eller vår Facebookskivarpsbyalag.se eller vår Facebookskivarpsbyalag.se eller vår Facebook----sidasidasidasida    

Potatisen Potatisen Potatisen Potatisen ————    vår älskade knöl!vår älskade knöl!vår älskade knöl!vår älskade knöl!    


