
Onslunda Byalags verksamhetsberättelse för år 
2020 

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. 

Väglag: ordförande och tre 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 utvärdering 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 2020 har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden varav två av 
dessa hållits utomhus i Järnvägsparken. Två sammanträden har ställts in på grund av pandemin.  

Aktivitetslagen har träffats några gånger för genomgång av kommande aktiviteter. Väglaget har 
varit mycket aktivt med trafikmätningar och skrivelser till Trafikverket med förslag till 
förbättringar på trafikmiljön i byn. Blomlådorna vid infarterna och på torget har under året varit 
mycket välskötta av fem olika medlemmar som tävlat om bäst skötta blommor. Tuppen, hönan, 
kycklingen och ägget fick en översyn och placerades ut på torget inför påsken. Byalagets flagga 
och företagsflaggorna har hissats i flaggspelet. 

Den 1 maj hade vi vårstädning i Järnvägsparken och vid miljöstationen. Bänkarna kom också 
på plats efter vinterförvaringen. Motionsrundan blev röjd i början av maj och användes därefter 
varje måndag till slutet av september. Arbetet med den nya boulebanan som påbörjades i 
november 2019 återupptogs i början av mars. Med gemensamma krafter så blev den färdig för 
invigning i maj månad och användes sedan flitigt under hela sommaren. Den 6 mars ordnade vi 
en trevlig jazzkväll i OIF´s klubbvilla med EKDALA HOT FOUR. Vi hade ett möte med 
kommunen den 15 maj i Järnvägsparken där vi påtalade trasig belysning, störande nattbelysning 
vid basketbanan, den invasiva arten parkslide som breder ut sig, döda träd, behov av rensning 



av utjämningsdammen, kommunens väghållaransvar m.m. Efter påminnelse blev några av de 
döda träden borttagna men inget annat har blivit åtgärdat.  

Midsommarfesten, grillfesten och familjedagen blev tyvärr inställda på grund av pandemin. 
Den 14 augusti ordnade vi en countryafton i Järnvägsparken med begränsad publik innanför 
avspärrningen. Patrik Strands Elkvartett spelade. Den 23 oktober hade vi en trevlig 
snapsprovning för 35 personer i klubbvillan under ledning av Eva Olsson från Herbasensia i 
Ystad. Under hösten tillverkade vi en kolmila av två oljefat och provade på att göra grillkol i 
Järnvägsparken med bra resultat speciellt andra gången.  

Inför allhelgonahelgen satte vi ut ca 300 marshaller längs Lantmannavägen, vid infarterna och 
på torget. Belysningen i träden kom också upp. Nya God Helg skyltar har tillverkats och sattes 
upp inför julhelgen. Vi hade traditionsenlig tändning av julgranen på torget den 28 november 
dock utan glöggservering. Julbocken fick en översyn med litet ny halm och kom också på plats. 
Vi deltog i Hembygdsföreningens julrunda med korvgrillning för besökande och kursdeltagare 
den 6 december. 

Byabladet har kommit ut med ett nummer i januari och delats ut till samtliga hushåll i Onslunda 
och skickats till medlemmarna på andra orter. Information om de aktiviteter vi har haft sattes 
upp på anslagstavlorna, skickats via e-post och lagts ut på Byalagets Facebooksida. Information 
och bilder har också kommit ut på vår hemsida www.onslunda-byalag.se vilken också blivit 
helt uppdaterad i ny version under året. 

Under året har vi haft fint samarbete med övriga föreningar och företag i Onslunda. 

Ekonomi 

Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under året 2020 har 246 personer betalt 
medlemsskap i Byalaget. 
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