Onslunda Byalag
Verksamhetsberättelse för år 2015.
Ändamål.
Onslunda Byalag skall vara en politiskt och religiöst obunden organisation som har till
uppgift:
•

Att väcka och vidmakthålla intresse för hembygden, Onslunda socken.

•

Att verka för samhörighet mellan människor i hembygden.

•

Att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur, miljö och
minnesmärken.

•

Att främja hembygdsforskning, kulturella aktiviteter, utflykter, motionsaktiviteter
och hembygdfester samt att tillvarata sina medlemmars intressen för bygdens
framtida utveckling.

•

Att ge barn och ungdomar en fast förankring i sin hembygd.

Organisation
Årsmötet beslöt att Onslunda Byalag skall organiseras på följande sätt:
Styrelse: ordförande, sex ledamöter och sex suppleanter.
Kulturlag. Ordförande och fyra ledamöter.
Motionslag: ordförande och fem ledamöter.
Gilleslag: ordförande och fyra ledamöter.
Revisorer: två ordinarie och en suppleant.
Valberedning: ordförande och tre ledamöter.

Verksamheten
Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med
olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelsen som har att fatta beslut
om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra
omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat
ett positivt beslut i ärendet.
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.

Representanter från Byalaget har också haft möte med KSAU.
Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande
aktiviteter. I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor
vid infarterna och på torget, satt upp God Helg skyltar samt hissat Byalagets flagga och
företagsflaggorna vid flaggspelet.
Vi är representerade i Tomelilla Bygderåds styrelse med Gert Jönsson som ordinarie och
Per Sahlin som suppleant.
Efter många års ansökan och påminnelser fick vi tillbaka postortadressen Onslunda 15.03.02.
Vi firade dettta på Hembygdsgården den 1/3 då vi bjöd medlemmarna på kaffe och tårta samt
med ett eget brevmärke för Onslunda. Vi lämnade anbud på grönyteskötsel i byn men anbudet
gick till Svevia då deras anbud var 1600:- lägre. Påsktuppen, hönan och kycklingen kom på
plats på torget och flaggorna kom upp till påsk. Den 1/5 samlades vi för en vårstädning i
järnvägsparken, vid östra infarten, miljöstationen, genom byn, ner mot Spjutstorp och infarten
in till Solvägen. Därefter var det gemensam grillning i järnvägsparken. Torsdagen den 14/5 var
det gökotta vid Hjalmars backe. Onslunda-broshyren blev klar i maj och har delats ut. Vi har
ordnat pallkragar, jord, fröer och redskap till skolan så projektet med grön skolgård har
kommit igång. Detta har varit uppskattat av både elever och lärare.
Den 7/6 firade vi järnvägen 150 år med en utställning i järnvägsparken om järnvägen och
gruvverksamheten samt med åkturer med traktor och vagn på Snoggebanan. Eleverna på
skolan har fått komma på öppen gård både på Stenåsa och Åsgård. Vi deltog i
midsommarfirandet den 19/6 tillsammans med Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen, PRO
och Brösarps-Tranås församling. Den 20/7 åkte 20 personer gemensamt med ångtåget S:t Olof
- Brösarp. Den 7/8 bjöd vi liksom tidigare år Byalagets medlemmar på helsekt gris med
tillbehör i järnvägsparken. Grillfesten blev väbesökt trots att vi fick ihållande regn den första
timmen. Motionslaget som sköter slingan genom mossen och på åsen har arangerat vandringar
på måndagar och med gemensam grillning första måndagen i månaden. Den 9/9 ordnade en
ölprovning som blev mycket uppskattad. Vi har deltagit i projektet Österlen Lyser den 31/10
då vi satte ut 250 marschaller längs Lantmannavägen, Spjustorpsvägen, Viatbyvägen och på
torget. Byalaget bjöd på grillad korv och bröd vid torget. Inför denna kväll sattes också
ljuslingorna upp i träden vid "Hotelltomten". Vi hade traditionsenlig tändning av granen på
torget och glöggservering med pepparkakor den 28/11. Den nya julbocken kom också på plats
några dagar senare.
Under
sommaren har det spelats boule på boulebanan och under hösten har stickcaféet träffats på
tisdagkvällar i församlingshemmet.
Byabladet har kommit ut med två nummer och har delats ut till samtliga hushåll i Onslunda.
Vår hemsida sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår webmaster och är ständigt aktuell. Besök
gärna www.onslunda-byalag.se
Vi har haft ett antal möten med politiker och tjänstmän från kommunen och åter påtalat
parkeringbehovet vi Blomstrands väg. Vi har noga föjt upp grönsytesötsel som Svevia fick.
Både entreprenören och ansvarig besikningsman från kommuen misskötte det helt. Först efter
våra fotograferingar och anmälningar kom arbetet igång med skötsel av träd och buskar.
Under året har vi haft ett fint samarbete med Hushållningssällskapet, Hembygdsföreningen,
Idrottsföreningen, PRO och församlingen.

Ekonomi
Byalagets ekonomi redovisas i en särskild rapport. Under året 2015 har 264 personer löst
medlemskort.
Avslutning
Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt till i vårt arbet för att nå detta mål.
Onslunda den 30.1.2016
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