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Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Per Levin, Gert Lenander, Christina Lindvall

Daniel Lönnborg, Eva Mårtensson, Christina Olsson och Thomaz Westerlund.

Sönnarslöv Lyser!
I sedvanlig ordning uppmanas alla i byn att tända marshaller och dyl. på och
runt sin tomt och sedan bege sig till lekplatsen där vi också tänder en massa
marshaller, går en tipsrunda, minglar, och äter en grillad korv eller två.

NÄR?
Jo, Lördagen den 1 November KL. 17 vid lekplatsen.

Stöd Byalaget!
Stöd Byalaget genom att bli medlem!

Medlemmar har 10% på vissa varor hos Öspab.
Avgift 50:-/person eller 100:- för familj

Sätt in pengar på Bg 5820- 4090
Glöm inte Namn och Adress!

Valborgsmässoafton 2014
Ännu en vacker och trivsam Valborgsmässokväll fick vi uppleva vid Ekdalas damm. Thomaz och Anders hade
ansvar för grillarna, som Arne med sitt släp och med hjälp av Kalle och Bengt tidigare under dagen fått på plats. De
tre herrarna hade också hjälpts åt med att ställa i ordning brasorna. Många bybor med släkt och vänner, både barn
och vuxna, mötte upp för att umgås, grilla korv eller bara njuta av den vackra kvällen och naturen runt dammen. I
mörkningen tändes även den stora brasan. Eldflammorna steg högt mot himlen och speglades i dammens blanka
vatten. Vi saknade Johan som musikalisk ledare, men alla, som ville och kunde, deltog i vårsångerna.
Nationalsången sjöngs och ett fyrfaldigt leve utbringades för våren. Ett stort tack till Gunnel med familj och alla, som
hjälpt till med arrangemangen. Blommor överlämnades från Byalaget.

Christina L

Midsommar 2014
Kvällen före midsommarafton samlades byalaget och några andra intresserade vid Folkets Hus för att få
midsommarstången på plats. Dagen därpå var vädret en aning ostadigt, men på eftermiddagen sken solen, när
byborna vid tvåtiden samlades för att ta plats på de utställda möblerna eller på filtar direkt på det av Daniel
nyklippta gräset. Johan hälsade alla välkomna och de medhavda kaffekorgarna togs fram. Evelina och Johan
underhöll på fiol och gitarr och snart ledde Johan som vanligt dansen runt midsommarstången, där både barn och
vuxna – de senare troligen föräldrar eller andra anhöriga – deltog. Evelina och Helena avslutade programmet med
att spela och sjunga ett par vackra sommarsånger. Eva delade ut varsin blomma till underhållarna och godispåsar
till barnen, medan vi andra drack en påtår. Efter knappt två timmar var festen slut och vi hjälptes åt att ställa in
möblerna i förrådet igen. En liten regnskur hade fått några att hastigt flytta in under den stora kastanjen, men vi
andra, som satt kvar där vi satt, blev inte ens våta.

Christina L

Kims Betongkällare
Jag har i sommar öppnat en liten butik i min källare där jag säljer saker jag gjort i betong. Allt började som en hobby
men jag ville bara göra mer och mer saker. Har alltid varit väldigt kreativ så detta är inget nytt. Jag hoppas det ska
gå att sälja och många har redan handlat av mig så det känns bra. Jag har bara öppet söndagar mellan 1619.
Jag bor på söndrebrovägen 8. Korsningen Tollarp,Degeberga, Everöd. Jag har en Facebook sida " kims
betongkällare". Jag ska ha julförsäljning hela dec men eventuellt focus på en söndag som blir lite extra. Med
korvgrillning och glögg.
Välkomna.
Kim Carlsson



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.
pilsnerrundan i farbart skick och håller i "Sönnarslöv Lyser"

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 58204090, 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 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.

Röjning av Naturstigen

En varm kväll i början av juli träffades Anders med hunden Sally, Daniel, Eva, Bengt och Christina för att där det
behövdes, göra Naturstigen, eller som en kändis, som en tid bodde i byn kallade den, Pilsnerrundan, framkomlig.
Grenar och nässlor röjdes raskt undan, bänken, som Thomas anskaffat, provades och därefter gick vi över ängen
upp mot skogen. Bengt stängde noga grindarna efter oss. Ån kunde man säkert på vissa ställen vadat över, om
man haft lust. Ingen brusande älv nu på sommaren. Väster om ån kom vi snart till grillplatsen, där herrarna, som
gått i förväg, hade tänt på de medhavda grilllkolen. Snart var det dags att grilla korvarna, som byalaget bjöd på och
det blev en trivsam stund i den vackra sommarkvällen, innan den sista röjningen efter ett par stormfällda träd
fullföljdes.
Christina L

Visning av ÖSPAB:s musteri

På lördagseftermiddagen den 11 oktober visade Jörgen Andersson för ett trettiotal intresserade bybor ÖSPAB:s
anläggning för mustning av äpplen, päron och flera bärsorter. Vi fick en mycket trevlig och informativ beskrivning av
en framgångsrik verksamhet, som nu varit igång några år och fick provsmaka cider, en ny produkt, som snart
kommer att säljas i butik. Jörgen visade också lokalen för tillverkning av vinäger, innan vi fick berättat hur det går till
att buteljera och att fylla på 3litersboxarna med must. Till sist fick vi också ett litet smakprov på den calvados, som
tillverkas i Frankrike av must från äpplen odlade i Östra Sönnarslöv.
Christina L

Stackedala
Har blivit ombedd att skriva lite om Stackedala motions och fritidområde.
Det ligger strax innan Tollarp när man kommer från Ö.Sönnarslöv, ett populärt motions och rekreationsområde.
I Stackedala har Fk Åsen sin verksamhet med orientering, terränglöpning o skidåkning.
Och dessutom den populära Tipspromenaden, som är på söndagar om våren och hösten.
Det finns 4 olika motionsslingor, den kortaste på 2,5 km har belysning som är tänd under den mörka årstiden till kl
2100 ( ej lördag o söndag), den längsta är 7 km.
Orienteringen är huvud verksamheten med träningar onsdagar kl 1800.
Alla är välkomna att använda motionsslingorna och även klubbstugan för omklädnad o bastubad (men då krävs det
att man är medlem)

För FK Åsen Bengt Andersson



Höge Väg vindkraftpark
Vattenfall berättar om sina planer gällande vindkraftparken Höge Väg. Fokus under vår och sommar har varit

upphandling av turbiner och anläggningsentreprenad samt planering och förberedelser av kontrollprogram för

vindkraftparken. Under hösten beräknas anläggningsarbetet komma igång.

Upphandling och byggstart

Projektet har under våren och sommaren fokuserat på upphandling av turbiner och anläggningsentreprenad. Det är

nu klart att det blir den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa som kommer att leverera de 18 vindkraftverken till

Höge Väg vindkraftpark. Det kommer att bli Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige.

Byggstart för anläggningsarbeten i parken beräknas till hösten.

Kontrollprogram

Parallellt med upphandlingen så planeras och förbereds kontrollprogrammet för vindkraftsparken. I

kontrollprogrammet ska vi beskriva vad vi tänker göra för att uppfylla villkoren i tillståndet. I samband med arbetet

med kontrollprogramet framkom det att den utredning som tidigare gjorts av fågellivet i området behövde

kompletteras. Utredningen påbörjades under sommaren med hjälp av expertis rekommenderad av Skånes

Ornitologiska Förening. I området kring de större våtmarkerna genomförs en studie på hur stora bestånden är av

främst sångsvan, nattskära och trana. Målet är att vi ska få en tydligare bild av det ostörda fågellivet för att sedan

kunna göra en plan för hur påverkan från vindkraftverken ska kunna följas upp.

Arkeologisk undersökning steg 2 – CMB Uppdragsarkeologi

I juni kom beslutet från Länsstyrelsen om att vi får göra en arkeologisk utredning på plats. CMB Uppdragsarkeologi

har under sommaren undersökt fornlämningar i området, även under markytan. Vi förväntar oss inga oväntade

fynd, utan ser detta som en naturlig del i ett vindkraftprojekt.

Fakta Höge Väg
Antal turbiner 18 st
Total effekt 38 MW
Produktion 107 GWh
Hushållsel 21 500 hem
Höjd 150 m
I drift Q4 2015
Investering 500 miljoner SEK
Byggstart Hösten 2014

Samverkan

En bra dialog med närboende viktigt för vårt fortsatta arbete. Från Vattenfalls sida vill vi bygga och driva

vindkraftparken Höge Väg under samverkan med närboende och andra intressenter. Vi kommer gärna och berättar

mer om projektet om önskemål finns från föreningar eller organisationer. Om du har frågor eller funderingar om

projektet så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Information om projektet och kontaktuppgifter finns på

projektets hemsida www.vattenfall.se/hogevagvind

Projektgruppen för Höge Väg vindkraftpark

Projektets tidplan
September/oktober Arbete med kontrollprogram

Förberedelser för bygget – Bygganmälningar, kontrollprogram, m.m
Avverkning för vägdragning och turbinpositioner

November/december Preliminär byggstart med anläggningsarbeten
Vår 2015 Anläggningsarbeten fortsätter
Sommar 2015 De första vindkraftverken kommer till Höge Väg
Höst 2015 Vindkraftverken tas i drift




