
Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 15 mars klockan 18.30 i byahuset.

Varmt välkommen!

Kom ihåg att en förening är ingenting utan engagerade medlemmar.

Ludvigsborgs Byförening
Information till alla boende i Ludvigsborg med omnejd.

• Verksamhetsberättelse

• Bilder från året som gått

• Medlemsavgift för 2012

• Aktiviteter 2012

• Kallelse till årsmöte

Visste du att det finns en 
Hjärtstartare i byn!?

I december satte 
byföreningen upp en 
hjärtstartare i affären. 
Den finns tillgänglig 
under dess öppettider. 
Hjärtstartaren är en donation från 
Club Lions i Hörby.



Verksamhetsberättelse för 
Ludvigsborgs Byförening 2011

Föreningen har det senaste året haft 321 betalande 
medlemmar vilket är en fortsatt nedåtgående 
trend. Medlemmarna är fördelade på 234 vuxna, 83 
barn/ungdomar varav 17 är barn under 7 år samt 4 
företag.
Styrelsen har haft 11 sammanträden under året.

Under året 2011 har Byföreningen bl a haft följande 
aktiviteter:

• Matlagningskurs
• Valborgsfirande
• Våffelträff
• Grillkväll 
• Loppis
• Cykelfest
• Julmarknad
• Hjärtstartare
• Fritidshäng

Byahuset används flitigt för diverse aktiviteter 
då medlemmar kan hyra lokaler för en mindre 
avgift. Även externa gäster hyr in sig i byahuset 
för föreningsmöte eller kommunala arrangemang. 
Byföreningen har också ansvar för grönytan som 
allmänt kallas för gläntan. Här finns tillgång till 
boulebana, volleybollbana, dansbana och grillplats 
samt en utmärkt tennisbana.
Tidigare har föreningen administrerat bollhallen 
men efter bland annat skadegörelse har nu denna 
verksamhet övergått till kommunen. Det går alltså 
inte längre att boka bollhallen genom byföreningen.

Under året har vi startat en fritidsverksamhet 
för byns barn tillsammans med Svenska Kyrkan. 
Verksamheten är öppen två eftermiddagar i veckan 
och man håller till på ovanvåningen i byahuset. 
Fritidshänget har varit välbesökt och kommer att 
fortsätta under 2012.

Styrelsen har tagit initiativet att få en Hjärtstartare 
till byn. Detta har varit möjligt genom att ansöka 
hos Lions i Hörby som efter prövning beslutade att 
bevilja vår ansökan. Hjärtstartaren är placerad på 
ICA där det, under affärens öppningstider, är lätt att 
hämta den vid akut hjärtstopp.

Hjärtstartaren är automatisk och lätt att använda 
men styrelsen uppmanar byinvånarna att gå en så 
kallad D-HLR kurs för att förbättra resultatet av en 
eventuell insats. Under 2011 gick delar av styrelsen 
denna kurs och det är vår förhoppning att fler 
anmäler sig till kommande kurser.

Matlagningskurs har anordnats under en följd av år 
och är mycket uppskattat.

Traditionellt valborgsfirande med bål, tal av Torbjörn 
Malmqvist och sång av Ludvigsborgs sångkör. 
Friskolan stod för korvförsäljningen.

Ett försök att träffas under gemytliga former 
arrangerades en söndagseftermiddag genom att 
servera våfflor och underhållas av Tomas Forsén 
som berättade anekdoter om Ludvigsborg och dess 
invånare.  Även om tillströmningen av deltagare var 
begränsad gav det ändå styrelsen mod att satsa på 
andra aktiviter som grillkväll och cykelfest och som 
beskrivs mer i detalj nedan.

Nytt för i år var grillkvällen med underhållning av 
Marike och Tanja. Det var en underbar fredagskväll 
där vi grillade gemensamt utomhus och avslutade 
kvällen inne i byahuset där det korades en 
quizmästare i byn.

Sommarfesten gick av stapeln i Gläntan en 
underbar sommarkväll i juli. Det var många 
deltagrare på festen ca 100 vuxna och 30 
barn. Utöver dans och musik som tillhandahölls 
av byföreningen fanns det även möjlighet att 
provsmaka thaimat som tillagats av Nouan och 
Stefan Andersson.   

Lördagen den 4 september anordnades det loppis 
i och omkring Byahuset. Loppisen var som vanligt 
välbesökt och gav ett gott tillskott till föreningens 
ekonomi. 

Den 29:e oktober annordnades byns första cykelfest, 
DinnerSafari Ludvigsborg. Kvällen blev en succé och 
alla som deltog hade ett leende på läpparna i flera 
veckor. Festen avslutades med efterfest i byahuset.

Julmarknaden den 21 november var välbesökt och 
börjar bli en fin tradition. Ca 15 utställare var på 
plats med diverse hantverk. Det såldes även korv 
och glögg.

Till sist vill styrelsen tacka alla som deltagit och 
engagerat sig i det gångna årets verksamheter och 
hoppas att vi blir fler till detta år!

Vi söker fler medlemmar till styrelsen. 

Vill du vara med och påverka i vår förening som 
har stor potential att uvecklas. Hos oss får du en 
meriterande erfarenhet i föreningskunskap.

Våra möten är ca 2 timmar och vi träffas ca 10 ggr/
året, mer tid därutöver är beroende på vilken roll i 
styrelsen du tar.

Vill du veta mer om vad rollen som styrelsemedlem 
innebär så kontakta valberedningen, någon i 
styrelsen eller läs mer på hemsidan.

Valberedning:
Gunilla Jansson, 0415-517 36
Josefin Gren, 0415-125 45

Ordförande:
Lars Persson, 0415- 511 24



Hemming rockar med barnen på 
sommarfesten.  

Invigning av hjärtstartaren
i affären.

Byahuset, byns aktivitetslokal.

Dansbanan nere i gläntan. Tanja och Marike spelar på 
grillkvällen.

Förberedelser inför sommarfesten.

Full fart på fritidshänget. Försäljning på julmarknaden. Tennisbanan vid gläntan.

Några bilder från 2011

Medlemmsavgift 2012
Föreningens ändamål är att på alla sätt 
försöka tillvarata och främja byns intresse. 

För detta behöver föreningen många 
medlemmar. Som medlem har du rätt att 
delta i föreningens alla ativiteter och att 
nyttja föreningens boulebana, tennisbana 
mm. Du får även rabatt vid hyra av 
föreningens lokaler och utrustning.

Vuxna 150 kr/år
Barn/pensionärer 50 kr/år
Familjeavgift 400 kr/år

En familj betalar inte mer än 400 kr oavsett 
hur många barn. Skriv namn, födelseår och 
betala medlemavgiften till Ludvigsborgs 
byförenings bg 825-1506 eller använd 
bifogad bankgiro talong.



2012 med byföreningen
25 feb – Barnloppis, byahuset 10.00 till 14.00.
Här kommer du att kunna göra finfina fynd till barnens garderob, roliga leksaker och 
barnartiklar mm. mm. Korv, kaffe och kakor finns till försäljning.

15 mars – Årsmöte, byahuset 18.30.
Samtliga medlemmar i Ludvigsborgs byförening är välkomna till ordinarie Årsmöte. 
Det bjuds på kaffe & tårta.

30 april – Valborgsfirande, ängen.
Traditionellt valborgsfirande med bål, talare och sång av Ludvigsborgs sångkör. 
Korvförsäljning.

1 juni – Grillkväll med trubadur, byahuset.
Vi grillar tillsammans bakom byahuset och lyssnar till trubadur. Efter maten flyttar vi in i 
byahuset och tävlar i musikquiz. Fiskedamm för barnen.

7 juli – Sommarfest, gläntan.
Dans och musik med Hemming på scen. Spiktävlingen gör comeback!

4 aug – Cykelfest, kanske hemma hos er!?
Det roligaste sättet att lära känna folket i byn! Succé 2011 och i år har vi valt att lägga 
festen lite tidigare på året. Missa inte detta!

8 sep – Loppis, byahuset.
Traditionell stor loppis med massor av fyndmöjligheter. Försäljning av korv, kaffe, hem-
bakat mm. Vi tar tacksamt emot loppisprylar under hela året.

20 okt – Ölkväll, byahuset.
Premiär för denna aktivitet. En familjekväll i byahuset.

17 nov (prel) – Julmarknad, byahuset.
Lokala hanterverkare säljer alla typer av varor och produkter. Försäljning av lotter och 
glögg mm. 

Ludvigsborgs
Byförening

Gilla byföreningen på facebook, så får du information om 
våra aktiviteter löpande: facebook.com/ludvigsborg

Du hittar också alltid senaste informationen på:
www.ludvigsborg.com
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