Efter en lång och kall vinter med mycket snö och blåst
kommer nu äntligen maj med våren. Som vanligt på
våren och sommaren är det många aktiviteter i Byalagets
regi.
På sidan 3 finns en lista över vad som händer under den
närmaste tiden.
Styrelsens arbete med att framställa en karta med
vandringsleder i närområdet fortsätter.
Vi har också haft kontakt med posten om att vi ska
återfå postadressen Onslunda. Vi har ännu inte fått något
bestämt svar.
Byalaget anslog i samband med Onslunda
Idrottsförenings 70-årsjubileum 10.000 kr till
barn/ungdomsverksamheten.
Till slut vill Byalagets styrelse önska en varm och skön
sommar till alla Onslundabor!
Årsmötet
Vårt 18:e årsmöte hölls under ledning av Gert Jönsson, som
kunde hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna.
Efter att verksamhetsberättelsen (finns på hemsidan
www.onslunda byalag.se), ekonomisk rapport och revi-

sionsberättelsen föredragits, 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 Ingar Möller,
Pernilla Lindahl och Mats Berglund. Kvarstående i styrelsen:
Solveig Olsson, Per Sahlin och Sven Svensborn.
Till suppleanter för två år omvaldes Karin Månsson och SvenÅke Persson samt Anders Persson. Kvarstående Tore Sahlin,
Sven Persson och Peter Nord.
Till revisorer för ett år omvaldes Anders Sahlin och Bengt
Nilsson med Hans Lydén som suppleant.
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 och Karin Blomqvist med
Solveig Olsson som ordförande. Nyval av Kent Eklund.
Därefter bjöd gilleslaget på kaffe och smörgåsar. Efter kaffet
visade Christer Rasmusson uppskattade bildspel från Österlen
och Barcelona.

Konstituering av styrelsen
På styrelsemötet den 22/2 valdes Mats Berglund till vice
ordförande. Per Sahlin omvaldes till sekreterare. Peter Nord
valdes till kassör och Pernilla Lindahl till vice kassör.

Kommande arrangemang
Naturvandring i naturreservatet Storevång vid Kronovall

Torsdagen den 6 juni kl 17.00 samling på torget i Onslunda för
samåkning. Efter vandringen grillar vi. Medtag egen mat och
dryck. Meddela Gert Jönsson tel 30454 eller Per Sahlin tel
30408 att Du följer med.
I samarbete med Hushållningsgillet
Dans på ängen i Spjutstorp
Lördagen den 8 juni är det dans på ängen i Spjutstorp i
samarbete med Spjutstorps Byalag. Pris 100 kr/person för
dans, kaffe och kaka. Övrig förtäring och dricka tar man med
själv. Det startas en grill från kl 18.00 om Ni vill grilla. Dansen
till Orients orkester börjar ca kl 20.00. Anmälan göres genom
insättning på bankgiro 5182-0512 senast den 1 juni. Glöm ej
att skriva namn på inbetalningen. Om Ni har några frågor, ring
Solveig 511507 eller Ingvar 31135 (arb).
Brännboll och kubb
Onsdagen den 12 juni kl 19.00 på Onslunda idrottsplats. Efter
aktiviteterna grillning och färska jordgubbar.
I samarbete med Hushållningsgillet
Midsommarfirande
Fredagen den 21/6 Midsommarfirande i Hembygdsmuséets
trädgård kl 13.15.
Kaffe med hembakt, lotterier och
dragspelsmusik.
Arrangeras av Byalaget, Hembygdsföreningen, PRO, Idrottsföreningen och Brösarp-Tranås
församling.
Vi klär midsommarstången på torsdag 20 juni kl 18.00.
Kafferep
Söndagen den 7 juli kl 14.00 har vi kafferep på torget i
Onslunda. Tag med stol, bord, kaffe, kopp. Önskvärt är att alla
kvinnor tar med något bakverk. Herrarna blir bjudna!!

Grillfest.
Fredagen den 26/7 kl 18.30 inbjuder Byalaget traditionsenligt
till grillfest i Järnvägsparken. Liksom tidigare år bjuder vi
Byalagets medlemmar på helstekt gris med tillbehör. Medtag
stolar, bord och dryck.
Cykeltur till Gyllebosjön
Söndagen den 11 augusti kl 13.00 samling på torget i
Onslunda. Medtag egen fikakorg.
I samarbete med Hushållningsgillet
Motionsslingan
Varje måndag träffas vi i Järnvägsparken kl 19.00 för att gå
slingan tillsammans. Första måndagen i varje månad är grillen
tänd.
Stickcafé
Vi håller till i församlingshemmet varje helgfri tisdag kl 18.30,
men gör uppehåll under sommaren. Starttid inför hösten
meddelas senare.

Medlemsavgift
Med detta nummer av Byabladet bifogas avi för
medlemsavgiften som vi hoppas att Du ser välvilligt på
eftersom detta är vår enda inkomstkälla.
Priset är 50 kr per person och 100 kr för familj.
Hemmavarande barn upp till 18 år ingår i familjekortet. Tack
på förhand! Observera att vi nu har bankgiro 5182-0512.
Glöm inte att skriva ert namn på talongen, i annat fall kan vi
inte uppdatera vår medlemsmatrikel.
Meddela gärna Din mailadress till per.sahlin@tomelilla.nu så
har vi möjlighet att skicka direktinformation till Dig.

