Onslundabor!
Äntligen har våren kommit till Onslunda och vi kan njuta av
sol och värme efter diverse snöstormar. Den senaste besökte
oss under själva påsken.
Årsmötet
Byalagets verksamhet för 2018 inleddes med årsmötet på
ML Borstteknik. Mötet hölls under ledning av Gert Jönsson.
Efter att verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och
revisionsberättelse
föredragits,
beviljades
styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

Efter valet av Gert Jönsson till ordförande valdes övriga
styrelseledamöter, revisorer och ledamöter till gilleslaget,
motionslaget och kulturlaget. Namn, telefonnummer och
adresser finns på hemsidan.
Gert Jönsson avtackade Sven Svensborn med ett
presentkort för sitt mångåriga arbete i Byalaget, framför allt
med plantering av blommor , hamling av träd och skötsel av
grönområden.
Efter mötet hälsade Gert Jönsson spelmannen Bo Göran
Svensson från Hörja välkommen. Han berättade historier
ihop med låtarna och sjöng och spelade sedan 6 av sina
visor.
Som avslutning bjöds det på kaffe och smörgåsar.
Styrelsens konstituering
Vid styrelsens konstituerande möte omvaldes Mats Berglund
till vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Per Sahlin, till
vice sekreterare omvaldes Tore Sahlin och till kassör
omvaldes Elvy Tufvesson.
Skolaktiviteter
Den 8 februari åkte ca 100 elever från Odenslundsskolan
skidor i Plågan hos Lise och Göte Svensson. Efter skidturen
smakade det bra med hembakade kanelbullar.
Onslunda Byalag och Odenslundsskolan startade för fyra år
sedan ett odlingsprojekt: Grön skolgård. Eleverna har sedan
dess med stor framgång odlat många olika sorters grönsaker
men även planterat hallonbuskar, blåbärsplantor och
jordgubbar. Gensvaret har varit mycket stort från både
lärare och elever.
Järnvägsparken
Tisdagen den 1 maj kl 17.00 är det dags att städa i
Järnvägsparken. Därefter grillar vi.
Motion
Varje måndag med början 7/5 går vi motionsslingan och
samlas i Järnvägsparken kl 19.00. Första måndagen i
månaden är grillen tänd.

Gökotta
Torsdagen den 10 maj samlas vi till Gökotta
Järnvägsparken kl 6.00. Medtag egen kaffekorg.
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Studiebesök
Söndagen den 13 maj besöker vi en bil- och leksakssamling
i Skåne Tranås. Samling kl 13.00 vid busstorget för
samåkning.
Dans på ängen i Spjutstorp
Lördagen den 19 maj inbjuder Spjutstorps Byalag
medlemmarna i Onslunda Byalag till en försommarfest på
Bäckavallen kl 18.00 då det blir dans till Puls orkester.
Medtag mat och dryck. Pris 150 kr per person som sätts in
på BG 5289-6701 senas 5 maj.
Idrottsplatsen
Onsdagen den 13 juni spelar vi tillsammans med
Hushållningsgillet brännboll och kubb på idrottsplatsen kl
19.00. Efteråt grillar vi, medtag något att grilla och dricka.
Därefter bjuder Gert Jönsson på jordgubbar.
Midsommar
Torsdagen den 21 juni klär vi midsommarstången på
Hembygdsgården kl 18.30.
Bidrag gärna med blommor till detta. När vi är klara firar vi
”lillemidsommarafton” med medhavd mat och dryck.
Välkommen!
Fredagen den 22 juni firas midsommar på Hembygdsgården
kl 13.15. Dragspelsmusik och dans kring midsommarstången, kaffeservering med hembakt och lotterier.
Arrangörer är Byalaget, Hembygdsföreningen, PRO och
Idrottsföreningen.
Studiebesök Onslunda gruva
Söndagen den 1 juli samlas vi vid busshållplatsen kl 10.00
för samåkning till Onslunda gruva.

Grillfest
Fredagen den 3 augusti inbjuder Byalaget sina medlemmar
till den traditionella grillfesten i Järnvägsparken. Tag med
egna stolar och bord. Kostnaden för maten är 50 kr per
person (barn gratis) som sätts in på Bankgiro 5182-0512.
Dryck tar man med sig själv. Anmälan senast 22 juli till Elvy
Tufvesson 0417-302 75 eller 070-275 36 73
Surströmmingskiva
Fredagen den 21 september kl 19.00 är det surströmmingsskiva
på
Hembygdsgården
tillsammans
med
Hembygdsföreningen. Var och en tar med sig att äta och
dricka. Anmälan till respektive ordförande senast 17
september.
Information
En fin fredagskväll i sommar kommer vi att ordna en
familjekväll i Järnvägsparken med lekar och grillning. Mer
information kommer senare.
Byalaget har startat en byaodling i gamla lekparken.
Kommunen har upplåtit marken. Tanken är att det ska vara
en plats för gemenskap, ett ställe där man kan träffas
oavsett om man vill odla eller inte.
Meddela gärna din mailadress till per.sahlin@tomelilla.nu så
har vi möjlighet att skicka direktinformation till dig.
Byalaget hyr ut partytält för ca 40 personer. Ring Per Sahlin
för bokning.
Medlemsavgiften är 75 kr per person och 150 för familj.
Hemmavarande barn upp till 18 år ingår i familjekortet. Vårt
bankgiro är 5182-0512
Finns intresse att annonsera i Byabladet? Eller har du
förslag på aktiviteter? Hör av dig till någon i styrelsen.
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