
 

  

Årgång 16 Nummer 2 September 2008 
Chefredaktörer i bokstavsordning: Thomas Carlsson, Anders Crona, Johan Ekström, Lotta Eriksson, Elisabet 

Larsson, Anna Ohlson , Muriel de la Pinsonnais och Rolf Skogström. 

w w w . o s o n n a r s l o v . s e  

Så var hösten här igen och färgskalan ute i naturen har skiftat från ljusgrönt, mellangrönt och mörkgrönt till gult, orange och rött. 
Sommaren som började bra med varmt väder i flera veckor känns redan avlägsen och vi är nu närmare jul än midsommar. Själv har 
jag förberett mig inför vintern genom att bland annat staplat 11 kubikmeter ved. Men hösten är väl mer än bara en förberedelse 
inför vintern. Hösten är ju den tiden då vi kan njuta av vad naturen har att bjuda på. Äpplena hänger mogna på grenarna, svampen 
poppar upp ”som svampar” i skogen och eftersom jaktsäsongen ligger på hösten så går det även att njuta av viltkött. Givetvis får vi 
inte glömma vår skånska högtid Mårten Gås som ligger en bit in i november. Detta i kombination med höstvandringar i skogarna, 
teater på Folkets Hus gör att hösten ändå är en spännande period och mer än bara än transportsträcka från sommaren till vintern. 
Eller så är alla dessa aktiviteter bara ett sätt att förbereda oss själva inför en mörkare årstid och under hösten så laddar vi våra egna 
batterier för att kunna möta en ny vår utan att själva ha gått i botten. Hur som helst så går det alltid att krypa upp i fåtöljen framför 
kaminen och läsa nya Löfvet.  
 

Årsmöte!  

Tisdagen den 22 april hade Byalaget sitt årsmöte i Folkets Hus. Efter sedvanliga förhandlingar och val till styrelse så bjöds det på 
fika.  

2 styrelsemedlemmar, Evelina Olofsson och Mats Nilsson, valde att lämna sina platser för att bereda plats till nytt friskt blod i 
styrelsen, vi tackar dom så hjärtligt för deras trogna medverkan.  
Till nya styrelsemedlemmar valdes Lotta Eriksson och Rolf Skogström, som vi önskar hjärtligt välkomna. 

Vill du vara med i byalagets styrelse och främja trivsel och gemenskap i byn samt påverka vid frågeställningar som berör bygden? 
Kontakta i så fall Hans Ekdala på telefon 331165. Inval i styrelsen hålls vid årsmötena. Varmt välkomna!  

 

Arkeologigruppen...  

Söndagen den 20 april samlades några arkeologiintresserade vid Klockarbacken, där Eva-Lotta Ahl visade oss den fornminnesrika 
sluttningen, där vi fick se både odlarrösen, gropskålar och gravhögar.  

Håll utkik på hemsidan och i kommande nummer av Löfvet efter fler Arkeologiträffar.  
Alla är välkomna att delta 



 

Valborg  

Det var som traditionen bjuder valborgsfirande vid Ekdalas damm och det bjöds på både allsång, god mat och trevligt sällskap. Det 
var god uppslutning av folk och vädret stod på vår sida. Detta är ett gyllene tillfälle för oss bybor att träffas. Ett stort tack riktas till 
Hans och Gunnel Ekdala som möjliggör denna tradition.  

 

Naturstigen/Pilsnerrundan  

Det gjordes annat än demonstrerades den 1:a Maj, en tapper samling på ca 10 personer samlades för att rensa upp runt 
pilsnerrundan och för att reparera spången över bäcken. 3st. bärkassar med diverse skräp samlades in, och spången blev som ny. 
Bilder från renoveringen av spången kan beskådas på hemsidan www.osonnarslov.se  

 

Gökotta  

En liten, men ändock inte särskilt tapper skara samlades vid kyrkstugan för att genomföra årets gökotta. Man tog bäring på Åbjäret 
och stretade uppför backarna, och upp genom den vårskrudade ravinen för att inta den medhavda frukosten på en liten äng ovanför 
Snattarp. Vädret var på sitt soligaste humör så det blev en rätt lång frukost i gröngräset. På hemvägen kunde vi höra en östergök 
varmed ottan kunde betraktas som fullbordad.  

 

Vårvandringar!  

Bengt Ahlstedt har hitintills anordnat 3 st. ”torpvandringar” i år, 2 st. vårvandringar och en nu i höstas, både den 3 maj , 18 maj och 
14 sept. samlade han en stor skara som följde med runt på hans intressanta rundor.  

Den 3 maj visade han runt kring Stackedala, där vi fick höra om Människor och bebyggelse från förr, Stackedalfesterna, 
fornminnen, gränsmärken, Maltesholm, Erikstorp, V. Vram, Djurhuset, sockengränsen och "Prästakillan"   
Den 18 maj samlades vi vid Borrestad, där vi fick titta på slottet (utomhus), ekonomibyggnaderna, gamla byn med flera platser, 
bl.a. Huggedrängstorpet.  
Den 14 september samlades vi vid gamla grustaget vid Sönnarslövssjön, och denna gång visade Bengt oss alla fornminnen som 
finns i skogen däromkring.  
Alla rundorna avslutades med gemensam fika.  

Söndagen den 12 oktober är det dags igen, denna gång är det Friluftsfrämjandet som anlitat Bengt för en rundvandring bland 
torpruiner och fornlämningar runt Maltesholms slott, men alla är välkomna att deltaga. 
Samling på parkeringen utanför Maltesholms slott kl. 10  

Medtag Fika! 

Midsommar  

Midsommar firades traditionsenligt i trädgården vid Folkets Hus. Stången kläddes kvällen innan, och i år gick den i blått. Trots att 
vädret stundtals var tveksamt var uppslutningen god och vi räknade in ett 60-tal midsommarfirare. Först styrkte man sej ur 
kaffekorgarna, och spenderade hushållskassan på byalagets lotteriverksamhet. På midsommarafton blir svensken barn på nytt, så 
efter fikat dansade både barn och vuxna runt midsommarstången så det stod härliga till. Små grodorna gick bra, men sen blev det 
mer avancerade saker. Efter lite träning fick dock samtliga med beröm godkänt. Avslutningsvis fick dom som åldersmässigt gick 
att räkna som barn varsin godispåse.  

Tack till alla som kom till Folkets Hus och firade midsommar.  
Vimmel-, mingel- och vingelbilder som kan beskådas på byalagets hemsida www.osonnarslov.se  



 

Hjortarna  

Många byinvånare är väldigt irriterade på dom allt större flockarna med hjortar och rådjur som betar och bajsar i våra trädgårdar.  

Byalaget har lovat att försöka inlämna någon forma av skrivelse till kommunen och be dom antingen låta kommunjägaren skjuta av 
dom flockarna som finns i byn, eller förmå markägarna runt byn att skjuta av fler djur under jaktsäsongen.  

För att lägga lite mer tyngd bakom våra krav tänkte vi göra en namninsamling som vi skall lämna in tillsammans med skrivelsen. 
Vi kommer att lägga ut en lista att skriva på i Ekdals fruktbod, och hoppas på att alla som tycker som vi tar sig dit och skriver på. 

 

Knep o knåp.  

I förra knep-o-knåpet sökte vi en planet bland en del märkliga bokstavskombinationer. Det skulle vara den femte planeten från 
solen, nämligen Jupiter. Detta hade Eva Mårtensson listat ut, och redaktionen ber att få gratulera.  

Nytt problem. Bokstäverna har hamnat i oordning, men lyckas man få dem rätt passar ordet till ett av följande påståenden.  

En  " alentärmat"......  

a: .......använder kikare och måttstock  

b: ........är vägen till en lägre hyra  

c:.........lyder din minsta vink  

Svar kan lämnas till någon i redaktionen, läggas i byalagets låda i fruktboden eller skickas till byalaget@osonnarslov.se .  

 

Teater i Sönnarslöv.  

Den trettonde oktober är det dags igen. Den här gången kan man kanske inte kalla det för teater, utan det är mer som Melodikrysset 
i radion. Ur programförklaringen:  

En livs levande musikalisk underhållning för hela familjen med våra mest älskade visor. Likt det klassiska Melodikrysset i 
Sveriges Radio så löser vi ett musikkorsord tillsammans. På scen står Anders Kungsman och Per Ullberg från Öresundsteatern. 
Kaffe och kaka, underhållning, kryssblankett och fina priser utlovas.  

Måndag 13 oktober klockan 19.00 i Folkets Hus.  

Välkommen 

 

Bokbussen  

Varje tisdag stannar bokbussen där Sundsallén möter Nunnevägen. Tiden är 15:45-16:15. Det går bra att beställa böcker, dels på 
bussen men också via bibliotekets hemsida eller genom att ringa. Förutom vanliga 
böcker kan du låna tidskrifter, ljudböcker och CD-skivor.  

 



 

Annonsmarknad på Byalagets hemsida!  

Har du något gammalt därhemma som du vill försöka sälja, eller är det något du behöver köpa.  
Är du medlem i byalaget annonserar du gratis på vår hemsida! 
Skicka annonsen till byalaget@osonnarslov.se !  

 

Den Hopplösa Gympan  

Hösten ”Hopplösa gympa” börjar måndagen den 8 september, tiden är 18.30 och som vanligt sker det i skolans gymnastiksal varje 
måndag t.o.m. 15 december.  Med ny musikanläggning och matta så är Lis utrustad för att peppa alla Sönnarslövsbor som förstått 
hur smart det är att ha sin kropp i fin form. Det behövs skor för innegympa, sköna kläder som du kan röra dig i, en 
matta/liggunderlag att ligga på och ett glatt humör. Sen är det bara att köra på och göra som Lis säger och efteråt så bara längtar du 
till nästa måndag.  

 

Byalaget informerar  

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och innevånarnas intresse, och även vara språkrör i kontakten med kommunen och 
andra myndigheter. Därför vill vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar och kommer med förslag och synpunkter och 
även hjälpa till med praktiska göromål.  

Vi har en del återkommande evenemang såsom gökotta, brännbollsmatch, valborgs och midsommarfirande. Vi försöker hålla den 
s.k. naturstigen i farbart skick och de senaste åren har vi haft teaterföreställningar i Folkets Hus, vår och höst.  

Ni stödjer väl vår verksamhet genom att lösa medlemskap?  

Medlemskap i byalaget kostar 50 kr för enskild och 100 kr för en familj per år. Med medlemskapet ingår även en liten rabatt hos 
Öspab, rabattkupong bifogas medlemskortet.  
Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090, glöm inte namn och adress! 

Vad pengarna går till?  
Med bidragen vi får in genom medlemsavgift och att ni köper lotter på våra evenemang kan vi fortsätta att:  

• Anordna teaterföreställningar i byn.  

• Anordna valborgsfirande.  

• Anordna Midsommarfirandet.  

• Ge ut tidskriften Löfvet  

• Hålla naturstigen/Pilsnerrundan i framkomligt skick.  

• Driva hemsidan  

• och andra evenemang som vi hållit i t.ex. whiskey provning, 
fototävling, brännbollsturnering, Julfest för barn m.m. 

Nästa nummer av Löfvet utkommer i december, sista dagen för bidrag till nästa löfv är den 15/11  

Besök gärna vår hemsida: www.osonnarslov.se  


