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När nu år 2008 går mot sitt slut, är det dags för ett nytt nummer
av Byabladet.
Vår by har fått en ansiktslyftning med ny asfa lt på genomfart och
trottoarer vilka även breddats på vissa ställen så det går att komma
fram med rullstol och rollater överallt. Även torget har fått en
ansiktslyftning med bänkar, blomkrukor och anslagstavla.
En granne har dessutom gjort en kopia på Ale Stenar men
meningarna är delade angående detta ”konstverk”.

Lantbrevbäring
Lantbrevbäring infördes i början av juni. En del saknar naturligtvis
mötesplatsen på torget där man kunde prata bort ett par minuter
när man väntade på att posten skulle bli utdelad, men det är stora
fördelar för äldre, inte minst under vintern när det är halt, som nu
fått närmare att hämta sin post.

1

Grillfesten
Årets grillfest gick av stapeln den 1 aug och totalt kom 170
medlemmar och åt helstekt gris med tillbehör som Byalaget
traditionellt bjöd på. Efter mat , dryck och allsång var det som
vanligt dags för lekar som skidåkning, stövelkastning och
säcklöpning m.m. och fram på småtimmarna kunde de
närvarande vandra hemåt belåtna efter en trevlig kväll.

Österlen lyser
Ljuskvällen på Österlen börjar bli en tradition och liksom
tidigare år hade vi placerat ut 200 marschaller på genomfarten
vilket gjorde ett pampigt intryck. Vidare sålde vi korv och
kaffe till subventionerat pris på torget och det var rätt många
som mött upp och pratade bort en stund i höstmörkret.
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Hemvändardag
Den 1 juni invaderades byn av före detta och nuvarande
Onslundabor som samlades i Hembygdsföreningens trädgård, där
de hälsades välkomnades av Byalagets ordf. som även informerade
om dagens program där Hembygdsföreningen hade öppet hus med
bl.a. prova-på-borstbindning,
Kulturmagasinet och M.L.Borstteknik hade öppet hus liksom
”Kal Smes” smedja.
I Församlingshemmet hade Byalaget ordnat en fotoutställning med
gamla skolklasser m.m. och i källaren visade Christer Rasmusson
bildspel från Onslunda.
Byalage t bjöd de närvarande på ärtsoppa med tillbehör och Emil
Persson körde sigth seeingrundor i byn med specialtillverkad vagn.
C:a 300 deltog och det var mycket uppskattat efter vad vi
fått höra och alla som hört av sig och tackat och frågat
när det blir nästa gång.

Tråkigheter
Tyvärr är inte allt roligt. Vi har under året utsatts för en del
sabotage och förstörelser. Inte minst i järnvägsparken som vi
utrustat med grillplats och sittmöbler och sett till att den blivit
upplyst till allmänhetens trevnad.En av sofforna har slagits
sönder och eldats upp, en av lamporna har slagits ner,
avfallstunnan har slängts in i häcken ett flertal gånger. Vidare
har lekredskap på lekplatsen slagits sönder.
Vi skulle bli mycket tacksamma om ni som är ute och
promenerar om kvällarna eller motionerar era hundar håller
ögonen öppna och meddelar oss om ni ser något.
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Kommande arrangemang
Årsmötet hålls den 18 februari i Församlingshemmet.
Vårfest blir det den 7 mars i OIF:s klubbvilla,
så anteckna dagarna.
Alla är välkomna.

Övrigt
Vi har lagt ner mycket tid på diskussioner med Tomelilla
kommun, Vägverket och Skånetrafiken angående busshållplats,
breddning av Lärarvägen och belysning av denna m.m. samt
som vanligt skötsel av grönytor och lekplats
samt diverse arbete för byns trevnad.

Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och
hjälpt oss och önska alla en riktigt

GOD JUL
och
ett GOTT NYTT ÅR.

Text: Bertil Malmborg
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