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Sönnarslöfvet Mars 2015

NNuummmmeerr 11 MMaarrss 2200115
Chefredaktörer i bokstavsordning: Anders Crona, Per Levin, Gert Lenander, Christina Lindvall

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

Årsmöte!
Den 20 April är det dags igen för årsmöte.

Vi drar igång kl 19 i Folkets Hus.

Eftersom många undrar om eventuell fiberutbyggnad till byn har vi även i år bjudit in Bobby Bengtsson
från C4 teknik, som kommer att informera om kommunens fiberutbyggnad.

Byalaget bjuder på fika!

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!

Valborg!

Vid tryckningen av detta nummer var det fortfarande osäkert
om vi kan fira valborg i byn i år.

Vildsvin har förstört ängen vi brukar hålla till på, och vi har
bedömt det som omöjligt att fira valborg där. Vi letar

alternativ plats. Håll utkik på hemsida och anslagstavlor.

Sönnarslöv lyser 2014

Alla Helgons dag inträffade i år den 1 november, som blev en dag med milt väder och utan regn.
Byalaget arrangerade för femte året i följd Sönnarslöv lyser, som nu hunnit bli något av en tradition. I
skymningen tändes marschaller utanför många hus, längs vägarna genom byn och på kyrkogårdsmuren.
Även i kyrkan var det, med kyrkoherdens tillåtelse, tänt.
Eftersom kyrkstugan inte längre är tillgänglig, höll vi till på lekplatsen, där barnen roade sig med de olika
redskapen och snart även de, som gått tipsrundan och svarat på Evas som vanligt kluriga frågor, blev
bjudna på grillad korv och äpplemust.
Ett femtiotal personer, vuxna och barn, hade mött upp och deltog i samvaron.
Tre vinster, som bestod av äpplemust skänkt av ÖSPAB, lottades ut till deltagarna i tipsrundan, där många
hade svarat rätt på de flesta frågorna. Vinnarna var familjen Johannesson på Kulturvägen, Lars Jönsson
på Nunnevägen och familjen Olofsson på Hjortstigen.
Vid sjutiden gick var och en till sitt, men marschallerna lyste upp byn ännu några timmar.

Christina L

Stackedala
Ni vet väl att FK Åsen anordnar Tipspromenader och Bingo i Stackedala varje söndag kl 9-11 mellan den

3 maj och 28 juni samt mellan den 2 aug och 8nov i år?
Tipspromenaden kostar 1 5:- och Bingot 10:-, och FK Åsen bjuder då även på fika.
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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.

Välkommen på konstutställning under Påskhelgen!

Carina Andersson och Lise Österlind visar måleri, collage och skulptur.
Adress: Konstverkstan

Per Jöns väg 4
Öppettider: Långfredag-Annandagen, klockan 10-18

Vårvandring 16 Maj
På grund av vindkraftsarbete i södra delarna förläggs årets vårtur i norr.

Här har vi delvis vandrat tidigare men eftersom nya källuppgifter tillkommer är det alltid något
nytt som kan berättas.

Datum: Lördagen den 16 maj kl 1030.
Samling vid f d Åkarps säteri, parkering.

Från parkeringen på Maltesholm följ orienteringskärmar.
Vägvisning, orienteringsskärmar, i varje vägförgrening.

Räkna med att körsträckan från slottet till parkeringsplatsen tar ca 10 min!
Förflyttning cirka 6,5 km varav omkring 1 km i terrängen.

Medför fika.
Bengt

044244613




