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Torgdebatt av Alf Olsson



ÅLDERMANNABREV 
 
 

Välkomna till ännu ett år med Gärdslövs Byalag. 

 

Som vanligt har vi ett digert program framför oss även detta år med många spännande 

arrangemang. Vi hoppas att kunna genomföra vår kolmila även i år men vaktlistan måste 

vara fulltecknad senast när vi plockar ved för att vi skall klara detta stora arrangemang.      

Så ring och boka upp er på vaktlistan om ni vill att vi genomför kolmilan även i år. 

 

Det är 10 år sedan vi invigde Alf Olssons Torgdebatt på torget i Gärdslöv och det kommer vi 

att fira lördagen den 19 maj med tal och musik av Malmö Spårvägs Musikkår. Många av våra 

vänföreningar på Söderslätt kommer även att ställa ut och sälja sina böcker och vi avslutar 

med mingel, bubbel och snacks i goda vänners lag. 

 

I år kommer det även finnas en sommarkyrka 9 - 15 juli i Gärdslöv ett samarbete mellan 

Gärdslövs Byalag och Anderslövs Församling. Ett tält kommer att sättas upp nere vid vårt 

Kulturhuset i Gärdslöv där man under veckan kan njuta av mat föredrag, musik och sång så 

håll utkik så kommer det snart ett digert program. 

 

Arbetet med att renovera fasaden på vårt Kulturhus fortsätter i vår och skall vara klart till 

sommarn. Även arbetet med alla foton går vidare och själv har jag under året arbetat med 

byalagets arkiv som nu är klart och väl fyllt. Byalaget arbetar även mycket med Trelleborgs 

kommun när det gäller Trelleborg Tillsammans, utredning av busstrafik på landsbygden mm 

ett arbete som kanske inte alltid syns utåt men som vi hoppas skall ge resultat i framtiden. 

 

Har ni synpunkter eller önskemål om aktiviteter så hör av er och vi behöver fler som är aktiva 

i vårt byalag om vi skall kunna hålla denna förening levande. Är ni intresserade av att skriva 

eller redigera i vårt Byablad så hör av er till mig. 

 

Det kommer en ny dataskyddsförordning som börjar gälla den 25 maj i år och ni kan läsa 

mer om den längre fram i byabladet och på vår hemsida. Den kommer att innebära lite nya 

regler även för vår hemsida och facebook så läs noga igenom informationen och har ni 

frågor eller synpunkter så kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

 

 

        

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                           

 

Lars - Erik Olsson               
Ålderman 

Gärdslövs Byalag 
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Öppet hus
Startar tisdagen den 13 februari och träffas 

tisdagar udda veckor mellan 14.00 – 16.00 i 

Kulturhuset. 

För program och information kontakta             

Inger & Knut Karlsson tel.0410 – 204 73 
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Qi-gong
Träffas tisdagar kl.19.00 i Kulturhuset under 

ledning av  Agneta Östlund. 

För information och anmälan:                             

Carl-Gustav tel 0410-20981
Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Vårens program 2018

Sillafest
Lördagen den 17 mars kl.17.00 hälsar vi er 

välkomna till årets Sillafest med underhållning 

och lotteri i Kulturhuset. Äter ni inte sill eller 

har allergi så ordnar vi annan mat, men glöm 

inte att meddela detta vid anmälan

Pris: 120:-/per. 

Anmälan till:

Carl-Gustav tel 0410-20981

byalaget@gardslov.se                       

Anmälan senast den 9 mars.

Ett samarbete med 

Studieförbundet/Vuxenskolan

Påskpyssel i Kulturhuset
Lördagen den 24 mars kl.11.00-14.00.

Vi hälsar alla barn välkomna till  Kulturhuset,

då ska vi påskpyssla och ha påsklekar. 

Vi bjuder barnen på fika.

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Samling av ved till Kolmilan
Lördagen den 21 april kl.09.00 träffas vi uppe vid 

milan i Kullatorpsskogen och samlar ved.

Vi bjuder på lunch.

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Bygga årets Kolmila
Lördagen den 5 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid 

milan i Kullatorpsskogen och börjar att bygga årets 

mila.Vi bjuder på lunch.

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Café och Galleri i Kulturhuset 
Konst i påsk den 30/3 – 31/3 kl. 11.00 – 16.00. 

Vi hälsar er välkomna på konstutställning med 

några av bygdens lovande konstnärer 

Samt servering av kaffe och hembakt. 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Fagning på Modeshögsängar
Onsdagen den 21 mars kl. 18.00.

Du tar med dig grensax och sekatör så utför

vi fagningen för att skydda floran.

Ett samarbete i Trelleborg Tillsammans

Arrangemangen har begränsat antal platser så

först till kvarn och anmälan är alltid bindande.

Pubafton i Kulturhuset
Fredagen den 2 mars kl. 19.00.  

Välkomna alla våra medlemmar till 

pubafton i Kulturhuset. 

Vi får besök av Helena och Markus Lindroth

från Lindhagens bigårdar i Norra Grönby. 

Som alltid; trevligt sällskap,

drycker & snacks till självkostnadspris.

www.gardslov.se

Galleri Alma/Almvik
Lördagen den 14 april kl.13.00 – 15.00.    

Välkomna att besök oss !

Vi berättar om verksamheten, rundvandring i 

verkstäder, galleri och bostad.

Fika till självkostnads pris.

Frågesport med prisutdelning och underhållning.

Almviksvägen i 103-0, i Grönby

Föranmälan till Mette Andersson senast 10/4

Mobil. 072 -301 57 95
Mail: anderssonmette@hotmail.com

Aktiviteten genomförs under förutsättning 
att vaktlistan är fulltecknad. 

Aktiviteten genomförs under förutsättning 
att vaktlistan är fulltecknad



Konst i Gärdslövs Kulturhus

Café och konst i Kulturhuset 

Långfredagen den 30/3 & Påskafton den 31/3.
kl. 11.00 – 16.00. 

Vi hälsar er välkomna på konstutställning med några av bygdens 
lovande konstnärer .

Carina Jönsson
Konstnär

Anna-Karin Malmqvist
Konstnär 

Nancy Foshi
Konstnär

Siv Svensdotter
Kläder & Väskor

Samt servering av kaffe och hembakt. 



 

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen för dig som medlem i Gärdslövs byalag? 

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen att gälla. 
Gäller som lag i alla EUs länder  
Syftet med dataskyddsförordningen är modernisering, harmonisering, stärkta rättigheter för den enskilde 
och klargörande av ansvar med andra ord: ordning och reda.  
Gärdslövs byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att värna om Gärdslövs 
vackra natur, rika kulturhistoria och intressanta bebyggelse.  
Byalaget ska verka för en social gemenskap, människors bästa och trivsel i centrum. 
 
Vad använder vi dina personuppgifter till? 
Dina medlemsuppgifter (namn, adress, vem som har kolarbevis och ditt telefonnummer samt e-postadress) 

används till att administrera ditt medlemskap, ge löpande information, skicka ut byabladet, när vi har 

aktiviteter och du hjälper till med bemanningen. 

När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. 

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra ändamål för 

Gärdslövs byalag.  

 Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till 

Datainspektionen. 

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i  enlighet 

med andra tillämpliga lagar. 

När du betalar in ditt medlemskap för 2019 ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter. 

Du som medlem har rättighet att begära ut alla uppgifter som Gärdslövs byalag har registrerat om dig. 

Det innebär också att du som medlem måste godkänna om vi ska publicera något foto där det är tydligt vem 

som är med på fotot, eller namnge dig i vårt byablad, samma gäller om någon annan publicerar något om dig 

på facebook på Gärdslövs byalags sida. 

 

                                           







Gärdslövs Byalags 
Kolmila i Kullatorpskogen

Varje år sedan 1994 har vi tänt en kolmila i Kullatorpsskogen i Gärdslöv. 

En tradition som startades av vår första ålderman Lennart Olsson allt för att få oss att arbeta tillsammans
över generationsgränserna. Om vi skall kunna genomföra vår kolmila även i år så måste vi ha er hjälp och
speciellt ni som har kolarbevis då det är ni som ligger inne med kunskapen och kan lära ut till alla dom nya.

Det är nu hög tid att teckna sig på Kolvaktslistan, om vi skall vi kunna genomföra vår kolmila även i år så
måste hela vaktlistan vara fulltecknad tills vi plocka ved den 21 april annars kan vi inte genomföra detta
arrangemang.

Onsdag 9 maj: Tändning av kolmilan.
Torsdag 10 maj: Kristi Himmelsfärdsdag Gudstjänst.
Fredag den 11 maj: Trubadurkväll.
Lördagen den 12 maj.

Anmälan till: 
Lennart Kristensson
Tel: 0705 – 12 08 11 
E-post: lennart@torparen.se

Samling av ved till Kolmilan
Lördagen den 21 april kl.09.00 träffas vi uppe vid 

milan i Kullatorpsskogen och samlar ved.

Vi bjuder på lunch.

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Bygga årets Kolmila
Lördagen den 5 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid 

milan i Kullatorpsskogen och börjar att bygga årets 

mila.Vi bjuder på lunch.

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan

Aktiviteterna genomförs under förutsättning 
att vaktlistan är fulltecknad. 

www.gardslov.se



Gården Toreberg, Gärdslöv

Foto ca 1940 Kurt Harald Kvist (1918-08-05 – 1990-07-19) framför gården. (barn till siste ägaren) 

Under mina släktforskningsstudier har jag funnit att flera av mina äldre släktingar var skrivna på 
gården Toreberg. Namnet fångade mitt intresse och jag skrev till hembygdsföreningen i Gärdslöv och 
frågade om gården kanske fanns kvar eller om det fanns något foto. Ja, så började det! 
Till gården Toreberg flyttar Anders Trulsson (1730-05-21 - 1805-01-13) från Ölov, Östra Wemmenhög
och hans fru Kerstin Nilsdotter (1743 – 1809-05-19) från Sörby Anderslöv. 

Antagligen gör de det 1768 då de gift sig eller först 1780 då deras dotter Anna föds. (Omnämnd i 
kyrkoböcker som född på gården) 
Anders och Kerstin bor kvar på gården tills de dör 1805 resp. 1809. 
Här föds deras barn:  
Ola Andersson (1768-05-26 -?) 
Nils Andersson (1769-02-10- 1789-03-17 Toreberg) 
Karna Andersdotter (1771-07-27 - ?
Marna Andersdotter (1774-05-17 – 1839-12-25 Lindholmen, Svedala 
Margaretha Andersdotter (1777-03-18 – 1796-01-19) 
Bereta Andersdotter (1779-01-21 – 1779-02-11) 
Anna Andersdotter (1779-01-29 – 1779-08-20) 
Anna Andersdotter (1780-12-26 Toreberg – 1836-12-12 Toreberg
Truls Andersson (1783-04-23 Toreberg - ? 

Anna Andersdotter bor kvar på gården och gifter sig med Christen Knutsson (född 1770-02-23) från 
Anderslöv Här föds deras barn: 
Ingar Christensdotter 1804-01-09, hon flyttar 1823 från gården 
Nils Christensson 1806-03-04, han flyttar 1821 från gården 
Kerstin Christensdotter 1810-04-15, bor på gården tills hon dör 1837-07-21. Hon gifter sig ca 1830 
med Lars Jacobsson. 
Hanna Christensdotter 1816-11-29, hon flyttar 1832 från gården.

Anna Andersdotter dör 1836-12-12 och Christen Knutsson 1833-05-16. Båda dör på gården.  
Deras dotter Kerstin Christensdotters barn föds på gården: 
Elna 1832-12-21, hon flyttar 1837 från gården med sin far, då hennes mor dör. 
Christen 1834-12-21, han flyttar 1837 från gården med sin far, då hans mor dör. 



Kristina Kvist maj 1967

Den sista som bor på gården Toreberg är Kristina Kvist 

Hit flyttar 1899 Kristina Kvist (1888-01-30 – 1973-12-02 från Gärdslöv) med sin far Kristen Jönsson 
(1847-10-16 Gärdslöv - 1927-03-02 Toreberg) och sin mor Elna Andersson
(1852-02-01 Gärdslöv – 1935-02-13 Toreberg) samt systern Maria Beata (1885-02-03 Gärdslöv -? ).  
Kristina bor 1910-11-14 – 1911-10-24 i Ystad och i Lund 1915-12-21 – 1917-11-03 Kristina får sonen 
Kurt Harald 1918-08-05 på gården Toreberg u ä.  
Kristina bor 1919-08-23 -1920-08-28 i Riseberga församling, Ljungby nr 16, Ljungbyhed 
Hon gifter sig här 1918-12-24 med snickare Villiam Qvist (1884-02-24 – 1920-05-09) och får sonen 
Nils Ragnar 1920-06-24. Efter mannens död flyttar Kristina åter till gården Toreberg. 
Hon får här dottern Karin Elsy Gunborg 1926-12-29 med smeden Nils Lorens Larsson. 
Kristina bor kvar på gården tills hon dör 1973-12-02. 
Antagligen rivs gården strax därefter. 

Gården Toreberg ligger rakt upp i linje med Svaneholm

Kristina Kvist

Britta Törnvall Anders Trulssons och Kerstin Nilsdotters barnbarns barnbarns barnbarns barn. 



                       I vilket land bor de ? 

Kasta om bokstäverna och lista ut vilka länder som döljer sig bakom namnen. 

 

1. Siv Eger            _________________________________________            

2. Dan Karm        _________________________________________    

3. Anita Gren      _________________________________________    

4. Erik Röste        _________________________________________    

5. Lena Dayzen   _________________________________________    

6. Karl Deng        _________________________________________    

7. Eva Mint         _________________________________________    

8. Rune Mak       _________________________________________    

9. Elin Tia            _________________________________________    

10. Ola Grupt       _________________________________________   

11. Karin Kerf       _________________________________________    

12. Klas Nydt       _________________________________________    

13. Sture Alian    _________________________________________    

14. Hanna Fistag _________________________________________    

15. Bo Calmio      _________________________________________    
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