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Efter en lång och besvärlig vinter med massor
av snö börjar vi nu närma oss
våren och förhoppningsvis en
fin sommar och då är det tid
för ett nytt nummer av Byabladet.

Vårfesten
Som traditionen påbjuder startade vi vår verksamhet 2010
med en fest i OIF:s klubbvilla. God mat, hög stämning
och dans till bra orkester och ett 70-tal glada
personer som firade att våren är på väg.

Kommunbesök
Till vårt februarisammanträde hade vi bjudit in kommunalrådet
Margit Svensson, näringslivssekreteraren Hanseric Jonsgården
samt chefen för sammhällsbyggnad Jörgen Prahl, vilka presenterade sig samt svarade på våra frågor om hur långt fram i planeringen
våra önskemål ligger. Vi passade även på att framföra lite nya synpunkter på hur vår by ser ut i dag och vad som bör ske framöver.
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Årsmötet
Onslunda Byalag har hållit sitt femtonde årsmöte.
Av verksamhetsberättelsen framgick att tio protokollförda
sammanträden hållits under året och att de olika lagen har
träffats för planering och utförande av olika arrangemang ett stort
antal gånger.
Som vanligt arbetar vi för att göra vår by attraktiv genom att
sätta ut blombaljor vid infarter och på torget, sätta upp
god-helgskyltar samt hissa företagsflaggorna.
Efter ny upphandling fick vi inte längre förtroendet att sköta
grönytorna eftersom vårt anb ud inte ansågs attraktivt.
Arrangemang under året: Vårfest i OIF;s klubbvilla, byavandring
längs Lantmannavägen. Vi bjöd våra medlemmar på helstekt gris

med tillbehör där 195 personer kom. Vid Österlen lyserkvällen
hade vi satt ut 220 marchaller längs ge nomfarten i byn,
tänt julbelysningen i centrum där vi också bjöd på varm korv.
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Temakväll trädgård där många mötte upp, första advent tände vi
julgranen på torget samt bjöd på glögg och pepparkakor. Stickkaféet
i vår regi fungerar utmärkt.
Vår hemsida är alltid aktuell, gå in på www.onslundabyalag.se där
hela verksamhetsberättelsen finns.
I Byalaget har 289 personer löst medlemskort. Ekonomiska
rapporten visade att föreningen har ordnad ekonomi. Efter
uppläsning av revisionsrapporten beviljades styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna året.
Valen: Till ordförande omvaldes Bertil Malmborg, och till styrelseledamöter omvaldes Gert Jönsson, Per Sahlin samt Solveig Ohlsson
(Kvarstående Ingar Möller, Pernilla Lindahl och Mats Berglund).
Till suppleanter omvaldes Inge Larsson och Sven Svensborn.
(Kvarstående Sven-Åke Persson och Karin Månsson).
Till ordinarie revisorer omvaldes Anders Sahlin och Bengt Nilsson
och till suppleant omvaldes Hans Lydén.
Kulturlaget omval av Ingar Möller, Ann-Christin Sahlin, Björn
Lindqvist och Anders Olsson samt nyval av Charlotte IvarssonLundberg med Ingar Möller som ordförande. Stig Persson hade
avsagt sig omval.
Motionslaget omval av Gert Jönsson, Sven-Åke Persson, Anders
Kristell, Elvi Tufvesson, Kristina Rundgren och Ingvar Henr iksson
med Gert Jönsson som ordförande.
Gilleslaget omval av Solveig Ohlsson, Karin Månsson, Karin
Johansson, Karin Blomqvist och Inga-Lill Malmgren med Solveig
Ohlsson som ordförande.
Kvällen avslutades med att Gilleslaget bjöd på kaffe och smörgås.
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Lös medlemsavgift
Med detta nummer bifogas avi för
medlemsavgift som vi hoppas du ser
välvilligt på eftersom detta numera är
vår enda inkomstkälla. Priset är som vanligt
50:- per person eller 100:- för familj.
Tack på förhand.
Glöm inte att skriva ert namn på talongen ,
i annat fall kan vi inte uppdatera vår
medlemsmatrikel.

Kriminalitet och vandalism
Tyvärr är inte vår by längre förskonad från ovanstående. Två
helt meningslösa inbrott i Borstkaféet, sprejning av nazistsymboler och könsord på väggar och fönster, men när vandalerna
även gav sig på skolan och kyrkan var måttet rågat och folk
pratade om vad de sett och i dag har vi en ganska klar bild av
vilka som ligger bakom. Alla uppgifter är lämnade till polisen
som nu förhoppningsvis tar tag i saken.

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

Redaktör: Bertil Malmborg
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