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”Vandra inte framför mig, jag kanske inte följer dig.
Och vandra inte bakom mig, jag kanske inte leder dig.
Utan vandra vid min sida, och var min vän.”
Sathya Sai Baba
Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579
Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

ÅLDERMANNABREV
Äntligen kan vi se fram emot en härlig sommar med många aktiviteter i byalaget. Det känns
som en riktig belöning efter denna långa, mörka, kalla vinter vi haft. Kolmilan närmar sig
med tända grillar och underhållning av Richard Persson som sjunger allt från Skånska visor
till barnvisor och allsång på fredagskvällen. Eller varför inte avsluta aftonen med en runda i
skogen med vårt spöktåg tillsammans med alla barnen? Men glöm för all del inte att teckna
er för ett pass vid vår mila tillsammans med våra erfarna kolare, en upplevelse ni inte bör
missa. Förutom alla våra traditionella aktiviteter i sommar så kommer vi hjälpa vår
församling när vi har öppen kyrka i Gärdslöv, så passa på att titta in på en fika när ni är i
närheten.
Vi kommer vid ett antal tillfällen även köra en ny guidad tur med tåget, denna gång mot
Getabäck och Tärnö bland annat söndagen den 4 augusti i samband med Byalagets
kyrkosöndag.
Sommarn innebär också ovälkomna gäster i vår bygd så håll ögonen öppna och värna om
varandra så vi slipper inbrott och stölder. Efter polisens besök hos oss i vintras så har vi
tätare kontakt med vår lokala polis och vill gärna förmedla information till dem om det
händer något oväntat i bygden. Önskar ni information om grannsamverkan så kontakta oss
gärna så berättar vi mer om hur ni kommer igång med det.
Något som gör mig riktigt irriterad är människor som kör ut i vår vackra bygd och dumpar
sina sopor, tyvärr inget ovanligt numera, och ser ni någon göra det så hjälp dem gärna till
rätta.
Glöm inte Glenn Wish i Gärdslöv Kyrka lördagen den 21 september 18.00
Vi ses i sommar.

Lars –Erik Olsson
Ålderman
Gärdslövs Byalag

LARS – ERIK OLSSON GÄRDSLÖVS BYALAG
SILLESJÖRÄCKAN 63 -0 • 274 94 • SKURUP
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Sommarens program 2013
Eftermiddagsgruppen

Grillafton i puben

Träffas tisdagar udda veckor mellan
14.00 – 16.00 i Kulturhuset.
För program och information kontakta
Ulla Andersson tel. 0410-22128
Ett samarbete med
Studieförbundet/Vuxenskolan

Fredagen den 26 juli kl. 19.00 välkomnar
vi alla medlemmar till ännu en Pubafton
med grillarna tända vid Kulturhuset.
Som alltid med trevligt sällskap drycker
och snacks till självkostnads pris.

Byalagets kyrkosöndag
Kolmilan i Kullatorpsskogen
8-11 maj, se program i tidningen.
Ett samarbete med
Studieförbundet/Vuxenskolan
Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

Pubafton
Fredagen den 24 maj kl 19.00
välkomnar vi våra medlemmar
till pubafton i Kulturhuset.
Som alltid trevligt sällskap,
drycker och snacks till självkostnadspris.

Vägkyrka i Gärdslöv
Den 6 juli – 21 juli. kl. 13.00 – 17.00.
Är Gärdslövs kyrka öppen för guidning och
servering av kaffe med kaka.

Midsommarafton
Fredagen den 21 juni kl.12.00
träffas vi vid Kulturhuset och
klär midsommarstången tillsammans.
Vår speleman Marcus Linderlöf spelar upp
till dans för alla åldrar. Ta med blommor,
björkris, barnasinne & gott humör !
Försäljning av grillad korv och kaffe med
bullar.

Söndagen den 4 augusti välkomnar vi er till
en friluftsgudstjänst vid Gärdslövs kyrka i
byalagets anda.
Vi startar 16.00 vid Kulturhuset med en
guidad tåg tur i Lennarts Piff & Puff tåg för
er som önskar.
Pris: 20:- vuxen & barn gratis.
Vi avslutar kl.18.00. vid Gärdslövs Kyrka
med en frilufsgudstjänst.
Efter gudstjänsten bjuds vi på kaffe och kaka
i Kulturhuset.

Räkafton
Fredagen den 30 augusti kl. 19.00 är ni
välkomna till Kulturhuset för en Räkafton
med traditionella tillbehör 100: -/pers.
Starkare drycker medtages själv.
Anmälan oss till handa senast den 23/8.
Anmälan till:
Carl-Gustav Jagerstam
Tel: 0410 – 209 81
Mobil: 0768 – 78 46 32
E–Post :byalaget@gardslov.se

Qi-gong
Startar åter tisdagen den 17 september
kl.19.00 i Kulturhuset under ledning av
Agneta Östlund.
För information och anmälan:
Carl-Gustav Jagerstam tel 0410-20981
Ett samarbete med
Studieförbundet/Vuxenskolan

Grannsamverkan i Gärdslöv
Onsdagen den 7/3 samlades ett 30-tal
av medlemmarna i Gärdslövs byalag
i Kulturhuset för att få veta mer om
hur vi tillsammans kan skydda oss
mot inbrott. Kenneth Johansson,
skadeförebyggare från Länsförsäkringar Skåne, och Ingvar Nilsson,
polis i Trelleborg och med rötter i
trakten, informerade och gav tips om
grannsamverkan.
Ingvar ingår i den patrull som ansvarar för Söderslätt och som emellanåt
patrullerar i vårt område. Han berättade att Gärdslöv med omnejd har
varit hyfsat förskonat från bostadsinbrott under den senaste tiden, däremot har det skett en hel del dieselstölder.
Brottsligheten förändras
”Sedan några år tillbaka har vi ligor
som bara är intresserade av pengar
och guld. Det har också ökat antalet
nattliga bostadsinbrott eftersom man
vet att när de boende är hemma så
finns det också pengar och smycken.
Dock står de nattliga inbrotten bara
för 2-3 % av antalet inbrott”, berättade
Kenneth Johansson.

visar att det finns ett socialt nätverk –
här bryr vi oss, så akta dig!

Ingvar Nilsson och
Kenneth Johansson

• Ta en runda runt huset och se var

du tror att det skulle vara enklast att
ta sig in. Fundera på om du på något
sätt kan förbättra inbrottsskyddet där.
• Jobba med belysningen och då inte
bara någon enstaka myslampa. Sätt
timer på belysning som du normalt
tänder när du är hemma.

Under 2012 skedde 4.800 bostadsinbrott i Skåne och ytterligare 1.000
inbrott i fritidshus. Huvuddelen av
inbrotten äger rum längs Skånes västra sida. Sedan några år tillbaka sker
de flesta inbrotten under den mörka
årstiden då det är lättare för tjuven att
se om det är någon hemma. Framför
allt sker inbrotten mörka eftermiddagar innan de boende kommit hem
från jobb och skola. Ett inbrott tar
bara ett par minuter och man koncentrerar sig på hall och sovrum.
Förra året greps 22 tjuvar. Bara 3 % av
inbrotten klaras upp så det gäller att
förebygga så gott det går.

• En rörelsevakt som tänder ytterbelysningen automatiskt när någon
kommer in i området gör det svårare
för tjuven att arbeta ostört.

Förebygg stöldbrott
Så vad kan man göra för att förebygga
och skydda sig? Några tips:

Grannsamverkan fungerar
I områden med grannsamverkan
sker 20 – 25 % färre inbrott. Skyltar
och dekaler med Grannsamverkan

• Sätt timer även på radion och se till
att ljudet hörs svagt från utsidan.
• Ett kraftigt hundkoppel upphängt
på väggen vid köksingången och en
rostfri fylld vattenskål på marken
signalerar att här bor en stor hund.
• Ett par tofflor och en spade lutad
mot väggen talar om att man inte är
långt borta.

Ingvar Nilsson framhåller att det är
bättre att ringa polisen en gång för
mycket än en gång för litet.
”Det är helt okej att ringa 112 om
man ser en mystisk bil hos grannen
som inte borde stå där eller något
annat som verkar konstigt. Lita på
din magkänsla! Hur lång tid det tar
innan polisen är på plats beror förstås
på var vi befinner oss men pågående
inbrott är prioriterade ärenden”, säger
Ingvar Nilsson. Han uppmanar också
till att vara försiktig med att själv
ingripa.
”Det är bättre att ringa polisen. Men
följ gärna efter gärningsmännen med
din egen bil för att kunna rapportera
vart de tar vägen. Det är till stor hjälp
för oss.”
Ska du åka bort så informera flera av
dina grannar. Lämna en kaffekopp
och en uppslagen tidning på bordet,
väl synligt från fönstret. Be grannen
kasta sopor i din soptunna, hålla
brevlådan tömd och gärna parkera en
bil på uppfarten. Sommartid signalerar lite tvätt på linan och en klippt
gräsmatta att någon är hemma. På
vintern är det lämpligt att komma
överens med grannen om att han
eller hon trampar upp runt din dörr
när det har snöat. Det är också bra
om grannen kan ta en tur runt huset
då och då. Rörelse skrämmer mer
än både hund och larm och skulle
olyckan trots allt vara framme kan
skadorna begränsas.
Gör det obekvämt för tjuven
Om en bil kör sakta i området, ta
bilnumret! Träffar du någon som
du inte känner igen, se personen i
ögonen och hälsa. En tjuv vill inte
kunna bli igenkänd. Visa att du är
observant - tillsammans kan vi göra
det så obekvämt för tjuven att han
förhoppningsvis väljer ett annat ställe
att operera på.
/Catti Lindskoog

Den 24 mars var det påskpysseldag i Kulturhuset

Vi var inte så många som
kom, men kreativiteten
flödade som om vi var
30 personer!

Det gjordes stolta tuppar.
Servettringar som även kunde
användas som äggkoppar.
Fina påskkort till hela släkten
och alla vänner.
Äggen som kokades till lekar
blev även dekorerade.
Inte kunde man använda dem
till någon rullning eller pickning.
Nej, även de fick bli fina
påskdekorationer.
Jag tror att alla var nöjda, för det
var jag! Så kul att se att
skapandet passade alla åldrar!

Ni som missade det hela, var inte ledsna,
Fler tillfällen kommer då även ni kan pyssla!!!

Siw

Sillafest i Kulturhuset
Krämig matjessill med lagrad prästost
1,8 kg matjesfiléer skäres i bitar
500 g grovt riven vällagrad prästost
3.5 dl fint hackad gräslök
3 st stora finhackade rödlökar
12 dl crème fraiche eller gräddfil
Svartpeppar efter smak
Gör så här:
1. Häll av lagen från sillen.
2. Blanda ner sillen, gräslöken och rödlöken.
3. Smaka av med svartpeppar.
4. Låt sillblandingen stå kallt i 1 – 3 dagar.

Södergökarna
Varm Skånsk Lerpottesill
8 st urvattnade sillfiléer.
Köper du salta sillfiléer så
låt dem ligga i vatten ett dygn.
Gör en lake av:
1,5 dl ättiksprit
25 gr socker
Låt filéerna ligga i laken i 1-2 timmar.
4
2
2
2

st hårdkokta ägg
msk purjolök skurna i tunna ringar
msk hackad gräslök
hg smör

Gör så här:
1. Skär sillfiléerna i centimetersbitar och lägg i ett djupt lerfat
som tål ugnsvärme. Hacka äggen fint och strö över. Lägg över
purjolöken och gräslöken, eller dill om man så önskar.
2. Sätt in lerfatet i ugnen i 150 grader i 15 minuter. Bryn smöret
nötbrunt, tag sillen ur ugnen och häll över det brynta smöret.
3. Serveras med kokt potatis, kryddost och kavring.
Man kan även göra denna rätt på matjessill.

Vedplockning till årets mila

Då var det dags igen! Årets mila är på gång och första
momentet kan bockas av; vedplockningen. Folket var på
plats, motorsågarna surrade, maskinerna rullade och
veden samlades. En bra insats gjordes och allt blev klart
lagom tills det var dags för en god lunch som serverades i
byahuset. Vid samlingen i gläntan visade det sig att någon
varit där och byggt en mycket fin liten koja. Kanske en
trött kolare kan ta sig en vilopaus där eller blir det något
för de små att leka i? Oavsett vilket, tack så mycket!

Gärdslövs Byalags Kolmila
Onsdagen den 8 maj
På kvällen tänder vi vår kolmila.
Torsdagen den 9 maj kl. 13.00.
Gudstjänst vid milan med Diakon Jonas Wollin & Andiamo .
Fredagen den 10 maj kl.18.00.
Tänder vi grillarna och bjuder in alla till en
Trubadurafton med Ricard Persson
som bjuder på allt från Svensktoppen
och rock till barnvisor och allsång.
Framåt skymningen kommer även vårt
spöktåg ta en tur i skogen för alla barn.
Lördagen den 11 maj
Släcker vi vår mila framåt natten.
Vår kolmila vaktas dygnet runt av våra erfarna kolare och vill
man sitta med på ett pass som varar i fyra timmar så är det
bara att anmäla sig vid milan.
Det är fritt inträde och alla åldrar är välkomna. Tänk på att
hundar ska hållas kopplade och under uppsikt på milans
område. Skyltning finns från E 65, 101, Västra Vemmenhög,
Önnarp, Grönby, Gärdslöv. www.gardslov.se

Lite nostalgi. Här är bilder från någon av de första milorna byalaget byggde. Ser ni hur allt har förändrats med tiden? Skogen
runt gläntan har blivit tätare, milan ett par storlekar större, kolarkojan är borta, under gudstjänsten sitter vi på bänkar och
stolar… men andan och ambitionen består. Tack till alla som genom åren har gjort och gör denna tradition möjlig!

Näsbyholms station nästa!
Ett av stoppen på sommarens nya
tågtur blir Näsbyholms station. Idag
är den gamla stationen en privatbostad som ägs av Emma Ohlstenius
och Johan Hessler, ett ungt par utan
några direkta band till Gärdslöv.
Johan kommer från Östergötland och
Emma från Kristianstadtrakten. De
träffades när de pluggade i Lund och
stannade kvar där efter skolan. Så
småningom kom suget efter ett hus
på landet och de började leta efter ett
lämpligt objekt.
”Jag var mycket tveksam till ett hus så
nära järnvägen, men vi bestämde oss
i alla fall för att titta på det”, berättar
Emma om Näsbyholms station.

Visningsdagen kom med perfekt
väder och Johan och Emma föll
pladask för det charmiga huset och
den stora trädgården. Allt motstånd
mot järnvägen var som bortblåst. Det
fanns ytterligare en budgivare, men
de hade ett eget hus som skulle säljas.
Säljaren hade redan köpt nytt hus och
ville ha en snabb affär. En lägenhet
i Lund tar det inte lång tid att bli av
med och så var Johan och Emma
med hus. Nu har de hunnit bo där i
ett och ett halvt år. Emma jobbar som
controller på Lammhults Biblioteksdesign i Lund där hon också är
platschef. Johan arbetar som konsult
inom business intelligence i Köpenhamn. Det innebär pendling för dem
båda – med bil - trots närheten till
järnvägen.

Ett par med många intressen
Både Emma och Johan tycker det är
roligt att lyfta fram stationskänslan.
På Tradera har de hittat både en gammal SJ-telefon och en stinslykta och
letandet fortsätter.

Idag är stationshuset ockragult.
Ett hus fyllt av historia
Medan vi pratar hinner ett par pågatåg susa förbi, men det är knappt att
de överröstar suset i trädkronorna,
och inomhus hörs de inte alls. Det är
mest det ganska trivsamma plingandet från järnvägsbommarna som
skvallrar om var vi är. Stationshuset
är trivsamt och personligt inrett och
när vi går igenom de vackra rummen som ligger i fil berättar Emma
om vilket som varit biljettförsäljning,
väntrum och postkontor. Det är ett
hus med väggarna fulla av historia,
både bildligt och bokstavligt talat.
Renovering av ett av sovrummen på
övervåningen pågår som bäst och
bland tapetlagren har Emma och Johan lyckats rädda fragment av gamla
tidningar. Här kan man till exempel
läsa om hur man 1936 lade fram en
proposition om 7-årig folkskola.

Emma med stinslyktan.
Annars är matlagning Emmas stora
intresse.
”Det behöver inte vara några konstigheter, men det ska vara matlagning
från grunden. Inga halvfabrikat! Och
helst ekologiskt och närodlat”, säger
Emma. Börringekloster Gårdsbutik
är en favorit och hon ser fram emot
sommarens lite generösare öppettider.
Paret älskar att ha familj och vänner
på besök och en toalettbyggnad från
50-talet är nu ombyggd till gäststuga.
Så småningom står den oinredda vinden på tur för renovering och med de
fantastiskt vackra fönstren där uppe
kan den säkert bli något alldeles extra. Och så är det trädgården som ska
skötas. Och kanske en joggingrunda
i den vackra omgivningen. Det råder
ingen brist på fritidsintressen!
Vi i byalaget hoppas i alla fall att det
ska bli tid till en pubkväll eller två
framöver. Välkomna till Gärdslöv,
Emma och Johan, och tack för att vi
får komma och hälsa på med tåget!

I det lilla våghuset vägdes betorna.

/Catti Lindskoog

Bussresa till Österlen
Vi har efter önskemål arrangerat en busstur .
Tisdagen den 21 maj utgår vi från Kulturhuset kl.07.30.
Vi besöker:
Österlenchoklad, Österlenkryddor, Borstfabriken,
Senap på Petersborgsgård, Gunnarhögs Rapsolja
Österlen sparris.
Lunch på Örums Nygårds Gårdshotell, kaffe & kaka.
Är det fler som är intresserade så kontakta
Lennart Kristensson på 0705 – 12 08 11.
Pris 500:-/pers
Gärdslövs Byalag

SÖKES
Vi söker nya PUBvärdar! Mats och jag tycker att det är hög tid för regimskifte. Nej, allvarligt
skrivet, är det så att vi p g a ändrade arbetstider inte längre kan hålla i dessa trevliga kvällar.
Sedan är det ju inte fel att byta efter ett antal år, eller?
Så nu är det dags att några andra tar över med nya idéer och teman.
Naturligtvis bistår vi med hjälp och tips!

Siw o Mats

Maria Gadde Zander
Trädgårdsskötsel
0410-20051
0705-303113
Gärdslöv
maria.gadde@telia.com

Vi vill rikta ett stort tack till våra
givmilda sponsorer:

Rune Nilsson på Höllvikens potatis.
Lindbergs Bildemontering AB
Algots Bröd AB
RL Gruppen AB

Bladet frågar
Efter årets vedplockning passade vi på att ställa ett par frågor till några av deltagarna.
Vi undrade hur många milor de deltagit vid och om vilket som är favoritmomentet runt
milan.

Bo-Göran

Håkan

Detta blir min
femte mila. Det
roligaste är när
jag eldar vid
skorstenen i
samband med att
milan ska
tändas.

Jag har varit med
på tre milor
innan. Det
trevligaste är att
få sitta i skogen
och se morgon gry
till fåglarnas
sång.

Eva

Anders

De tre senaste har
jag varit med på.
Det bästa är att
man kommer ut i
skogen så tidigt på
morgonen.

Nu blir det den fjärde
milan. En häftig sak
med milan är att få se
ett riktigt genomslag
på kvällen och att vara
med och stoppa det.

Mattias

Anitha

Detta är tredje
milan för mig.
Dagen vi bygger
är min favorit, att
veta vad som
finns innanför
vad som sen mest
liknar en jordhög.

Jag har besökt de
sista fyra, men
detta blir den
första jag jobbar
aktivt med.
Spännande att få
följa hela
processen i år.

