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2011 har varit ett besvärligt år, med mycket bråk om bl.a. torget
och Lärarevägen När nu året närmar sig sitt slut, ger vi som
vanligt ut vårt informationsblad till våra medlemmar.

Inbjudna politiker
Vid ett extra sammanträde den 5 maj, hade vi bjudit in kommunalråden
Torgny Larsson och Magnus Björkman samt näringslivssekreteraren
Anneline Sheele. Efter presentation diskuterades skötselavtalet, utebliven
försköning, skolfrågor, misskötta fastigheter m.m.
Det är viktigt att denna dialog kan hållas, men tyvärr har det först på
slutet av året börjat fungera.

Samarbete med Hushållningsgillet
Gökotta nere på åsen, brännboll och grillning på idrottsplatsen,
besök på Jägersro där vi förlorade pengar, cykeltur till Gyllebosjön, studiebesök på Åsgård där Charlotte demonstrerade de
produkter som saluförs i gårdsbutiken och därefter visade gårdens
hund hur det går till att valla får. Färden gick därefter till
ML Borstteknik där Börje visade maskinborstsättning och Anki
visade borstbutiken och de varor som säljes där, samt den numera
berömda snusmaskinen.
Ni kan alltid gå in på vår hemsida www.onslundabyalag.se
som är uppdaterad med kommande arrangemang.
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Hemvändardagen
Hemvändardagen blev en lyckad tillställning där många
f.d. Onslundabor mötte upp.
Dagens program innehöll besök i kyrkan där det fanns
möjlighet att tända ljus för bortgångna anhöriga,
samt guidning av kyrkvärdarna.
Öppet hus i Hembygdsgården.
ML Borstteknik visade visade fabrik, butik och hade öppet café.
Tomelilla motorklubb visade tävlingar med radiostyrda bilar,
Hakers Inredningar visade sin köksutställning och fabrik,
Karl Smes smedja var öppen och
Åsgårds gårdsbutik var öppen för försäljning av lammprodukter.
I Församlingshemmet visade Christer Rasmusson ett bildspel
från året som gått i Onslunda och här visades också foto av c:a
90 skolklasser från förr.
För dem som så önskade serverades ärtsoppa med tillbehör.
Dagen avslutades med kaffedrickning i Hembygdsgårdens
trädgård, där det samtalades om många gamla minnen.
En trevlig dag tyckte nog de flesta.

Skogsutfärd
En solig och vacker 1:a maj samlades vi vid MHF-torpet på
Onslunda Sten, där Ann-Christin Sahlin förtjänstfullt guidade oss på
en naturrunda. Hon berättade bl.a. om flerstammig bokskog, samt
andra träd och växter som finns här. Efter kaffedrickning och trevlig
samvaro kunde vi belåtna med dagen återvända hem.
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Grillfesten
För första gången blev det dåligt väder när det var dags för årets
grillfest, där vi bjuder våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör. Regnet öste ned över oss villrådiga arrangörer,
när Hakers Inredningar ställde sin fabrikslokal till vårt förfogande
och räddade kvällen som blev mycket lyckad, trots att vi inte kunde
ha stövelkastning.
ETT STORT TACK TILL HAKERS.

Torget
Efter att ha kämpat i 16 år för att få torget att likna ett torg, har
vi nu fått reda på att torget enligt byggnadsplanen inte är något
torg (konstigt eftersom det fungerat som torg sedan 1956).
Torget ägs av 4 olika ägare, den delen som ligger bakom
stenbumlingarna ägs av fam. Bengtsson, Församlingen äger
biten runt Församlingshemmet, Österlenhem äger marken
framför hyresfastigheten och Kommunen äger den biten som
nu gjorts i ordning.
Med lite samarbete och god vilja skulle vi kunnat ha ett trevligt
och inbjudande torg. Vi har under året vid ett flertal gånger
varit i kontakt med kommunalrådet Torgny Larsson och
kommundirektör Göran Clausson vilket gjort att det äntligen
hänt något.

Midsommarfirandet
Numera är firandet av midsommar ett samarbete mellan
Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen, Pensionärsföreningen, Församlingen och Byalaget, vilket fungerar utmärkt.
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Kommande aktiviteter
hittar ni på hemsidan

www.onslundabyalag.se
Övriga arrangemang som varit
Vid Österlen lyser-kvällen hade vi som vanligt satt ut 220
marschaller längs genomfarten genom byn, samt bjöd på varm
korv på hotelltomten, där julbelysningen i träden var tänd.
Glädjande nog kom mycket mer folk än tidigare år varför
korven tog slut vilket vi ber om ursäkt för och lovar att det inte
skall upprepas. Inför första advent hade vi inbjudit till
tändning av granen på torget samt glögg och pepparkakor.

Stickcafé
De kreativa damerna i stickcaféet kommer att pynta en alldeles
egen gran på hotelltomten. Granen kommer att kläs med
julprydnad som tillverkats på arbetskvällarna. Ett lovvärt initiativ.

Till sist vill vi önska alla en riktigt

GOD JUL
och
ett GOTT NYTT ÅR.
Text: Bertil Malmborg
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