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Så är då vintern som aldrig kom över,
vi går mot ljusare tider och
som vanligt ett nytt nummer av byabladet.

Anbud på skötsel av grönytor
Vi har fått förfrågan om nytt anbud på skötsel av byns grönytor,
eftersom det gamla avtalet löpte ut den 31/12.
Kommunen kom med
sin förfrågan nu i mars
månad (är till att vara
ute i god tid).
Vi har lämnat in ett
anbud i likhet med det
vi hade innan och
väntar nu med
spänning på om
vi får ett nytt avtal.
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Årsmötet
Byalaget har hållit sitt trettonde årsmöte under ledning av
v. ordf. Gert Jönsson, som kunde hälsa ett 40-tal Onslundabor
välkomna och informera om vad som hänt under året.
Verksamhetsberättelsen, som finns på vår hemsida
www.onslundabyalag.se och den ekonomiska rapporten lästes
och godkändes, revisorerna föredrog sin berättelse
varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Valen:
Till Byalagets och tillika styrelsens ordförande omvaldes
för år 2009 Bertil Malmborg.
Till syrelseledamot för 2 år omvaldes Ingar Möller och
Mats Berglund samt för 1 år nyval av Pernilla Lindahl.
Som suppleanter omvaldes på 2 år Karin Månsson och
Sven-Åke Persson samt nyval på 1 år av Inge Larsson.
Inge har varit en av de som startade byalaget och varit kassör i
styrelsen under många år, men har nu avböjt att bli omvald men
välvilligt ställt upp som suppleant.
Byalaget vill härmed framföra ett stort tack till Inge för det gedigna
arbete han lagt ner för Byalaget.
Till revisorer omvaldes Anders Sahlin och Bengt Nilsson och som
suppleant omvaldes Hans Lydén.
Kulturlaget: Omval av Ingar Möller, Ann-.Christine Sahlin,
Stig Persson. Anders Ohlsson och Björn Lindqvist med
Ingar Möller som ordf.
Motionslaget : Omval av Gert Jönsson, Sven-Åke Persson,
Elvy Thufvesson. Kristina Rundgren, Anders Kristell och
Ingvar Henriksson med Gert Jönsson som ordf.
Gilleslaget : omval av Solveig Ohlsson, Karin Månsson, Karin
Johansson, Karin Blomqvist och Inga-Lill Malmgren
med Solveig Ohlsson som ordf.
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Valberedning: Omval av Bertil Malmborg, Ingar Möller,
Gert Jönsson och Solveig Ohlsson med Bertil Malmborg
som sammankallande.
Efter lite diskussioner ang. trafiksituationen i byn avslutades
årsmötet med att gilleslagets damer bjöd på kaffe med tilltugg.

Vårfesten
Enligt traditionen inleder Byalaget våren med en fest i klubbvillan
och så blev det även i år. Kvällen förflöt med god mat och dryck,
hög stämning även om deltagarantalet kunnat vara större.

Överraskning
Stickcaféts damer planerar i anslutning till påsken
komma med en överraskning,
så håll utkik längs Lantmannavägen.
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Lös medlemsavgift
Med detta nummer av Byabladet
bifogar vi inbetalningskort för
medlemsavgift som vi hoppas
ni ser välvilligt på.
Avgiften är 50:- per person
eller 100:- för familj.
Glöm inte att skriva ert namn på talongen ,
i annat fall kan vi inte uppdatera vår
medlemsmatrikel.

Arbetskvällar
Första måndagen i månaden, från och med april,
är det arbete på grönytor m.m. som gäller.
Vi ber så många som möjligt att ställa upp.
Vi samlas på Miljötomten klockan 18.00.
Blir vi många tar det inte mer än 1-2 timmar.

Till sist vill Byalaget önska
alla en riktigt
Glad Påsk
och en varm och skön sommar.

Redaktör: Bertil Malmborg
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