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INFORMATIONSBLAD FÖR MEDLEMMARNA HÖSTEN 2020 

 
Styrelsen för PRO vill med detta informationsblad informera om hur vi pga. pandemin har beslutat agera inför 
höstens aktiviteter. 

Vi lyder Folkhälsomyndighetens beslut om att inga folksamlingar större än 50 personer tillåts under 
förutsättning att skyddsavstånd kan erbjudas. Svedala Kommun och Bara Gif har sina lokaler stängda för 
sammankomster.  

Vi räknar inte med att caféet kommer att starta i höst, dels pga. att lokalen är stängd samt att ett flertal av 
cafévärdarna inte ställer upp under pandemin.  

För de som önskar, så kan man träffas fredagar kl. 10 på Gröningens norra del vid de nyanlagda kullarna. Här 
finns några fasta bänkar och bord. Vi tar med egen fika, så kan vi hålla avstånd till varandra, men ändå prata 
med varandra. Har man några campingstolar, som är lätta att ta med sig, så gör man det. Bra att ha om det blir 
för trångt vid borden. 

Medlemsmötet 4 september är inställt likaså den efterföljande Oktoberfesten  

Allsången 30 september med Tommy Juth och Lasse Berggrensson är uppskjuten till våren.                            
Styrelsen har beslutat att betala tillbaka till de som redan har betalt. Utbetalningen kommer att ske de 
närmaste månaderna.  

Höstmötet är planerat till 16 oktober men hur detta ska genomföras vet vi inte i dagsläget. Höstmöte är 
stadgeenligt så vi ska söka information från PRO Riks hur vi ska agera. Modevisningen av Seniorkläder, som 
skulle visas efter höstmötet är uppskjutet till nästa vår.  

Höstdansen är inställd. Eventuellt uppskjuten till nästa vår. 

Julfesten är inställd i år, men vi planerar för ett enklare alternativ.  

Aktiviteter som är igång, är Boule på onsdagar. Man spelar på varannan bana och håller avstånd.  

Gympan. Towe har meddelat start den 7 sep. Men vi vet ej pris och tillåtet antal utövare.  Håll koll på 
hemsidan. 

Biljarden startar 15 september Förseningen av start beror på att Spångholmsskolan ska renoveras.  
Elevernas undervisning ska till viss del äga rum i Kubens lokaler under perioden v 33–37. 

Malmö Operas ombud Bodil Petersson meddelar att det är tveksamt om vad som spelas i höst och hur det ska 
arrangeras Även Brandkårens Musikkårs vårkonsert som skulle vara den 12 september är uppskjuten till  
11/9 2021 kl. 15 o 19 (samma klockslag som man valt o har biljett till). Således gäller dessa biljetter nästa år. 



 

 
2 

Ni kan följa Bodils information via Facebook på Barapensionärerna. Malmö Operas föreställning  
Såsom i himmelen, är bokad med 40 biljetter till den 17 februari 2021. 

Malmö Lives ombud Lennart Svensson har reserverat biljetter till Wienerkonsert den 5 januari 2021. Det finns 
biljetter à 404 kr och 506 kr.  

Alla Opera och konsertarrangemang kommer att utföras under förutsättning att konsekvenserna av 
Coronakrisen är över, och myndigheterna tillåter att dessa kan utföras. 
Malmö Opera och Malmö Lives ombud agerar självständigt, men utnyttjas tacksamt av PRO:s medlemmar. 

Ni kan finna all aktuell information på vår hemsida probara.se 
Vi har även en Facebooksida som heter PRO Bara, den är länkad till vår hemsida, så när hemsidan är 
uppdaterad får ni se det här. Vi lägger även ut länkar till olika andra Facebooksidor som inte kommer på 
hemsidan.  

PRO Bara har figurerat i Sydsvenskan angående lokalerna som lämnas av vårdcentralen till nästa vår. 
Vi har problem att samla våra ca 350 medlemmar då vi inte har lokaler att ta emot alla. Bara Gifs lokal där vi 
har vårt café på fredagar är begränsad till 70 personer. Våra medlemsmöten har vi i Kubens spegelsal. 

Problemet med Kuben är att lokalen är på plan 2. Hissen är komplicerad att använda. Bl.a. ska man köra med 
nyckel. Dessutom saknas kök. Salen är begränsad till 120 personer. 

Med anledning av Sydsvenskans artiklar har ett förslag anmälts till Idé Svedala av Ibi Toth anmälts till Svedala 
Kommun. Vi i styrelsen har beslutat att stödja detta förslag genom att gå in på Kommunens hemsida och rösta 
för förslaget. Vi uppmanar de som vill att göra detsamma. Adressen enligt nedan eller sök på idé Svedala. 

https://www.svedala.se/paverka/politik-och-demokrati/paverka-svedala/ide-svedala/aktuella-ideer/ 

Vi kommer att tillsammans med föreningar i hela bygden jobba vidare i ärendet. 

Ärende 16653. Slutdatum 2020-10-27  
Hela förslaget: Samlingslokal i Bara 

Bara behöver en ny samlingslokal värt namnet. En lokal, som kan användas mångsidigt, precis som den 
rivna Barakulien. 

När Bara Centrum byggdes mot slutet av 60-talet, var det en självklarhet att en sådan lokal skall 
inkluderas i byggnaden. Den gav möjlighet till allt: från teater till privata fester, från loppis till 
kursverksamheter. Hyran var rimlig, syftet med lokalen var inte att tjäna pengar, utan att tjäna 
baraborna. 

Nu, efter 50 år, när befolkningen har ökat till det fyrdubbla (från 400 till 1600 familjer), har vi ingen 
samlingslokal. Vi hänvisas till Kuben och till Spångholmsskolans matsal. Tillgängligheten är mycket 
begränsad i dessa lokaler eftersom skolan använder dem. Dessutom: 

1. Kuben är en sporthall. Den är inte utformad för att användas till mycket annat. Bl.a. har den inget kök, 
vilket är en förutsättning för en samlingslokal. 

2. Det finns säkert skolmatsalar som är lockande för att hyras för privata fester, danskurser 
föreningsträffar mm, Spångholmsskolans matsal tillhör inte den kategorin. 
Så, mitt förslag är att när vårdcentralen flyttar till nya lokaler, befintlig vårdcentral byggs om för 
att återge baraborna lämplig och värdig möjlighet till social samvaro. 
Tillfället är unikt, det bör inte missas! 

PRO Bara Styrelse 2020-08-06 


