
Gierslovs Byablad 
                                                   Nr. 3   2012 

Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra. 
 Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579 

 Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.  

 
Känn så nära Verkligheten bor. Hon andas här intill i kvällar utan vind. Hon kanske visar sig när ingen tror. Solen glider 

över gräs och häll. I hennes tysta lek är livets ande gömd. Så nära var han aldrig som i kväll. Jag har mött en främmande, 
som teg. Om jag räckt ut min hand, jag snuddat vid hans själ, när vi gick om varann med skygga steg.  

 
Karin Boye 

 

 



 

Hoppas ni alla har haft en skön sommar och välkomna till en höst med Gärdslövs Byalag. 

Jag vill rikta ett stort tack till er alla för all tid som lagts ner på vår kolmila och 20 års jubileum 

och inte minst vårt arrangemang under Trelleborg till 1000. Allt har gått som på räls trots många 

evenemang och mycket folk. Där var dock en del av våra medlemmar som inte kunde åka med 

det berömda tuff tuff tågets guidade turer då dom arbetade med att serva våra besökare så en 

extra tur kommer att gå söndagen den 2 september. Vi kan även glädja oss åt en hel del nya 

medlemmar i sommar ni är hjärtligt välkomna till oss i Gärdslöv och har ni frågor eller synpunkter 

så bara hör av er. 

Närmast kommer vår konsert med Ingmar Nordström i Gärdslöv Kyrka den 15 september något ni 

inte får missa och tänk på att anmäla er till måltiden efter konserten om ni vill vara med , 

begränsat antal platser. Vi har uppdaterat och förnyat lite på vår hemsida för att passa bättre till 

alla våra aktiviteter så gå gärna in och titta. Under hösten kommer även vår parkering vid 

Kulturhuset att dräneras och byggas ut samt vårt Kulturhus kommer att målas inomhus så vi ber 

er ha tålamod med oss om det är lite rörigt någon gång och vill ni hjälpa till så hör gärna av er till 

oss. 

EFTERLYSNING 

Vi behöver fler aktiva i vår tidningsgrupp har ni lust och tycker det låter kul så hör av er till mig 

så berättar jag mer.  

Vi behöver även ansvariga till att ta hand om Kulturhusets trädgård med början nästa år så är 

ni intresserad av trädgård så hör av er.  

Byarådet i Trelleborg som vi är anslutna till i Byalaget arrangerar ett Medborgare möte på 

Anderslövs Gästis den 16 augusti kl.19.00. Jag vill uppmana alla att komma dit med frågor och 

synpunkter till våra Kommunalråd. Detta är ett unikt tillfälle att påverka våra politiker och värna 

om landsbygden och vår hembyggd. 

 

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                           

 

Lars - Erik Olsson               
Ålderman 

Gärdslövs Byalag 
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Guidad tur i bygden. 
Söndagen den 2 september bjuder vi in er till en  

guidad tur i bygden med Lennarts tuff tuff tåg. 

Vi startar 13.00. vid kulturhuset i Gärdslöv.          
 

 Guidad tur i  vår vackra bygd där ni åker med 
Lennarts tuff-tuff  tåg. 

 Guidning i Gärdslövs kyrka. 

 Utställning i Kulturhuset där vi visar film och 
berättar om vår Kolmila.  

 Varm soppa med bröd & dryck. 
 

Pris: 50:-/pers 

Anmälan oss till handa senast den 28 augusti. 

Anmälan till: 

Lennart Kristensson 

Tel: 0705-12 08 11                   

E – Post : lennart@torparen.se 
 

Eftermiddagsgruppen 
Startar upp tisdagen den 11 september & fortsätter 

att träffas tisdagar udda veckor 14.00 – 16.00 i 

Kulturhuset. 

För program och information kontakta  

Ulla Andersson Tel. 0414-221 28 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 

 

Qi-gong 
Börjar den 11 september & fortsätter att träffas 

tisdagar kl. 19.00 i Kulturhuset under ledning av 

Agneta Östlund.  

För information och anmälan:  

Carl-Gustav Jagerstam Tel 0410-209 81 

Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan 
 

Pubafton i Kulturhuset 
Fredagen den 28 september kl. 19.00 välkomnar vi våra 

medlemmar till en pubafton i Kulturhuset. Med trevligt 

sällskap, drycker, dart och diverse snacks, allt till 

självkostnadspris. 

 

Familjedag med Rumpnissarna 
Den 30 september träffas Rumpnissarna 

kl.10.00 – 13.00 vid milan i Kullatorpsskogen. 

Boka även in nästa träff den 9 december kl.10.00 vid 

milan och vi fortsätter med julpyssel i Kulturhuset. 

För information kontakta: 

Elisabeth Jagerstam Tel: 0733 – 81 51 31 

E-Post: bettan.jagerstam@swipnet.se 

 

   

 

 

                      

                          
Ingmar Nordström 

 

Konsert i Gärdslöv kyrka 
Lördagen den 15 september kl.18.00  

I samarbete med Anderslövs Församling hälsar 

Gärdslövs Byalag er alla varmt välkomna till en 

konsert med Ingmar Nordström. 

Insläpp från kl.17.30. 

Fritt inträde 

 

Måltid i Kulturhuset 
Om man så önskar efter konserten så bjuder vi in till 

en måltid i Kulturhuset pris: 100:-/pers  

                            
Meny 

 
Smörgåstårta med räkor & lax 

& 
Kaffe med kaka 

 
vatten/lättöl 

 
Pris100:-/person 

 
Anmälan oss till handa senast den 1 september 

Anmälan till: 

Carl-Gustav Jagerstam 

Tel: 0410 – 209 81 

 E – Post :byalaget@gardslov.se 

 

 

         
 

Pubafton i Kulturhuset 
Fredagen den 19 oktober kl. 19.00 välkomnar vi våra 

medlemmar till en pubafton i Kulturhuset. Med 

trevligt sällskap, drycker, dart och diverse snacks, allt 

till självkostnadspris. 

 

 

Program hösten 2012 

mailto:bettan.jagerstam@swipnet.se


                 
 

                Gärdslövs Byalag 20 år. 
 

Detta nedtecknat på begäran. 
 
Gärdslövs Byalag har funnits i 20 år. Det som särskilt utmärker Byalaget är  
Kolmilan, som inte har förekommit mer än i 17 –18 år - inte så illa. Under så  
många år händer det alltid något som stannar kvar i minnet.  
De dagar man kolar måste vi ha milvakt, det vill säga två personer finns på  
plats i fyra timmars pass dygnet runt. På kvällar eller nätter är det en helt  
trolsk upplevelse som måste upplevas det är svårt att beskriva. 
För några år sedan skulle undertecknad vara vakt och såg då på listan att den  
andra vakten var Eric Mårtensson allvetare och kulturpersonlighet. Mina tankar  
var då, kommer han och kommer han i tid. 
Jag skulle avlösa bl.a. Nils Christer Christensson, tankarna var, prata mycket  
med honom så går det lite tid av de fyra timmar det gäller, och sedan kommer  
Arne Johansson och han brukar vara tidig. 
Eric kom men blev nästan genast upptagen av en kvinnlig besökare. Jag passade,  
iakttog och sprutade vatten när det behövdes. Särskilt ett ställe oroade mig mycket  
jag höll det fuktigt och tänkte, så kanske det håller tills Arne kommer. 
Det första Arne sa, ”det ser skumt ut där” och jag berättade mina farhåger och sa  
att jag var mycket glad över att han nu kommit. Vi kontrollerade stället och det gick  
ett rejält hål så det var till att snabbt langa ved och granris till Arne för att täta hålet.  
Han stod på en stege jag tänkte gode gud tappa inte balansen Arne. Upp på en  
stubbe steg Eric Mårtensson och deklamerade Dan Andersson. 
Versen låt som följer: 
 
Milan brann, kolaren försvann 
Kvar fanns bara änkan och 6 barn. 
 

     Vi klarade det men Arne misste ögonbrynen av hettan som slog emot honom. 
     Allt gick vägen, det blev som väl var ingen Dan Andersson tragedi. 
 
     Britt Marie Hansson 
 
  
 
 
 

                             



Ronja 2012  

Alla som arbetat vid årets kolmilan kommer att få 

en inbjudan till en grillkväll lördagen den 8 

september kl.15.00. som tack och möjlighet att 

avlägga ett prov för att få ett kolarbevis. 

Tack vare ett noggrant arbete och rätt sorts 

lövträd så  har årets mila gett oss mer kol än 

någonsin. Även detta år har veden kommit 

från Näsbyholms Gods 

En kolmila håller ca 700 grader  och kan bilda knallgas 

vid dessa tillfälle gäller det att vara snabb och effektiv. 

Man har inte många minuter på sig att slänga ner ved , 

grane och jord för att täcka hålet så kolmilan inte 

brinner ner.   

Stort tack till alla er som gjort det möjligt att fortsätta 

vår tradition med kolmila även detta år. 

                       Kolare Anders 



Gudtjänst & Byalaget 20 år 

Karin Meijer  höll i Kristi himmelsfärds dags 

välbesökta gudstjänst och för musiken stod 

Andiamo med William Runnström. 

Vad vore en kolmila utan byalagets duktiga kockar                  

Inga-Britt & Car l– Gustav Jagerstam. 

Som vanligt mycket folk på fredagen då Bo 

Wickström spelade upp till dans i tältet så 

även på lördagens trubadurkväll med  

Trubadur Rolf  Alm. 



Trelleborg till 1000 i Gärdslöv 

Vi vill rikta ett stort tack till Alf  

Olsson som återigen har skänkt tavlor  

till byalaget. 

                             Kulturhuset 

Under Trelleborg till 1000 öppnades hela 

Söderslätt upp med olika aktiviteter. I 

Gärdslöv hade vi utställningar om bygden 

och byalaget i vårt Kulturhus. Där man även 

kunde njuta av en utställning av Alf  Olsson. 

Man kunde även ta en guidad tur i tuff  tuff  

tåget med besök vid sjön och Bror Blixens  

grindstugan där våra guider berättade om 

platsen 

Lokförare Lennart Kristensson 



Ronja   

Alla som arbetat vid årets kolmilan kommer att få 

en inbjudan till en grillkväll lördagen den 8 

september kl.15.00. som tack och möjlighet att 

avlägga ett prov för att få ett kolarbevis. 

                          Maria & Harald 

Det är tur vi har vår härliga medlemmar som 

inte är rädda för att hugga in där det behövs. 

Camilla , Lennart , Inga-Britt , Carl-Gustav 

Gärdslövs Byalag vid Köpmans magasinet i 

Smygehamn där vi visar och berättar om 

vårt byalag och säljer vår kol.  

När kolmilan är släckt så är halva jobbet klart. 

Kvar är packning och försäljning  , jo då vi har lika 

kul då. 

Algots Bröd 
Anderslövs Församling 

Alf Olsson 
Sövde Musteri 

Trelleborgs Kommun 

 

 Stort tack till alla våra 

sponsorer 
& 

våra medlemmar 



 

 

 

 

BYARÅDET I TRELLEBORGS KOMMUN  e-mail:lennart.ol.olsson@telia.com 

C/O Lennart Olsson                                                                                             Telefon: 040-483151         

Box 252 

233 52 Svedala                                                                                                     Mobil 070-5174133 

    

Byarådets hemsida:  byaradettrelleborg.se    

 

 

 

 

 

 

Inbjuder till MEDBORGARMÖTE DEN 16 

AUGUSTI KL 19 på Anderslövs Gästis 
 

 

 

Trelleborgs Kommun har svarat ja till inbjudan till mötet som berör hela 

östra Trelleborg. Mottot för mötet är Tillsammans kan vi. 

Vi fortsätter där vi började ifjol då kommunledningen sa ”bollen är vår”. 

Välkomna till mötet är du som enskild medborgare, föreningar och 

organisationer, företag och företagarorganisationer. Vi ber er alla att tänka 

brett och fritt och att ni är beredda att presentera Era idéer för en 

utveckling av Anderslöv och östra Trelleborg. 

Kom och gör din röst hörd. 

Kommunalråd Ulf Bingsgård och kommunaldirektör Jonas Rosenkvist 

finns på plats. 

Har du frågor, sänd dem till Byarådet så ser vi till att svaren förbereds. 

På mötet finns det ”frågelappar” 

 

VÄLKOMNA 

 

Kontaktpersoner: 

 

Lennart Olsson 070 - 5174133   och Lennart Kristensson 070 - 5120811 



Konsert med Ingmar Nordström 
 

 
 

Gärdslövs Byalag & Anderslövs Församling 
 

 bjuder in till en konsert i Gärdslövs Kyrka 

 
Lördagen den 15 september kl.18.00 

 
Insläpp från 17.30. 

 
Fritt inträde                                                 

Måltid i Kulturhuset 

Om man så önskar efter konserten så bjuder vi in till en måltid i 
Kulturhuset pris: 100:-/pers  

                            
Meny 

 

Smörgåstårta  
& 

Kaffe med kaka 
 

vatten/lättöl 

 
Pris100:-/person 

 

Meddela oss om ni inte äter fisk så ordnar vi alternativ. 
 

Anmälan oss till handa senast den 1 september 

Anmälan till: 

Carl-Gustav Jagerstam 
Tel: 0410 – 209 81 
 E – Post :byalaget@gardslov.se 

 
 



 

Vad vet du om Gärdslövs Byalag ?    Namn________________ Tfn________ 
 

1. När bildades byalaget ? 

 

1.   1987   X. 1992  2.    1998 

 

2. Hur många medlemmar har byalaget ? 

 

1.  Ca 200  X. Ca 300  2.    Ca 400 

 

3. Vem är byalagets kassör ? 

 

1.  Maria Gadde  X. Siv Sjöström 2. Camilla Kristensson. 

 

4. Byalagets barnverksamhet heter vadå ? 

 

1.  Skogsmullarna.  X. Rumpnissarna. 2. Juniorerna. 

 

5. Vem är byalagets representant i Trelleborgs Byaråd ? 

 

1.  Monica Nilsson.  X. Lars-Erik Olsson. 2. Lennart Kristensson 

 

6. När håller byalaget sin årliga sillafest ? 

 

1.  På hösten.  X. På vintern.  2. På våren. 

 

7. Årets kolmila hette vadå ? 

 

1.  Rosa   X. Ronja.  2. Rita. 

 

8. Vem äger byahuset/ kulturhuset ? 

 

1.  Dick von Blixen-Fienecke X. Byalaget.  2. Kommunen 

 

9. Hur många gånger/ år kommer byalagets tidning ut ? 

 

1.  3 gånger/år  X. 4 gånger/år 2.      5 gånger/år 

 

10.  Vem var byalagets förste ålderman ? 

 

1.  Siv Olsson  X. Lennart Olsson. 2. Britt-Marie Hansson 

 

11. Vilket år gavs minnesboken/ häftet om Egon Olausson ut ? 

 

1.  2003.   X. 2005.  2.      2007. 

   

12. Byalaget har rest ett konstverk på Gärdslövs Torg. Vad heter konstnären ? 

 

1.  Alf Nilsson.  X. Alf Kristensson. 2. Alf Olsson. 

 

                  Svar: Inlämnat senast den 27/9  Pris: Boken Liv i skånsk industri 2012. 

      

      

                                                                              2012 ©  Monica Nilsson 

     



Ny uppdaterad hemsida www.gardslov.se 

Gärdslövs Byalag 

                   

                                                      

  Här hittar ni närmsta evenemang som är på gång och viktiga meddelande. 

  Kvartalets program. 

  Kolmilan. 

 Våra små Rumpnissar. 

  Äldre bilder. 

  Bilder från årets aktiviteter. 

  Vår historia, kommer även senare att finnas mer om vår bygds historia. 

  Kontakter till vårt byaråd. 

  Länkar till våra sammarbets partners och länkar till lokala företagare. 

  Här kan ni ladda ner och skriva ut vårt Byablad. 

  Kontakt uppgifter till oss för frågor, önskemål, synpunkter och hyra av huset. 

 

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. 

Klicka på program eller nyheter så ser ni vad som är på gång just nu. 

http://www.gardslov.se/mitt.htm
http://www.gardslov.se/nyheter.htm
http://www.gardslov.se/program/program.html
http://www.gardslov.se/milan/milan.html
http://www.gardslov.se/rumpnissar/nisse.html
http://www.gardslov.se/spelare/spelbild.html
http://www.gardslov.se/bilder_2012.htm
http://www.gardslov.se/historik.htm
http://www.gardslov.se/styrelsen.htm
http://www.gardslov.se/lankar/lank.html
http://www.gardslov.se/byabladet_pdf.htm
http://www.gardslov.se/kontakt.htm
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