Onslunda Byalag
Verksamhetsberättelse för år 2018.
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 hembygdsfester 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 fyra ledamöter.
Gilleslag: ordförande och fyra ledamöter.
Odlingslag: ordförande och två 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 2018 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Gert Jönsson
och Per Sahlin från Byalaget har också haft två möten med KSAU under året. Vi har också
deltagit och lämnat synpunkter vid ett möte i Onslunda skola på projektet Natur- och
parkprogrammet som kommunen jobbar med.
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. Bygderådet och dess ordförande har bl.a. tagit upp frågor om
kommunens väghållaransvar, belysning, trafikövervakningen och den fortsatta
fibernätsutbyggnaden i kommunens regi.
Den 8 februari ordnade vi skidåkning i Skåne Tranås för ca 100 elever från skolan samt bjöd
på saft och bullar. Påsktuppen, hönan, ägget och kycklingen sattes ut på torget och flaggorna
kom upp inför påsken. I slutet av april började Odlingslaget att odla grönsaker på en gamla
lekplatsen vid Ringvägen. Den 1/5 samlades vi för en vårstädning i Järnvägsparken och vid
miljöstationen. Bänkarna kom också på plats efter vinterförvaringen. Motionsslingan kom i
bruk igen i maj efter röjning och därefter använts varje måndagkväll. Första måndagen i
månaden har vi haft gemensam grillning efteråt. Torsdagen den 10 maj kl. 06.00 samlades vi
till gökotta i Järnvägsparken. Söndagen den 13 maj besökte vi Johan Rudbecks bil- och
leksaksmuséum på Joneborg i Skåne Tranås. Lördagen den 19 maj var vi inbjudna av
Spjutstorps Byalag till dans på Ängen med Puls orkester. Den 13 juni spelade vi brännboll
och kubb på idrottsplatsen tillsammans med Hushållningsgillet. Efteråt hade vi gemensam
grillning samt nyplockade jordgubbar. Vi fick också besök av en stork som slog sig ned på
idrottsplatsen.
Vi deltog i midsommarfirande fredagen den 22 juni på Hembygdsgården tillsammans med
Hembygdsföreningen, PRO och Onslunda IF. Söndagen den 1 juli besökte vi Onslunda
gruvor och fick information om verksamheten som lades ner 1954. Fredagen den 3 augusti
ordnade vi den traditionella grillfesten i Järnvägsparken där ca 140 personer deltog. En
familjedag med underhållning, ponnyridning, godisregn, grillning och fika ordnades söndagen
den 19 augusti i Järnvägsparken. Ca 200 personer deltog. Tisdagen 11 september höll SÖRF
en utbildningskväll med HLR- och brandövning i och vid OIFs klubbvilla. Fredagen den 21
september ordnade vi en surströmmingsskiva tillsammans med Hembygdsföreningen.

Vid invigningen av Österlen lyser i byn den 2 november ordnade Byalaget korvförsäljning
och på lördagen den 3 tändes 300 marschaller längs Lantmannavägen och vid infarterna. Vi
hade traditionsenlig tändning av granen på torget den 1 december då också bjöd på glögg och
pepparkakor. God Helg-skyltarna sattes upp och julbocken på plats några dagar senare.
Boulebanan vid församlingshemmet har ställts i ordning och spelen kom igång under
sommaren. Byabladet har kommit ut med två nummer och har delats ut till samtliga hushåll i
Onslunda. Vå hemsida www.onslunda-byalag.se sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår
webmaster. Information om aktiviteter finns här, sättes upp på anslagstavlorna, skickas via epost till medlemmarna och lägges också ut på Onslunda Byalags Facebooksida.
Under året har vi haft ett fint samarbete med Hembygdsföreningen, Hushållningsgillet, OIF,
PRO, Bygderådet, ML-Borstteknik, skolan och kommunen.

Ekonomi
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under året 2018 har 241 personer löst
medlemsskap.
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