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Efter en lång och besvärlig vinter med massor av snö
börjar nu äntligen våren närma sig
och då är det dags för information
om vad som hänt och vad som skall hända framöver.

Vårfesten
Den 12:e mars samlades vi i OIF:s klubbvilla för att fira
vårens inträde. God mat, hög stämning samt dans till
Tuboys orkester gjorde att kvällen blev mycket lyckad.

Lös Medlemskort
Med detta nummer av Byabladet bifogas
inbetalningskort Och vi tackar på förhand för att du
löser medlemsavgiften då detta är det enda sättet
för oss att finansiera vår verksamhet.
Nytt för i år är att hemmavarande barn
upp till 18 år ingår i familjekortet.
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Årsmötet
Vårt 16:e årsmöte hölls under ledning av Mats Berglund som
kunde hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna. Efter att
verksamhetsberättelsen (finns i sin helhet på vår hemsida
www.onslundabyalag.se), ekonomisk rapport och revisionsberättelse lästs, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året. Därefter företogs val enligt följande:
Till byalagets ordförande tillika styrelsens
omvaldes Bertil Malmborg.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ingar Möller,
Pernilla Lindahl och Mats Berglund. Kvarstående Per Sahlin,
Gert Jönsson och Solveig Ohlsson.
Till suppleanter för två år omvaldes Karin Månsson och
Sven-Åke Persson. Kvarstående Inge Larsson och
Sven Svensborn.
Till ord. revisorer omvaldes Anders Sahlin och
Bengt Nilsson och till suppleant omvaldes Hans Lyden.
Kulturlaget: Omval av Ingar Möller, ordf. Ann-Christin
Sahlin, Charlotte Ivarsson-Lundberg, Anders Olsson och
Björn Lindqvist.
Motionslaget: Omval av Gert Jönsson, ordf. Sven-Åke
Persson. Elvy Tufvesson, Kristina Rundgren, Anders Kristell
och Ingvar Henriksson.
Gilleslaget: Omval av Solveig Ohlsson, ordf. Karin Månsson,
Karin Johansson, Karin Blomqvist och Inga-Lill Malmgren.
Valberedning: omval av Bertil Malmborg, sammankallande,
Ingar Möller. Solveig Ohlsson och Gert Jönsson.
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Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 50:- per person eller
100:- per familj där hemmavarande barn under 18 år ingår. Mats
Berglund tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade årsmötet avslutat varpå gilleslaget bjöd på kaffe
och smörgåsar. Efter detta visade Christer Rasmusson ett
mycket uppskattat bildspel om året som gått i Onslunda samt
reseskildring från bl.a. Skottland och en båtfärd på Donau.

Kommande arrangemang
Skogsutfärd

Den 1:e maj blir det tillsammans med Hushållningsgillet
en skogsutfärd där vi tillsammans med Elisabeth Arvidsson
får information om växter m.m. på Onslunda Sten. Vi samlas
vid MHF-Torpet klockan 10:00. Medtag fikakorg.

Hemvändardag

Hemvändardag den 22:e maj
klockan 10:30 samlas vi i
Hembygdsgårdens trädgård där vi kommer att presentera
dagens program. Vi kommer att servera ärtsoppa till ett
pris av 20:- på Församlingshemmet kl. 12:00-13:00. Som
avslutning kommer vi att ha kaffeservering i Hembygdsgårdens trädgård där vi i likhet med tidigare hemvändardagar träffar gamla skolkamrater, arbetskompisar m.m..Vi
ber alla om hjälp att meddela detta till släktingar och vänner som bor utanför Ystads Allehandas spridningsområde,
ju fler vi blir ju roligare.
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Midsommarfirande blir
det tillsammans med
Hembygdsföreningen och idrottsföreningen
i Hembygdsgårdens trädgård.

Midsommarfirande

Grillfest blir det som vanligt där vi
bjuder våra medlemmar på helstekt
gris med tillbehör i Järnvägsparken
den 29.7. Som vanligt står vi själva för underhållningen.

Grillfest

Österlen Lyser.
Vi kommer att delta som
vanligt men med vad är i dagsläget inte klart.

Österlen Lyser

Adventsfirande blir det
även i år med tändning av
granen på torget samt glögg och pepparkakor.

Adventsfirande

Håll utkik på anslagstavlorna i byn där vi kommer att sätta ur
mer information. Vissa aktiviteter kommer även att annonseras i YA. Vi kommer även att ha samarbete med Hushållningsgillet och delta i deras aktiviteter som gökotta, brännbollsturnering, ev boulespel m.m.

Till sist vill Byalaget önska alla en
riktigt
Glad Påsk
Text: Bertil Malmborg

4

