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UTDRAG I.IR FLENINGE SLÅKT_OCH BYGDEFÖRENINGS RÅKENSKAPER
FÖR ÅR 2OO5

INGÅENDE BALANSKONTO

Möllan: Försäkringar 6.290.00
Underhåll 51.549.00

Museet: Försäkringar 8.276.80
Underhåll 2.241.00

Möllan:El 4.193.00
Museöt: El 19.080.00
Vatten och renhållning 4.721.N
Föreningr*omkostnader 23.575.00
Kapital 1,100.87

118.824.13

4451A2.07

YINST OCH FÖRIUSTKONTO

UTGÅENDE BALAN§KONTO

Årsavgifter 30.300.00
- 10 % till reservfond 27.270.A0
Fondmedel ränta 29A.54
Roburfond avkastning I 0. 196.03
Dagbok cinta 24.56
Gåvor 7.200.00
Hyra 19.700,00
DiversEirkomster 54.143.00

1r8.824.13

Fondmedel
Reservfond
Kapital

Postgiro
Bank o Roburfond
Museöbyggnad 47:1
Inventarier
Kassa

15.000.00
57.439.19

372.662.88

Postgiro
Bank o Roburfond
Muse6byggnad 47.1
Inventarier
Kassa

Fondmedel
Resgrvfund
Kapital

6.827.88
429.344.19

5.020.00
20.00

3.890.00

44il02.W

6.16s.38
428.9fr6.82

5.020.00
20.00

6.919.00

15.000.00
60.469.19

371.562.01

447.031.20 447.03t.24

Ur stiftelsefl §ofia och Magnus Nilssons minnesfond, har 200 kronor, utdelats, som
julgåva. §amt anslagits 250 kronor, tilt grawnderhåll, av Magnus Nilssons
familjegrav. På stiftelsens konto, på Föreningssparbanken, innestod vid årets sluf
kronor 98.201.04.

Fleninge i jarruoiri2006
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Verks amhetsb erättelse 2 005

Föreningens medlemsantal dr ca.400 personer. Årsmötet hölls den 5 mars i Strövelstorps
bygdegård, diir stadgeenliga val och drenden förekom.

Val av styrelse:
Till föreningens ordförande omvaldes Lars Nilsson.
Följande styrelseledamöter omvaldes: Ingrid Erlandsson, Thorsten Persson och Stig
Håkansson. Nyval: Christer Blomqvist. Tidigare Eva Fagerberg.
Till styrelsesuppleanter omvaldes: Åke Fagerberg och Lars Falk. Nyval: Elsie Olofsson.
Tidigare Christer B lomqvist.

Vid val av museikommittd omvaldes: Gunilla Holmberg, Evy Persson, Olle Olofsson och
Anna Magnusson. Nyval: Jan Nordqvist. Tidigare Arne Blom.
Till suppleanter i museikommittdn omvaldes: Torsten Nilsson, Lisbeth Andersson och
Gert-Åke Magnusson.

Vid val av revisorer for föreningen omvaldes: Gunvor Lindqvist och Karl-Johan Bernhold.
Som suppleanter omvaldes: Anders WUk. Nyval: Rolf Andersson. Tidigare Knut Thulin.

Till pressreferent omvaldes Evy Persson

Val av representanter vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte: Evy Persson, Anna
Magnusson och Gunilla Holmberg. Suppleanter: Lars Nilsson och Knut Thulin.

Val till valberedningen: Pher Franke (sammankallande), Lennart Bengtsson, Göran

Håkansson, Karl-Erik Blomqvist och Eva-Carina Löfgren.
fil ätt var för sig teckna föreningens firma utsågs föreningens ordförande och kassör.

Årsmötet beslöt på styrelsens förslag oförändrad medlemsavgift för det kommande året,

d.v.s. 50:- för enskild medlem och 100:- för familj.

Årsmötet avslutades med att ordföranden riktade ett varmt tack till styrelse,

krönikeskrivare och alla som gjort något för föreningen. Dessutom ett siirskilt tack till
sponsorer och för gåvor som inkommit under året.

Nya medlemmar hälsades välkomna.
Årsmötet avslutades med sup6 och dans.

Styrelsen har under det gångna året haft fem protokollförda sammanträden, varav fyra
tillsammans med museikommittdn.

Hembygdsdagen anordnades den 10 april traditionellt med gudstjåinst i Fleninge kyrka.
Diirefter bjöds på kaffe och musikunderhållning i församlingshemmet.
Under denna välbesökta hembygdsdag hölls museet öppet.

Den2l maj gick den årliga bussutfärden för föreningens medlemmar och familjer till
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södra Halland. Första anhalten var vid Sjöboholms medeltida slottsruin på en holme i
Oxhultasjön väster om Hishult. Hiir var på medeltiden ett centrum fcir jåirnhantering och
hiirifrån exporterades jåirn bl.a. till Amalienborg . Färden fortsatte genom Knåired till den
kringbygda l7}}-talsgården Bollaltegården , som var dragen till fest. Hiir intogs den
sedvanliga frukosten och efter guidning åkte vi på smala vägar genom ett tragiskt
stormfällt landskap förbi Vippentorpet , som ligger på samma plats sedan 1600-talet .Vi
passerade de natursköna Hjörnereds sjöarna och efter besök och handel i Ysby gamla
lanthandel intogs lunchen på Edenberga motell. Kl. 15 stod vi framför Rådhuset i Laholms
gavel och beundrade Riddarspelet, som erinrar om kungamötet i Laholm L218.Efter en

timmes rundvandring i gamla Laholm bland dess många statyer gick fiirden till cafd
Utsikten . Därifrån åkte vi hem via Lya ljunghed, som zir återställd tack vare frivilliga
krafter,
Den26 maj var det dags för årets kyrkogårdsvandring. Denna var mycket intressant och
uppskattad.

Utfärden för styrelse och museikommittd med familjer gick detta år den l juni till
Tingsgården i Östra Ljungby.
Den 17 juni anordnades det Råkfest på Vikens hemgård för föreningens medlemmar. Som
vanligt blev det en lyckad fest med god mat, hög stämning och fullsatt lokal.

På Mölledagen den 3 juli anordnades den numera traditionella loppmarknaden. Solen lyste
och det kom massor med folk, som fyndade, drack kaffe med dopp, tittade på möllan och
trivdes i det vackra vädret.
Arkivens dag den 23 oktober var också en trevlig dag att minnas. Den inleddes med en
film om vår käre gamle Ldrare, rektor och landstingsman Torsten Ekholm producerad av
Åke Fagerberg och Arne Olsson. Därefter kåserade f.d. teaterchefen i Helsingborg, Lars
Svenson, över ämnet "Spritan - En nykter affärsidd".

Alla helgons dag den 5 november var museet öppet och mycket välbesökt.
Förutom denna dag och bygdedagen har museet även varit annonserat öppet den
2 oktober. Museet har varit tillgängligt efter överenskommelse per telefon, vilket
annonserats i krönikan. Dessutom har skolklasser, föreningar och ett antal enskilda
personer besökt museet.

Traditionen med fasadbelysningen av Fleninge mölla fortsätter till allas vår glädje, under
tiden 1 november till den 1 mars.

Förbättrings- och underhållsarbeten har som vanligt under året utförts på föreningens
fastigheter. Tack vare pengar från loppmarknaden har Möllan målats, förnyade fönster har
satts in och den viktiga rundgången isolerats med asfalt , reparerats med cement mellan
stenarna och vitkalkats

Ett varmt tack till alla som gjort arbetsinsatser, till alla sponsorer och till dem som
bidragit med gåvor eller på annat sätt stödjer Fleninge Släkt och Bygdeförening.
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Ännu ett år har passerat revy och mycket har hänt i Ödåtra och Fleninge, det mesta
väldigt positivt men även en del negativt, kan man väl tycka.

Bostadsbyggandet har fått riktig fart och nu finns beslut pä att bebygga Palmsområdet,

bakom idrottsplatsen. Neir det blir klart så ar Ödåkra och Björka så gott som

sammanbyggt. Även i Fleninge finns stora byggplaner på gång och det är väster om

Västkustvägen norr om" Bratts affär" samt på delar av äppleodlingen söder om f.d.
möbelhallen. Tre tomter runt gamla Stabbamöllan planeras för bebyggelse.

Vägarna till och från Väla stormarknad har, som vi vet, stötts och blötts i flera år, men nu
verkar det, som om man kommit till skott att göra något åt trafikkaoset. Är det månne
Ingvar Kamprad, som fått kommunen att tänka om?
Vägunderhållet i ÖOåtra med omnejd har för övrigt blivit mycket bra. Så gott som alla
gator inne i samhället, såväl som vägen Fleninge-Ödåkra-Allerum, har belagts med ny
asfalt, vilket ju iir tacknämligt, nu väntar vi bara på bättre snöskottning, om det skulle
komma mer snö!-och var
äT CYKELBANAN?

Arbetet med att rusta upp Fleninge Gästis går framåt med raska steg och vi ser fram emot
den tänkta invigningen i oktober eller kanske till "gåsagillena" i november.
Bilhandlare Prtitz har utökat sin verksamhet och flyttat in i nyrenoverade lokaler mitt
emot äppleodlingen.
Åke Frisks tomt, mitt emot motellet har bebyggts med ett nytt, fint trähus, som för övrigt i
skrivande stund, är till salu.

EU's bestämmelser har även nått Ödåkra! Jo men, så är det. Det är järnvägsstationen, som

har EU-anpassats genom, att man sänkt perrongen med 15 centimeter, så nu kan man både

krypa av och på tågen!
På det andliga området har det också skett förändringar; en ny präst Bertil Rubin, har

tillträtt sitt ämbete.

Även för fotbollen har det gått bra. Ödåkra IF har "sparkat" sig upp till division 3.

GRAITIS !

Det negativa är väl att man bestämt sig för att lägga ner Norrlyckeskolan vid årsskiftet
2006-2007 och istället bygga ut Svensgårdsskolan och Gläntan. På dessa skolor ska det

flnnas allt från förskola och upp till årskurs 9. Vad sker sen med Norrlyckeskolan, kan
man ju undra? Det "osar" kapitalförstöring!

En krönika ska avslutas på ett positivt sätt och då kan vi konstatera att Odåkra Aquavit har
överförts till beställningssortimentet - dock finns det fortfarande ett fåtal flaskor kvar till
försäljning på systemet på Väla!

5

Lisbeth Andersson

Krönika



Yäder och skörd 2005.

Januari inleddes med lite regn och plusgrader varje dag. Men så kom den 8 januari
och stormen "Gudrun". Denna lördagskväIl är det inte många i södra Sverige, som
g1ömmer.

Det blev nära nog orkanvindar i vindstötarna. Tusentals träd föll och lade sig huller om
buller. El- och telefonledningar föll ner. Värst var det i skogstrakterna i Småland,
Halland och norra Skåne. Många blev utan ström i flera veckor och fortfarande ett årr

senare är inte telefonförbindelserna återställda. Även vi i Fleninge drabbades. I
Gunnestorpsskogen föll ett antal hundraåriga ekar.

Vädret i fortsättningen av januari blev milt med någon minusgrad i slutet av månaden.

Det föll 43 mm regn i januari.

Februari blev liknande med mestadels plusgrader. Regn nägra dagar då och då

sammanlagt 43 mm. Men ingen lärka hördes, som den brukar i månadens mitt.
I början av mars var det nägra minusgrader. Efter nägra dagars regn i mitten av

månaden följde milt och vackert väder, vilket fortsatte in i april. 42 mm regn föll i
mars. I mitten av mars kom de försenade lärkorna och vipornaäter och staren kom till
sin holk.
I april kom vårbruket i gång, som detta år kunde genomföras utan problem med endast

10mm regn.
I maj kom efterlängtade regnskurar, följt av värme och grödan kunde växa bra . 96
mm
regn föIl i maj.

Juni fortsatte med lite regn då och då, temperaturen höll sig kring 18-20 grader och det
föll91mm regn

Juli var lik juni men lite varmare. Den29juli blev det27 grader varmt. Sammanlagt
foll det 102 mm regn i semestermånaden.

Augusti började med ganska mycket regn, 26mm den7 augusti. I mitten av månaden
började spannmålströskningen i ett utmärkt väder. l23mm blev månadens nederbörd.
I september började en underbar höst med solsken dag efter dag. Allt höstbruk kunde
genomföras i rekordfart. Temperaturen höIl sig mellan 15 - 20 grader. Endast 20 mm
regn föIl i september.

Oktober fortsatte med vackert väder och betskörden gick också utmärkt med hög
sockerhalt i betorna. 58 mm regn föll under månaden.

November inleddes med för årstiden varmt väder, 14 grader den 4 nov. och den

sedvanliga mårtensknäppen uteblev.T2 mm regn föll i november.
December fortsatte på samma sätt med 9 plusgrader den 11 december. Inte förrän efter
Julhelgen blev det kallt och snö, ca 15 cm snö den 28-30 december. 59mm nederbörd.

Sammanfattning: Året 2005 blev varmt och ganska torrt, men ändå gynnsamt för
växtligheten. Siirskilt hösten var ovanligt vacker. Regnmängden blev för året 149 mm.

Kvaliteten på spannmål blev hög och sockerhalten på betorna blev också hög tack vare
den soliga nott"''t, 

nnar Johansson Evy persson
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Storskiftesdelningen uppå inägorna till Gunnarlunda By belägen
uti l\4almöhus Höfdingedöme, Luggude Härad och Fleninge socken,
förrättad i september och december månad år 1801 .

"År 1801 den 18 september företog sig undertecknad landtmätare , attefter förrättadt
Enskifte av Frälsehemmanet Klåvarp och Holegården uti Fleninge socken ,Luggude
Härad uti Malmöhus län att tillfölje af Konungens Respective Befallningshafvandes
Förordnande under den 30:de förledne julii afgiwe Förordnande i Storskifte fordela
Inägorna till Gunnarlunda By, som med Fleninge By haft blandade ägor, hwarwid sig
inställte utom nemndemännen Per Jönsson, och Jon Jönsson, som komma att förrättningen
biträda; Cornetten Herr Gustaf Adolph Weidich enligt högwälborne Herr Baron Öfwerste
Lieutnanten I.Sthålvon Holsteins afgifne Förordnande under den 15 dennes. Härförutom
infunno sig från Gunnarlunda, Herr Magister Petrus Timmelin på Krono Skatte Rusthåll
Gunnarlunda Nr 36112 _, för Krono Skatte RusthåIl 36114 _ Nemndemannen Jöns

Andersson , och Bengt Pehrsson pä36112_ rbm Krono Skatte RusthåIl; Nils Jönsson på

Krono Hästhemmanet nr 37; Gunne Troedsson från Nonbölinge 1 _ och från angränsande
Fleninge by Jöns Sonesson på Krono Rusthåll nr 32."

Härefter följer en detaljrik registering av respektive gård ,A,B,C,D,E., där A åir den
sydligaste och sammanfaller i dagens Gunnarlunda med gården kallad Annorlunda med
falurött korsvirke och vita väggarum. Gården ligger på samma tomt, som Magister Petrus
Timmelins Krono Skatte Rusthålls hemman Gunnarlunda36ll2 -. Gården och dess

dåvarande inbyggare är ju beskrivna i Thor Zetterholms roman "Vi ses vid Rynge".

Omedelbart norr om A 1åg (B ) Gunnarlunda 36 ll4 _ som beboddes av nemndemannen

Jöns Andersson Norr om (B) ligger (C) ,som ägdes till en fjiirdedels mantal av Bengt
Pehrsson Gården (D) Gunnarlunda 37 non därom var ett Krono Skatte Hästhemman och

ägdes av Nils Jönsson. Gården E tillhörde Norrbölinge och ägdes av Gunne Troedsson.

Idag heter sistnämnda gärd Norrboda.

Som bekant hade varje liten åker eller ängsstycke ett namn och hiir följer några exempel

för den språkintresserade : Pilalången, Stora Toft, Stens åcker, Krokes åcker , Stöflen,
Dawestycket, Kärret, Bröllopet, Björkesrumpan, Mätesmaden, Bönekran, Käringeängen,

Hängklädet, Sängklädet, Dumpan, Lyckekroken, Ägran , Turerumpan, Korumpan,
Madäng, Trehörningen, Gamla Healyckan, Sc§ollägran, Spjellstång, Prästerumpan,

Ålycksmaden, Krokängsmaden, Aspes äng, Norrelund, Ryttarelunden, Stockamaden,

Harerumpan, och Boställsägran bland många fler.

Storskiftet är undertecknat av bland andra Lantmätaren Carl Jacob Björkegren.
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I Enskifteshandlingarna av den 10 juni 1807 i Flening får man förutom niirvarolistan för
gårdarna också en inblick i hur byn såg ut.

" hwarwid befanns att Gunnarlunda nr 36 ll2 _mantal(A) , som bebos av
Herr Pastor Timmelin åir försedd med en ganska stor och i godt stånd warande
ladugårdsbyggnad, de övriga husen iiro förfallne och tarfwa reparation. I trädgården finns
många fruktträd och åtskilliga wilda träd.

Att 36 ll4 _ibm,(B) som äges af Jöns Andersson har åbyggnader i mycket godt stånd inåt
gården i korsvirke och tvenne de yttre sidorna af gråsten. Trädgården dr försedd med 14 st.

äppelträd- 4 pdron,2O körsbiirs och 104 st plommonträd; till större delen stora träd utom
åtskilliga vilda träd däromkring - dessutom ingifwe nemndemannen Jöns Andersson
Ett så lydande Besiktnings och wåirderingsinstrument:

" År 1806 inställde sig undertecknad murarmästare till besiktning av nybyggnader, som
Jöns Andersson pä36 114 _Gunnarlunda inom några år upprättat. Södra längan uppbyggt
ll94 och södra sidan var uppsatt af god murning och sprängd gråsten af 50 alnars längd

,fyra alnars höjd, två alnars tjocklek ofwan jorden, jemte anlagd grund till 3 alnars bredd
och till och med två alnars djup, tillsammans 300 qvadratalnar. Äfven påsågs och
uppskattades den westra längan, som befants warda uppbyggd 1.79l,och westra sidans

beskaffenhet war lika byggningssätt nemligen gråstens grundmurning till 45 alnars längd,
4 till och med 5 alnars höjd på noffa ändan, hwilket utgör i grunden 270 qvadratalnar. Att
sålunda förefunnit warda som ofwan står intyga:

Johan Dymling Andreas Helgren
Murarmästare i Helsingborg Herrgårdsmurare vid Rosendal"

Nr 36 ll4 _, som ägs af Bengt Pehrsson, hwilken har inom 20 ärs tid utflyttat och
uppbyggt sin gård, sådan den nu befinnes i godt stånd af korsvirke till större delen med
lera, samt någon del af trä och resten af mursten. Derintill finnes en intet stor, men vacker
och i godt stånd warande trädgård innehållande åtskilliga fruktbärande träd ävensom en
mindre trädgård hwarest äfwen finnes åtskilliga fruktträd planterade.

Nr 37 3/8 (D) Skatte Hästhemmanet äges af Nils Jönsson, har dess åbyggnader i godt
stånd till någon del med tegel och har dessutom någon plantering af frukt och wilda bär uti
twenne intill åbyggnaden belägna mindre hagag hwilka iiro liksom alla förutnemnda
trädgårdar, utom Herr Pastor Timmelins , instängda med stenmur."
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Nils Jönsson boende på nr 37 köper 1i8 av Timmelins gård av fru Timmelin- Katharina
Hofverberg- i november 1806 i närvaro av två förmyndare. PastorTimmelin satt på
fästning för uppvigling och försäljningen skrev Petrus Timmelin inte på förrän dagen för
Enskiftet.

Nils Jönsson hade nu större delen av Gunnarlunda 36 och det blev Jöns Andersson ,som
fick flytta upp i nordöstra hörnet av Gunnarlunda. Gården fick namnet Jönslund och i
boningshusets grund finns inmurat en minnes sten från utflyttningen,(se sid 127 i
Fleningeboken.) . På Nils Jönssons gamla gård ändrades fastighetsbeteckningen till 36 och
på 1900-talet fick gården namnet Mariehem. Gården söder om Jönslund utmed rågången
fick nummer 37

Det var ett ofantligt arbete, som sattes igång med Enskiftet.

I §I 3 i Enskifteshandlingarna står "I sex är äga de utflyttande emot fyra shilling Banco
årlig afgift för kappelandet (154,2 kvadratmeter mark)begagna sina vanliga hus- och
hagetomter.

§ 14 I sex års tid har war och en rättighet att borttaga sina hus och ägande träd och dess

uppbrutne sten."

Och så skedde i Fleninge socken! På Skånska Recogniseringskartan av l8l2 är de

utflyttade gårdarna återuppbyggda och nya vägar med 72-14 alnars bredd anlagda. Uppe i
Fleninge står en nybyggd Gästgivaregård med stall byggda i vinkel som gråstenslängor.

Enskiftes handlingarna är undertecknade av G. Swedenborg . Såsom tillkallade Gode
män: Jacob de la Gardie, W. Bennet, O.L.Bennet, S.PB.von Schwerin och Per Rö
Holmberg

f5
Per Sonessons och Bengta Trulsdotters på
Fleninge l7 döttrar: Petternillaf. 1853,
Sophiaf. l855 och Mariaf. 1858.

(Jämför vårt äldsta skolkort i museet drir de
nå rildsta flickorna finns med)
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Fleninge 17. Foto: Mårten Sjöbeck

Här bodde de gamle, här gled deras liv
i tid för länge sen gången,

-så stilla som rågen i julisus
en afton i gåragången.
( Theodor Thufvesson)

Fotot som fotograferades 1926, ger en fantastisk känsla av närhet

till 1800-talets Fleninge. Gården d.r tr L7, som var sarnma byggnad med

nr 18. Gården låg mellan Motellet och Fleninge 19. Denna gårds

första svenska dgare,1658, hette Jon Pålsson, som förutom
lantbrukare också var gästgivare. Fleninge 18 utflyttades mot
rågången mot Björka och fick namnet Mossagården.
Fleninge lTdrabbades av eldsvåda pä1940-talet och i samband med
Motellbygget revs gården.
Tack Mårten Sjöbeck! Vi fick en inblick. /Gunnar Haglund

I

t

J

11

}.r*-ff-

":r



Allmän Kungörelse.
Som innehåller Instuction for Ålder- eller Ordningsmän.

Sedan genom Konungens Befallningshavandes den 9 sistlidne november
utf?irdade kungörelse bliwit forordnadt, att Åldennan i hwarje Byalagbör tillsättas
for att därstädes befordra ordning och skick, såsom jag ansett nödigt, att
bestämma de pligter, hwilka desse ordningsmän i allmänhet åligger iatJtaga.

l:o Åldermännen skola wid Mantalsskrifningarne och Sockentaxeringarne vara tillstädes
för att tillse det någon, som hörer till Byen ej undanhålles från anteckning till vederbörlig
skatt, i mon af dess willkor ,yrke och näringsfång, el1er att någon fritages, som dertill ej

är, enligt forfattningarne, berättigad

2:0 De skola hos närmaste Kronobetjent angiwa om någon inom Byelaget är begifwen på

dryckenskap, oljud ,slagsmål eller andre lasteqoch noga handhafwa hwad genom Kon-
ungens Befallningshafwandes allmänna förbud denT sistlidne October mot
dryckeslag och fylleri, samt kungörelsen den 9 i denna månad, mot obehörigt s§utande
och ovarsamhet angående Eld, forordnadt är.

3:0 De skola äfwen noga rakttaga, att icke någon inom Byelaget må finnas, som är stadd
utom tjenst eller behörigt näringsfång. Om sådant likwäl skeq göra därom anmälan hos

närmste Krono-Betjent.

4:0 På händelse till Byelaget skulle ankomma någon misstänkt eller okänd person, som ej

är medbehörigt pass försedd, eller tiggare eller sådane kringstrykande personer, tartarer,
hästbytare och annat löst folk, hwikas besök oftast äro for orten skadeliga, så skola
Åldermännen, då sådana personer från Byelaget till dem forvisas, och befinnas dit for-
passade, utan blott äga pass att folja stora vägen, genast afIölja dem till närmaste
Kronobetjent, på det forhållandet med dem, må warda behörigen undersökt

5:0 De skola biträda Wördige Prästerskapet, då till Kyrko Disciplinens åtagande,
någon tröst, att hos prästerskapet, sig inställa, eller då handhjälp i andra därtill
hörande ämnen erfordras .

6:0 De skola om smittosam elier rlla artad sjukdom inom Byelaget yppar
genast efter därom inhämtad kännedom anmäla sådant hos prästerskapet i Församlingen.
Förmärkes sjukdom bland boskap, anmäla de sådant skyndosammeligen hos närmaste
Krono-Betjente, och måste Åldermännen derå gifwa noga akt att hundar ej gå lösa under
Rötmånaden.

I
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7:0Där Byordning finnes, hwilka till närvarande cultur i Länet äro lämplige skola
Åldermännen handhafwa och Bystämmor hållas med foglighet i öfwerläggningarne

,utan buller, swordom oh oljud, och om någon i ondska och wredesmod derwid likväl
utbrister sådant wederbörligen anmäla. För de böter, som wid Bystämmor åläggas

skola Åldermännen göra redo och wara answarige, att de ej till fortäring forspilles,
utan wara anwände till gagnelige foremålhärjämte.

8:0 De skola wara derå uppmärksamme att Byelagets svinekreatuq då de beta på agorna,
hållas ringade, och biträda wid syn och wärdering , å timad skada genom åwärkan,
samt tillse att Byegator sommar och wintertiden hålles i farbart stånd, att byewägar och
broar upphjelpas, att winterwägar dar de ligga öfwer sjöar och öppna f;ilt utstakas, och
om å deras tillsägelse till wederbörande, någon wärkställighet ej folj.r, genast anmäla den
ftirsummelige hos ndrmaste Krono-Bedent till answar. Samt i öfrigt till rättelse hwad dem
widare till regelbunden Policeordning i Länet kan genom utkommande påbud warda
beständigadt.

I öfrigt skola alla och en hwar bemöta Åldermannen med tillbörlig agtning. Honom
tillkomme hägn och beskydd samt angivare andel i de böter, som på dess anmälan
warda ådömde. Hans egit forhållande skall wara forenadt med stadga och pålitlighet, for
attwara andra en ftiresyn i sedlighet, och där icke såsom lämpelig wore någon wiss Man i
Byelaget skulle finnas, om, utan ombyte kunde ätaga sig, att ständigt wara dess Ålder- och
Ordningsman, så må likwäl denna beställning, icke anförtros, som saknar skicklighet, och
som ej genom anständig lefnad forwärwat sig rätt till Medbröders agtning och fortroende,

, utan skall en annan Ålderman utses och efter gode Mäns pröfning, njuta wedergällning
for sitt beswär af den, som detta ftirtroende forwärkat.
Slutligen äger Ålderrnannen rdtt attnjuta handräckning af Krono-Bedenten wid forefal-
lande tillstånd , hwilken nitiskt och rätt forestår detta uppdrag, har att
påbjuda af Konungens Befallningshavande till sådan uppmuntran, hvarmed gerningar och
medborgerlige dygder, genom Regeringens Nådiga foranstaltande, belönas .Det Exemplar
af denna Instuction, som warder Åldermännen tilstäldt, kommer att städse

innehafivas af den, som tjänsten uträttar. Malmö Lands-Kanslie den 10 December 181 1.

Efter Rådigste Förordnande

VILH. af KLINTEBERG
J:N:Hoffrnan

Tryckt i Berlingska Boktryckeriet i Lund år 1B 11 .

Förvaras tillsammans med Enskifteshandlingarn a.-Gunill a Holmb erg
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Toftavallen 60 år

Söndagen den 8 juli 1945 invigdes, som man kunde läsa i Öresundsposten,"i ett
Gudabenådat väder" -Toftavallen- i Ödåkra inför drygt 700 personer. För att förgylla
invigningen, hade Helsingborgs spårvägars musikkår kommit med täget och från stationen
marscherade de genom samhället till idrottsplatsen, drir man före invigningen bjöd på en

stunds konsertmusik.

Det var ÖIF:s ordförande Astric Sandgren, som hälsade alla välkomna och då såirskilt

Ordföranden i Skånes fotbollsförbund, Nils Bergman, kommunalnämndens ordförande i
Fleninge ,Axel Nilsson, samt disponenten på spritfabriken, Eric Stenberg. Så utbringades

ett leve för "vår vackra hembygd", varpå Sandgren överlämnade en blomsterbukett tillfru
Stenberg.

Så var det Disponent Stenbergs tur att intaga talar stolen och i sitt tal sade han bl.a.
följande: " Jag minns mycket väl, den dag för drygt 20 är sedan, då jag för fcirsta gången,

satte min fot i den lilla skogen här intill och hur trevlig jag fann den vara. Föga anade jag
att fabriken en dag, skulle bli ägare till denna skog och den utanför liggande marken. Så

blev emellertid fallet och efter övertagandet fick jag klart för mig, att här var allting som
upplagt för fritids-och friluftsområde.

Genom att intressera min närmaste chef för projektet, lyckades jag hos bolagets styrelse
utveckla medel för markköpet. När nu bolaget ställde mark till förfogande förutom
ekonomiskt bidrag, kunde igångsättandet av idrottsplatsbygget påbörjas." I sitt tal
framhöll Stenberg även att: Idrottsmännens sega energi med åtskilliga arbetstimmar med
bröderna Ödner i främsta ledet, var en stor del av orsaken till det vackra resultatet.
Det bidrog också till att trygga finansieringen.

Vidare berättade disponenten, att mitt under arbetet med iordningställandet, uppkom
frägan, om vilket namn man skulle ge anläggningen. Åt.kitligu gnuggade geniknölarna,
men det rätta namnet gav sig nära nog själv. Vid studerandet av kartan,daterad 1791 inför
genomförande av storskiftet i Ödåkra, framkom att den plats, diir idrottsplatsen är belägen,
i gamla tider kallades"Toften.".Med toft menade man beteshage eller hästhage-
i generell betydelse helt enkelt tomt. Då det dessutom blivit vanligt att idrottsplatsers
namn slutar på "vallen", var namnet givet.

Talaren slutade sitt anförande med att pä bolagets vägnar, till idrottsmännen, ungdomen
och allmänheten överlämna Toftavallen, varefter han bad Nils Bergman från Skånes

fotbollsförbund förrätta invigningen

Till slut tackade kommunalnämndens ordförande Axel Nilsson för sig och övriga
representanter från kommunen för inbjudan att närvara vid invigningen, samt utbringade
ett LEVE for Ö»ÅrRA IF.
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OIF: s fotbollslag vid Tbftavallsinvigningen: Erik Nilsson,sture Ödne4 Arne Blom,BertilPersson,
Erik Blom, Allan Andersson, Thure Klang, Arne Ödner Kurt Palmgren,sigurd Elgstrand, Edvin Nyman

Och det kunde de behöva, fcir efter högtidligheterna, var det snart tid att visa sina
fiirdigheter på den nyanlagda fotbollsplanen, där Eskilsminne från sydsvenska serien
svarade för motståndet.
Men först var det friidrott på programmet, där bl.a. landslagsmannen Hans Liljekvist
fanns på startlinjen och vann 800m loppet på tiden 1.58.8. 1500m loppet vann
ÅkeBengtsson IS Göta, på tiden 4.15.6, med en ung man från IS Skanne, vid namn Allan
Jönsson,tid 4.23.4,kom på 4:e plats. Just d6" vårAllan!".Övriga resultat:100m
Ivar Johansson Hbg polisen11,5. Discus: H Westerdahl, Is Göta 38.44.Höjdhopp: Mats
Fernö IS Göta 1.75. Löparna hade synpunkter på de lösa banorna, som ännu inte hade

satt sig, men konstaterade, att de redan i höst ,"blir ypperliga".

Så var det dags för Eric Stenberg att göraförsta avspark på Toftavallen. Det blev en

målrik tillställning, där ÖIF efter en nervös inledning, redan efter 15 minuter 1åg under
med 0-3. Men efter att Arne Blom blivit fri och slagit in första reduceringsmålet, blev det

fart på hemmalaget. Bertil Persson slog in 2:an och därefter kvitterade Ödåkra genom

Sture Ödner på ett långskott. Innan halvlek kunde så Öm'ta ledningen genom Bertil
Persson på ett snabbt anfall och ett skott pä20m .

I andra halvlek ökade Eskils takten och tog snabbt ledning i matchen. Dock kunde Sture

Ödner åter kvittera, men i slutet av kampen tröt orken hos Odåkrapägarna
och Eskilsminne vann till slut med 7-5 genom 2 mäl i slutminuterna.

Så var en händelserik dag till ända och klubben kunde glädja sig åt, att efter bildandet
1921 med spel i Bäckadals skog, Horsaryd, vid Villa Majhem, Allerum och Gustavsborg,
få en efter dåtida forhållanden modern idrottsplats till sitt förfogande.

Sttg Håkansson
t7
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Klockan som försyann.

På fritidsområdet i anslutning till Toftavallen, uppförde spritfabriken en
klockstapel. Stapelns malmklocka, kallad Birgitta klockan, skänktes av
Öaama kvinnliga arbetsförening (syförenirg). Det var en sammanslutning
av 30-talet Ödåkradamer, som hade sin verksamhet i Intresseföreningens
lokal. Klockan har inskriften:
"BIRGITTA. Ödåkra kvinnliga arbetsförening förärade mig åt Toftavallen
Midsommar 1947."
Birgittaklockan kallade till frilufts gudstjänster och andra sammankomster.
Den ringde även in de årliga midsommarfesterna och svenska flaggans
dag.

Efter att spritfabriken, som genom åren skött och vårdat området, ä11977

lämnade byn förföIl efterhand klockstapeln. Den blev ett tillhåll och
rökstuga, för att till slut brinna ner . Birgittaklockan foll till marken.

18
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Nu ingrep en klok person och forslade klockan till Fleninge kyrka ddr
den lades upp till förvaring på bårhusvinden . Och glömdes bort. Dock
återfanns den efter många frågor och mycket letande och förvaras nu på

vårt bygdemuseum.

För gott?-eller skall Birgittaklockan, skänkt genom flitiga
Ödamafvinnors arbete,
tå flytta hem till Ödåkra och få ett nytt liv, där den hör hemma.
Varfor inte i en enkel klockstapel byggd av frivilliga personer och
placerad på Svensgård , där den åter kan kalla till gemenskap ?

Undrar Stig Håkansson

Vi kan ilrest om hus,
djur och trädgård.
Kom till Gr*nngården när du beh<iver det ba.sta {iir art

renovera ditt has, sköta om och glädjas tillsammans

med dina dj*r eller rrj*ta av växtkraiien i di* trådgårci.

Vi har odiat grödor, byggt på våra gårdar och vårdat

djur seda* urmi*nes tider, Det har gett $s§ &låst;or äy

värdefull kunskap.

#ffiÅåqåq#.&ffiffiffih#
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Vartnt vdlkr:mmen.
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Ui är profls på markuård. Låt oss hiälpa dig att bli ett proffs

också!

FH200502,042

PORTO

Vår maskinpark omfattar idag park- och trädgårdsmaskiner som klippare och
snöröjare, städmaskiner, mind re grävmaskiner och lantbruksmaskiner.

Jag vill ha hiälp med att se över min maskinpark som innehåller:

I Xtippare f §tädmaskiner f Kompakttraktorer

E Snöröjare I Mindre grävmaskiner E Redskapsbärare

il AW-Fyrhjulingar f, övrigt
rnera eller faxa din

ffi fontat<ta mig på nedanstående kontaktuppgifter:

intresseanmälan till:

WBM Willhemsson AB

Djurhagshusv. 325

260 35 Öoåkra

Växel: CI42-2} 49 00

Fax: 042-205249

Namn

Adress

Postnr

Telefon

Postort

E-post www.wbm-fleninge.com
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1. Årsmöte

2. Bygdedag

3. Utiird

4. Råkfest

5. Kyrkogårdsvandring
Fleninge kyrkogård

6. Mölledag med
loppmarknad

7. Museet öppet
8. Museet öppet

2 juli
kI.10-15

1 oktoberkl.l3-16.
4 november kl.10-15

Föreningens aktiviteter 2006.

4 mars 2006.

2 aprrl

13 maj

15 juni

20 juni
kl. 1 8.30 (medtag kaffekorg)

9. Årsmöte 2OO7 3 mars 2007

Välkomna att besöka vårt Bygdemuseum. TeL 042-20 48 04 eL.042-20 44 74 för
överenskommelse om tid.

Föreningsmedlemmar ! Täck, för att ni ställer upp på vår loppmarknad vid vår fina
möIla. Det är stimulerande, att loppmarknaden fått så gott rykte .Pengarna från de två
senaste marknaderna räckte till möllans renovering.TACK !

Nu är det renovering av Museibyggnaden ,som står i tur !

För årets loppmarknad tar vi gärna emot varor, som glas, porslin ,huhållsgrejor
Lampor, tavlor böcker m.m. dock ej kläder och möbler." Blommor och blader gör oss

glader" liksom sylt, saft och hembakade kakor och bröd.

Kaffeservering och varm korv!

För frågor och ev. hämtning kontakta : Olle Olofsson tel.20 52 45

Stig Håkansson tel:. 15 36 10 el Christer Blomqvist tel.: 20 3912
Styrelsen
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KALLELSE
FLENTNGE sLÄKT ocH BYGDEFönc rurruc
kallar härmed till ordinarie ÅRSUÖfe i Strövelstorps
bygdegård lördagen den 4 mars 2006 kl 18.00
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet sup6 med dans. Lars Bondesson spelar till 24.00
Anmälan till sup6n senast den 26 feb. per tel 042-20 42 37
eller 042-20 43 68
Obs! Årsmötet kl 18.00
STYRELSEN

HEMBYGDSDAG
anordnas söndagen den 2 april 2006 med Gudstjänst i

Fleninge Kyrka kl 13.30. Därefter kaffe och underhållning i

Församlingshemmet.
Museet hålles öppet efter kaffet.
Allmänheten hälsas välkommen!

UTFÄRD
Den årliga utfärden för medlemmar och deras
familjer äger rum lördagen den 13 maj 2006.
HELDAGSUTFLYKT.
Buss från Centralgatan 08.45 och Fleninge församlingshem kl 09.00
Anmälan om deltagande per tel 042-20 43 95

nÅ55-esr
Den 1,&juni 2006, kl. 19.00
Vikens Hemgård
Anmälan fll 042-20 43 68 eller 20 48 04 senast den 1 juni 2005

MEDLEMSAVGIFT: 50:- per person, 100:- per familj
POSTGIRONUMMER i 7 61 30-4

FLENINGE SLÄKT. OCH BYGDEFöRENING


