Årgång 18 Nummer 1 April 2010
Chefredaktörer i bokstavsordning: Thomas Carlsson, Anders Crona, Elisabet Larsson,
Anna Ohlson , Muriel de la Pinsonnais och Rolf Skogström.

Nödläge
Från början hade jag tänkt följa den vanliga traditionen att låta ledaren handla om den snörika vintern och att det är skönt att våren
äntligen tycks ha kommit, men efter senaste styrelsemötet verkar det som om byalaget står inför en allvarlig kris.
Om inte valberedelsen lyckas hitta nya styrelsemedlemmar är vi troligvis bara max 4 personer kvar i styrelsen efter årsmötet, och
vi som är kvar upplever det som alldeles för tungt att dra runt detta på så få personer.
Vill invånarna I byn ha kvar något byalag måste fler visa intresse av att gå med i styrelsen och hjälpa till.
Är vi bara några fler är det inte särskillt betungande, utan enligt min mening har vi det rätt trevligt på våra styrelsemöten och aktiviteter, och man lär känna en massa trevliga personer som man kanske aldrig hade lärt känna annars, (kanske ett tips för alla nyinflyttade också?) så släng er på telefonen och ring upp Hasse Ekdala på tel 331165 och säg att ni är intresserade att ställa upp i
styrelsen.
Anders Crona

Årsmöte
Byalaget håller årsmöte den 14 April i Kyrkstugan Kl. 19:00.
Alla hälsas hjärtligt välkomna att deltaga!
Byalaget bjuder på fika
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!

Den hopplösa gympan
Efter lång och trogen tjänst får Östra Sönnarslöv tacka Lis
Andersson för hennes fantastiska ”kämpaglöd” att hålla oss
bybor i form. Varför inte ta sista chansen under april månad
att få en riktig genomskörare i ”Hopplös gympa”, sista
tillfället är onsdagen 21 april 2010 kl 18.30 i Folkets Hus!
Samtidigt passar vi på att skicka ut en EFTERLYSNING.
Du som läser det här och känner att du har tid och lust att
leda någon slags gympa i Folkets Hus efter sommaren tag
kontakt med Ö Sönnarslövs idrottsförening, Torsten Johannesson tel: 33 02 31.

Valborg!
Kom och sjung in våren vid majbålet
bakom Ekdalas Fruktbod.
Samling kl.20:00
Ta med något att grilla!
Byalaget håller grillarna varma

Bussen!
I Östra Sönnarslöv har det i dessa tider hänt något ovanligt.
Bussförbindelserna har utökats. Det går nu ta bussen till Kristianstad måndag - fredag kl 07.03 samt från Kristianstad kl
16.20. Sen kan man ta bussen in till Kristianstad kl 17.33 igen.
Dessutom finns fortfarande kvällstaxi från resecentrum i Kristianstad till hemporten kl 22.15. För att åka kvällstaxi måste du
måndag – fredag beställa plats senast kl 20.00, lördag - söndag
senast kl 18.00. Du beställer kvällstaxi på tel: 13 59 57.

Pilsnerrundan
Delar av "Pilsner rundan" (västra sidan av ån dvs den sida som ligger utmed Huarödsvägen) har blivit något svårforcerad pga.
skogsavverkning. Det är normalt sett Byalaget ansvar att hålla
"Pilsnerrundan" framkomlig men denna röjning klarar vi inte. Det
tråkiga är att det värsta riset ligger närmast ån där gul- och vitsippor snart slår ut sen kommer ramslök och St:Pers nycklar. Men låt
inte grenar och ris hindra er att ta en skön vårpromenad nibehöver
bara gena en liten sträcka så är ni tillbaka på stigen igen.

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, går med i styrelsen 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.

Om det blir fler nummer av Löfvet kommer det att utkomma i September, sista dagen för bidrag till nästa löfv är isåfall den 15/8

INFO FRÅN SIF
2010 är ett jubileumsår för byns idrottsförening. Detta firar vi med 80-års fest på IP lördagen den 31 juli. Vi kommer att ha
lite jippon på eftermiddagen och bankett på kvällen, vi jobbar för fullt med att göra programmet klart. Har Ni några idéer
om programpunkter eller vill hjälpa till med planeringen kan Ni kontakta bröderna Lars 331210 o Nils Rosvall 310755.
Även historia och bildmaterial kring föreningen är vi tacksamma att få ta del av.
Låt oss hjälpas åt att göra denna lördag till en folkfest för byns 80-åriga stolthet, en av kommunens äldsta idrottsföreningar.
Dessförinnan den 4 juli har vi LOPPMARKNAD och vi är tacksamma för alla bidrag med prylar samt all hjälp vi kan få
från intresserade som vill hjälpa till på marknadsdagen samt några dagar före.
Vill också påminna om SKROTINSAMLING som vi drar igång nu under våren. Vi tar tacksamt emot all slags metaller och
förvandlar det till pengar hos en av föreningens stora sponsorer Lelles återvinning. Ring Torsten 330231, Lasse 331210 eller Patrik 217804.
Sist men inte minst,” KULAN I LUFTEN” .SERIEPREMIÄR DEN 10 APRIL 14.00 mot Bjärlöv borta.
Hemmapremiären blir en derbymatch mot Degeberga den 17 april kl. 14.00 på IP.
Fjälkestads IF
Ö Sönnarslövs IF
24 april 15.00
Ö Sönnarslöv IF
Huaröds IF
29 april 18.45
IFK Knislinge
Ö Sönnarslövs IF
7 maj 18.30
Ö Sönnarslövs IF
IK Kamp
12 maj 18.30
Svensköps IF
Ö Sönnarslövs IF
21 maj 19.00
Ö Sönnarslövs IF
Venestad IF
28 maj 19.00
Österslövs IS
Ö Sönnarslövs IF
1 juni 19.00
Hässleholm Freeflow FC
Ö Sönnarslövs IF
4 juni 19.00
Ö Sönnarslövs IF
Balkan United
14 juni 19.00
Ö Sönnarslövs IF
Bjärlövs IF
18 juni 19.00
------------------------------------------------------------------Degeberga GoIF
Ö Sönnarslövs IF
6 aug 19.00
Ö Sönnarslövs IF
Fjälkestads IF
10 aug 19.00
Huaröds IF
Ö Sönnarslövs IF
13 aug 19.00
Ö Sönnarslövs IF
IFK Knislinge
20 aug 19.00
IK Kamp
Ö Sönnarslövs IF
27 aug 19.00
Ö Sönnarslövs IF
Svensköps IF
3 sept 18.30
Venestad IF
Ö Sönnarslövs IF
10 sept 18.15
Ö Sönnarslövs IF
Österslövs IS
18 sept 14.00
Ö Sönnarslövs IF
Hässleholm Freeflow FC
25 sept 14.00
Balkan United
Ö Sönnarslövs IF
2 okt 15.00

Välkomna till våra arrangemang!
Soliga vårhälsningar från Idrottsföreningen genom Torsten (ordf.)
WWW.OSONNARSLOV.SE
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