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Årgång 20 nummer Juni 2011
Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Johan Ekström, Helena Kullberg, Per
Levin, Christina Lindvall, Eva Mårtensson, Rolf Skogström och Thomaz Westerlund.
Den sköna sommarbrisen sveper in över Löfvet och Byalaget……….
Bokträdens gröna färg förgyller vägen till vår by och sommaren är äntligen här. Det nödläge
som Östra Sönnarslövs Byalag befann sig i tidigare i vår är nu som bortblåst. Ännu en gång
har vår kära valberedning arbetat hårt för att lösa behovet av styrelseledarmöter. Det var under
ett välbesökt årsmöte 28/4 som följande styrelsemedlemmar valdes till att representera
Byalaget. Här nedan följer en kort beskrivning av vilka vi är (kanske ett foto dyker upp med
tiden?!):
Thomaz Westerlund: flyttade till Östra Sönnarslöv från Malmö för fem år sedan tillsammans
med sambon Carina. Har en bakgrund från reklam & marknadsföring men har på senare tid
halkat över till arbetsuppgifter inom energi- och inneklimat. På fritiden renoverar han sitt hus,
lyssnar på musik, ser på film och gillar att rör sig på olika sätt samt att köra motorcykel.
Thomaz är ordförande.
Anders Crona: är en 49-årig man med hustrun Marie och barnen Elna 18, Martin 16 och
Johanna 12. Han arbetar som serviceingenjör på Radiostationen i Hörby (Teracom AB) där
han reparerar och servar FM sändarna för Sveriges Radios program, TV-sändarna för Boxers
digitaltv-nät och Mobilbasstationerna för Tre:s mobilnät. Hans hobbys är musik, foto, datorer,
natur och släktforskning. Anders är kassör i byalaget.
Helena Kullberg: är en 36-årig tjej som bor i Kladderbacken sedan 2004 med man och två
små barn. Hon arbetar som lärare och på sin fritid tycker hon om att pyssla med hästar och får
samt att läsa en god bok. Helena är sekreterare i styrelsen och ansvarar för att sammanställa
Löfvet.
Johan Ekström: är en av de berömda 56:orna, ordinarie styrelseledamot utan särskilt
ansvarsområde. Bor tillsammans med Gunilla sedan 1984 i Postahuset mitt i byn, där de
uppfostrat två numera utflugna barn. De senaste 14 åren anställd på Everöds Elbyrå med visst
ansvar för service och installation av värmepumpar. Ingår i en obskyr grupp gentlemän från
byn som försöker träffas en gång i veckan då de för höga nöjes skull spelar, sjunger och
snackar sig igenom kvällen.
Christina Lindvall: är pensionär och jobbade tidigare på Balsgård. Flyttade till Ö Sönnarslöv
1990 och bor på Huarödsvägen tillsammans med Assar. Övriga intressen är mest böcker,
trädgård, natur och gamla saker. Christina är suppleant.
Eva Mårtensson: är pensionerad bankman och skräddarfru. Är farmor, mormor och matte till
Bonnie som gärna följer med på promenaderna i vår sköna natur. Flyttade till Östra
Sönnarslöv för ett och ett halvt år sedan men känner väl till byn eftersom den hon är gift med
är född och uppvuxen här. I styrelsen finns även Rolf Skogström och Per Levin som vi hoppas
ska berätta lite om sig själva senare!
Helena

Vad har hänt sedan vi skrev sist?
ÅRSMÖTET
Den 28/4 hade vi ett välbesökt årsmöte (ca 20 pers). Det är verkligen roligt att se att så många
vill vara en aktiv del i vår by. Byalaget bjöd på smörgåstårta och kaffe och kaka.
Tack Eva för att du ordnade detta!
VALBORGSMÄSSOAFTON
Sönnarslövsbon är av naturen ordningsam och renlig. Denna tes ämnar jag så småningom
driva i bevis. På Valborgsmässoafton var alla bybor som vanligt inbjudna av Hasse och
Gunnel Ekdala till valborgsfirande vid dammen bak fruktboden. Det blev mycket grillande,
trivsamt umgänge, och lite allsång. Som avslutning fick vi beskåda Hasses majbål där det
speglade sej i dammens blanka vatten. I år var vi drygt hundra personer som firade Valborg i
byn.
Nu över till Sönnarslövsbons särart. Varje helg får C4-Tekniks personal göra gryningsräder
med stora blåsaggregat och sopmaskiner för att ta hand om dom enorma mängder skräp som
slängs på torgen och gatorna i Kristianstads centrum. Morgonen efter Valborg hittade
städpatrullen vid Ekdalas damm en påsförslutare till en korvbrödspåse. Detta var det enda
tecknet på att en fjärdedel av byns invånare hade firat vårens ankomst.
Härav drar jag den förenklade, (och eventuellt fördomsfulla) slutsatsen att vi Sönnarslövsbor
är av ett annat kynne än staborna.
Vi tackar Hasse o Gunnel för att vi fick komma i år åxå.
Hälsar Johan E.

Pilsnerrundan

Midsommar

Vi vill börja med att tacka Gert Andersson
för det fina arbete han gjort genom att röja
Pilsnerrundan. Nu återstår det för oss bybor
att röja undan det sista och bygga med lite
plank.

Nu är det åter midsommar och vi firar
det genom att träffas:

Välkomna att hjälpa oss tisdag 5 juli kl. 18.30.
Vi träffas vid kyrkstugan för gemensam
vandring. Byalaget bjuder på grillad korv!

Välkomna!
Byalaget

-Torsdagen den 23/6 kl. 18.00 vid
Folkets Hus för att klä midsommarstången. Ta gärna med blommor!
-Fredagen den 24/6 kl. 14.00 vid
Folkets Hus för trevliga danslekar
mm. Medtag kaffekorg och
picknickfilt.

Välkomna!
Byalaget

PÅMINNELSE!

Tisdagen den 18/10 kl. 19.00 har byalaget ordnat en föreställning i Folkets Hus
som heter ”Sail along silvery moon”. Det är en sång-, musik-, och
berättarföreställning av och med Anders Granström och Gotte Roland Gottlow
som handlar om dansbanan, de blankputsade skorna och den nya gula
klänningen…….. I biljetten ingår föreställning och fika. Titta efter våra affischer!

Knep o knåp.
Den här gången blir det lite enklare huvudräkning.
En bil körs först i 100 km/h i en halv timme. Därefter i 60 km/h i 40 minuter. Slutligen körs
den i 80 km/h i en och en halv timme.
Hur långt har bilen körts?
Svar kan lämnas i byalagets låda i fruktboden, eller skickas till
byalaget@osonnarslov.se
Lycka till !!
Aktuellt från SIF
Så är då vårsäsongen avslutad vad gäller föreningens seriematcher. Vårt lag , som i år består
av många nya spelare som skall slipas ihop till en fungerande enhet, har inte varit så
lyckosamma som förväntat. Orsakerna har varit många, bl.a. jobbar flera av spelarna på
kvällar och helger samt att många har dragits med envisa skador. Vi får se framemot att
förutsättningarna för Ronny och Kikki att ha spelarna tillgängliga till höstens matcher blir
gynnsammare.
Vi som försöker hålla vår verksamhet igång är mycket glada för att det finns spelare som vill
komma och spela för vår förening. Vi kan ju snart stoltsera med en spelartrupp som har lika
stort inslag av killar med s.k. ” utländska” namn som våra allsvenska storklubbar. Det viktiga
är att det är en god stämning i truppen och att vi alla trivs tillsammans. Kommer det inga
spelare kan vi inte hålla igång fotbollsverksamheten i föreningen.
Nu jobbar vi febrilt med den stundande LOPPISEN som äger rum den 3 juli kl. 13.00.
Vi vill passa på att göra ett upprop till ER som har möjlighet att hjälpa till med detta för
föreningen så viktiga arrangemang.
KOM TILL TEGELBRUKSVALLEN DEN 30 JUNI KL. 18.00
SAMT DEN 1 JULI KL18.00 då vi har mycket förarbete.
(LÖRDAGEN DEN 2 JULI HÅLLER VI FRITT)
SÖNDAGEN DEN 3 JULI SAMLAS VI KL. 09.00. för fortsättn. med förberedelser
Föreningen bjuder på förtäring och dricka så vi orkar jobba.
Vi förstår att alla inte kan hjälpa till alla passen, men vi är glada för alla som vill ställa
upp.
Speciellt behövs många säljare till söndagen!!!!!!
Vi ser fram emot att vi får en bra loppis både vädermässigt och ekonomiskt.
VÄL MÖTT PÅ TEGELBRUKSVALLEN FRAMÖVER
Avslutningsvis vill SIF framföra ett stort TACK till ÖSPAB som ger oss möjligheten att sälja
varmkorv i anslutning till företagets parkering och på så vis förstärka föreningens kassa.
Tack även Ni bybor som varit trogna korvätare. VI KOMMER IGEN!!!!!!
”Varma Sommarhälsningar” önskar Sönnarslövs IF genom Torsten (ordf.)
Aktuellt från FK Åsen
Kära Sönnarslövsbor, vi hoppas att ni då och då besöker vår fina anläggning i Stackedala och
att ni då även använder våra spår: Elljusspåret (2,5 km, tänt vardagskvällar från skymning till
21.00), blått (3,6km), gult (5,0km), orange (7,5km) samt milspåret (10,0km).
Vi samlar även i tyska, tomma, ölburkar för att tjäna en slant till vår förening. Det gör inget
om de är lite tillknycklade, vi tar tacksamt emot dem ändå!
Kassör Bengt Andersson

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 valborgs- och midsommarfirande. Vi försöker
hålla den s.k. naturstigen i farbart skick.
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 valborgsfirande
* Anordna Midsommarfirande
* Ge ut tidskriften Löfvet
* Hålla naturstigen/Pilsnerrundan i framkomligt skick.
* Driva hemsidan och andra evenemang som vi hållit i t.ex. whiskeyprovning, fototävling,
brännbollsturnering, julfest för barn m.m.
Tack på förhand!
Byalaget

Bokbussen
Under sommaren stannar bokbussen där Sundsallén möter
Nunnevägen torsdagen den 30/6, 14/7 samt 28/7 kl. 14.0014.30. 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.

PS: Boka den 27:de augusti kl. 14.00 då vi kommer att ha en mycket trevlig aktivitet
för alla våra bybor. Plocka fram lagandan för nu är det dags……… DS.

