År 2018 är snart slut och ännu ett verksamhetsår för
Onslunda byalag är över. Efter jul- och nyårshelgerna börjar
vi med 2019 års verksamhet. Men först en sammanfattning
av våra aktiviteter under 2018:
1maj träffades vi i Järnvägsparken för vårstädning.
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Söndagen 13 maj besökte vi Joneborgs bilmuseum. 20
personer fick beskåda många Volvobilar, alla i körbart skick.
Dessutom visades många Brio-leksaker.
Onsdagen 13 juni ordnade Hushållningssällskapet och
Byalaget brännboll på idrottsplatsen. Efteråt grillade vi och
Gert Jönsson bjöd på jordgubbar.
Midsommarfirandet
organiserades
som
vanligt
på
Hembygdsgården av byns föreningar; Byalaget, PRO,
Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen. Det bjöds på
dragspelsmusik, dans kring stången, lotterier och kaffe med
hembakt.
Söndagen 1 juli besökte ca 30 personer Onslunda gruvor
under ledning av Ann-Kristin Sahlin och Ingar Möller. Det
hela avslutades med en tipspromenad med frågor om
Onslunda.
Familjedagen 19/8 i Järnvägsparken var en lyckad
tillställning som Ninna Håkansson var ansvarig för. Ca 200
personer roade sig med hoppborg, en clown, ponnyridning
och godisregn. Det serverades också grillad korv, kaffe och
hembakt.

Tisdag 11 september höll SÖRF en utbildningskväll i OIF:s
klubbvilla. HLR övningar, brandsläckningsövning, en film
om hur snabbt en brand utvecklar sig och hur en
hjärtstartare fungerar var några av de saker vi fick lära oss
denna kväll.
Under Österlen lyser 2 november ordnade Byalaget
korvförsäljning och den 3 november tändes 300 marschaller
längs Lantmannavägen och vägarna intill.
Den 1 december kl 16.00 tändes julgranen på torget och
bocken få komma ut och lufta sig igen. Byalaget bjuder på
glögg och pepparkakor.
På tisdagskvällarna under sommaren har det spelats boule
på boulebanan vid församlingshemmet.
På måndagskvällarna har vi gått motionsrundan under
sommarhalvåret. Den första måndagen i månaden har vi
grillat i Järnvägsparken.

Som vanlig placerade vi ut helgskyltar och julbock inför
julhelgen och påsktupp inför påsken. Blombaljor sätts ut på
höst och vår.
Gert Jönsson och Per Sahlin har deltagit i Bygderådsmöten
och möten med kommunens arbetsutskott.
Ankhuset i dammen har renoverats av Håkan Svensson och
Sven Svensborn.
Två nya gungor för de små barnen har installerats på
lekplatsen i Järnvägsparken.
Nyårsdagen träffas vi i Järnvägsparken kl 11.00 för
gemensam promenad och grillarna är tända.
Välkomna till årsmötet som äger rum onsdag 13 februari kl
19.00 på ML Borstteknik.
Vårens och sommarens aktiviteter kommer att presenteras
på hemsidan: ”www.onslunda-byalag.se” och i Byabladets
tidiga vårnummer.
Många Onslundabor har appen Coyards som är en app för
snabb och effektiv grannsamverkan. Administratörer för
appen är Anders Zinn och Tore Sahlin. Hör av dig till dem
om du är intresserad.
Om ni har förslag på aktiviteter eller andra förslag så hör
gärna av er till någon i styrelsen.
Meddela din mailadress till per.sahlin@tomelilla.nu så har vi
möjlighet att skicka information till Dig.
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