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År 2006, som innehöll en vacker vinter, kall och blöt vår,
varm och torr sommar och en mycket blöt höst, går nu
mot sitt slut och då är det tid för ett nytt byablad,
med lite information om vad som hänt
och vad som skall hända.

Påskutställningen
Nio konst-och hobbyhantverkare ställde upp i Församlingshe mmet under påskhelgen. Utställningen var välbesökt och här fanns
mycket att välja på bl.a. träslöjd, textil, keramik, skinnsömnad,
tillverkning av borstar m.m. Ett populärt arrangemang för att göra
Onslunda lite mer känt som återkommer även nästa år. Vi inbjuder härmed er som sysslar med konst eller hobbyhantverk att anmäla ert deltagande redan nu då antalet platser är begränsat.

Temakväll ”Inför valet”
Vi hade bjudit in representanter för samtliga partier som ingår i
Tomelilla kommunfullmäktige och ett 70-tal Onslundabor kom
för att ställa frågor inför valet. Under kvällen gavs en hel del
löften och vi får väl se framöver vad det är värt.
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Grillfesten
210 personer hade anammat
vår inbjudan till helstekt gris
med tillbehör i Järnvägsparken. Kjell grillade grisarna
och gilleslagets damer ordnade tillbehören och serveringen på ett förtjänstfullt sätt till
allas belåtenhet.
Efter mat och allsång under
hög stämning tog lekarna vid
med skidåkning med 5 åkare på
varje par skidor.
Nytt för året var stövelkastning
vilket såg lätt ut men tydligen var
det inte så eftersom det inte var
många som fick stöveln att flyga
i rätt riktning, säcklöpning m.m.
ingick också.

Österlen lyser
Vi satte ut 208 marschaller längs genomfarten i byn samt tände
julbelysningen på hotelltomten för att bidraga till att Österlen
lyserprojektet och nog blev det pampigt, synd bara att blåsten
släckte en del och vi som tände hade ett styvt arbete med att få
så många som möjligt att brinna.
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Byns försköning
Tomelilla Kommun har avsatt ett visst belopp som skall användas
till försköning av byarna och först ut är Onslunda. Byalaget har
ombetts att komma med förslag på vad som är önskvärt. Vi har som
första önskemål tagit fram torget. Håkan Berggren vid kommunen
har varit på vårt senaste sammanträde och presenterat ett förslag
som vi håller på och reviderar. Vidare föreslog vi att av den döda
almen i Järnvägsparken göra en träskulptur av guden Oden men
trädet var angripet av något som skulptören kallade för svallved så
den dög inte. Sista ordet om Oden är inte sagt kanske dyker han upp
på annat ställe. Belysning i Järnvägsparken är ett annat önskemål.
Dammen skall få ett nytt springvatten och vidare har vi begärt att få
belysning längs Lärarvägen och upp till där gatubelysningen slutar
på Spjutstorpsvägen.
Vidare driver vi ärendet om breddning av Lärarvägen vilket vi gjort
de senaste 10 åren. Vi kommer att hålla er informerade om vad som
händer i detta ärende på vår hemsida.

Hemsidan
Äntligen har vår hemsida aktiverats så att den nu är värd
namnet. Texten svarar vi i styrelsen för och webbmaster är
Christer Rasmusson.
Gå in på

www.onslundabyalag.se
och kom gärna med förslag på
innehållet
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Kommande arrangemang 2007
14 Feb

Årsmöte i Församlingshemmet.

7

Snapsprovning i Klubbvillan.

Mars

6-8 April

Konst-och hobbyhantverk i
Församlingshemmet.

14 April

Tioårsjubileum i Klubbvillan.

Vill du fira någon?
Flaggstången på hotelltomten
är nu på plats och har redan använts
för att fira nära och kära.
Vill du fira någon så anmäl detta till
tel. 30023 eller 30350 minst 3 dagar innan.

Till sist vill vi önska alla en riktigt

GOD JUL
och
ett GOTT NYTT ÅR.
Text: Bertil Malmborg, Layout/Foto: Lars Olsson
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