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ONSLUNDA
BYALAG

Till minne av Bertil Malmborg
Bertil föddes på gården Dalhem i västra
Onslunda. Han gick på Lantmannaskolan i
Tomelilla och arbetade hemma med jordbruk.
Därefter arbetade han i byns Lantmanna‐affär
till 1963 då han började på Michelsens i
Tomelilla. Han studerade juridik och ekonomi
på kvällstid under tre år i Kristianstad.
Bertil var mycket idrottsintresserad och var
tränare och lagledare i OIF:s pojklag. Han var
även ordförande i OIF 1978 ‐ 1981. Revisors‐
tjänsten i OIF innehade han ända till januari
2012.
Dragspelet togs ofta fram på gillen som kunde hålla på tills långt fram
på morgonen.
1984 diskuterades i byn att återuppta karnevalerna från 50‐ och 60‐
talen. Bertil blev karnevalsgeneral och lade ner mycket arbete på det‐
ta, med lyckade karnevaler som följd.
Ordförande i Byalaget var Bertil i 16 år, ända fram till 16 februari
2012.
Han var den drivande kraften i Byalaget och ville att Onslunda skulle
vara en snygg och trevlig by där folk skulle trivas. Otaliga är de
skrivelser han skickat till kommunen.
Tomheten efter Bertil i Onslunda blir stor och våra tankar går till
hustrun Signe och barnen Benny och Pia.
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Årsmötet
Den 15 februari 2012 höll Onslunda Byalag sitt sjuttonde årsmöte
under ledning av Gert Jönsson som kunde hälsa ett 60-tal
medlemmar välkomna.
Under 2011 höll styrelsen 10 protokollförda sammanträden och två
informationsmöten med styrelse- och lagmedlemmar.
Efter att verksamhetsberättelsen (finns på hemsidan
www.onslundabyalag.se), ekonomisk rapport och revisionsberättelse
lästs, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Därefter företogs val enligt följande:
Till Byalagets ordförande valdes Gert Jönsson för ett år
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Per Sahlin och Solveig
Olsson, samt nyval av Sven Svensborn.
Till suppleanter valdes Peter Nord, Tore Sahlin, Sven Persson och
Anders Persson. Kvarstående i styrelsen: Mats Berglund, Ingar Möller och Pernilla Lindahl. Kvarstående suppleanter: Sven-Åke Persson
och Karin Månsson.
Till ledamöter i kulturlaget för ett år omvaldes Ingar Möller,
Ann-Christine Sahlin, Charlotte Ivarsson-Lundberg, Anders Olsson
och Björn Lindqvist med Ingar Möller som ordförande.
Till ledamöter i motionslaget för ett år omvaldes Gert Jönsson,
Sven-Åke Persson, Elvy Tufvesson, Christina Rundgren, Anders
Kristell och Ingvar Henriksson med Gert Jönsson som ordförande.
Till ledamöter för ett år i gilleslaget omvaldes Solveig Olsson, Karin
Månsson, Karin Johansson, Karin Blomqvist och Inga-Lill Malmgren med Solveig Olsson som ordförande.
Forts.
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Till revisorer för ett år omvaldes Anders Sahlin och Bengt Nilsson med
Hans Lydén som suppleant.

Till hedersmedlemmar i Byalaget valdes vår avgående
ordförande Bertil Malmborg och avgående
styrelseledamoten Inge Larsson.
Gert Jönsson tackade Bertil och Inge för 16 års nedlagt arbete i Byalaget.
Därefter bjöd gilleslaget på kaffe och smörgåsar.
Efter kaffet kåserade författaren och redaktören Lars Yngve.
Han läste upp några sidor på österlenskånska ur sin bok ”Nils Ude”
och berättade också om sin kommande bok ”Halleda”,
som kommer ut till hösten 2012.

Medlemsavgift
Med detta nummer av Byabladet bifogas avi för medlemsavgift som
vi hoppas att du ser välvilligt på eftersom detta är vår enda
inkomstkälla.
Priset är som vanligt 50 kr per person och 100 kr för familj.
Hemmavarande barn upp till 18 år ingår i familjekortet.
Tack på förhand.
Glöm inte att skriva ert namn på talongen, i annat fall kan vi inte
uppdatera vår medlemsmatrikel.
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Onsdag 25/4 kl 19.00 i
församlingshemmet.
Haldo Edlund talar om hur
Trädgården ger hälsa. Nytt och nyttigt i trädgården.

Trädgården

Torsdag 17/5 kl 6.00 Gökotta på
Hjalmars Backe tillsammans med
Hushållningssällskapet. Tag med egen kaffekorg.

Gökotta

Onsdag 20/6 kl 19.00 Brännboll på IP i
samarbete med Hushållningssällskapet.
Efter matchen grillar vi och äter färska jordgubbar.
Jordgubbarna bjuder vi på, men tag med något att grilla.

Brännboll

Midsommarfirande

Fredag 22/6 Midsommarfirande i Hembygdsmuséets
trädgård. Arrangeras av Onslundas föreningar.

Grillfest

I augusti inbjuder Byalaget traditionsenligt till grillfest i Järnvägsparken.
Datum meddelas senare.

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