
Sönnarslöv lyser!
Allhelgonahelgen närmar sig och vi i byalagets styrelse vill gärna att 
alla tillsammans lyser upp våran by. Du deltar genom att lördagen 31 
oktober ställa ut marschaller och/eller ljus längs vägarna där du bor.
	 Kyrkan	är	öppen	under	kvällen	för	en	stunds	eftertanke	och	där	finns	
möjlighet att tända ljus för en bortgången anhörig.
 Vi välkomnar dig till kyrkans parkering från kl. 17, där byalaget ord-
nar med en tipsrunda med priser. Om Coronaläget tillåter, bjuds med-
lemmar	på	grillad	korv	efter	 tipsrundan,	men	där	finns	även	korv	till	
försäljning för icke medlemmar. Vi tänker på varandra denna kväll ge-
nom att hålla avstånd. 
 Vi i byalagets styrelse hoppas du har möjlighet att delta!
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Snälla: Stöd Byalaget! 
Tack alla ni som genom ert medlemskap stödjer vår verksamhet! 
Ni andra, som ännu inte är medlemmar, det kostar så lite och bety-
der så mycket. Läs mer på sista sidan under “Byalaget Informerar”

Bokbussen
Bokbussen kommer till Östra Sönnarslöv och håller vid kyrkan tisdagar i jämna 
veckor kl 11:20–11:35. Den trevliga personalen hjälper dig att beställa och låna 
alla sorters böcker, ljudböcker och tidningar. Vi, som lånar, uppskattar mycket 
denna utmärkta service.

Sockenfilmen Östra Sönnarslöv 1952
Den 1 januari 1952 
skedde en kom-
m u n s a m m a n s l a -
gning mellan Östra 
Sönnarslöv, Everöd 
och Lyngsjö till “stor-
kommunen” Everöd. 
Ivar Mattson gjorde 
i samband med det-
ta en sockenfilm om 
Östra Sönnarslöv 
med nedanstående 
innehåll. Filmen är 
knappt 50 minuter 

lång och kan knappast förknippas med epitet som “Actionfilm” och “4K HDR”. 
Det finns dock många sevärda minnesbilder från den tiden. Filmen kommer 
snart att finnas på vår hemsida osonnarslov.se
 Konfirmation, Ålderdomshemmet, Julfest, Sammanträde i Fattigvårds-
styrelsen, Sista kommunsammanträdet, Folkbiblioteket, Sykurs i skolan, 
Skolköket, Sista gransking av räkenskaperna, Cementfabriken, Trädfällning, 
Maltesholms sågverk, Höge väg, Vårbruket i Borrestad, Fruktodlare Gunnar 
Andersson, Folkskolans årsavslutning i kyrkan, Höbärgning i Borrestad, Som-
mardag i byn, Sensommardag, Nytt läsår i skolan, Sensommar och skörd i 
Stianderöd, Skörd på Kristinelunds gård, Utsikt från Stianderöd, Sädesskörd i 
Kärravången, Några fornminnen i Borrestad, Betupptagning i Borrestad, Hos 
lärare Lagerholm, Potatisplockning på Maltesholm, Hösttider, Borrestad och 
Maltesholm.



Folkets Hus – en uppföljning
“Vårt” anrika Folkets Hus är sålt till Erik Holmström. Vi i Byalagets styrelse är 
så glada för att fastigheten har hamnat i goda händer. Erik är en teaterman med 
dockteater som huvudintresse. Han vann ett regipris på 300 000:- och det är 
dessa pengar som investerats här. 

 Men varför i denna 
avlägsna del av världen? 
Jo, Erik har alltid bott i 
staden och längtade ut på 
landet. Kombinationen av 
arbetarrörelsens inflytande 
i fastigheten och det utom-
jordiska landskapet i om-
givningarna attraherade.
 Erik har börjat renove-
ra huset med nytt tak och 
värmepump. Han håller 

också på med fönsterrenovering. Eriks mål är att skapa ett kulturhus eventuellt 
med kaféverksamhet.
 Förhoppningsvis öppnas huset till våren och då kanske med ett bygdespel 
om hur Folkets Hus kom till, om arbetarna på cementfabriken och om hur det 
utvecklats fram till nu. Det är något som vi verkligen ser fram emot.

Tegelbruksvallen har återuppstått
Det var sorgligt att följa förfallet av vår idrottsplats. Nu har dock en 
brukshundsklubb tagit över platsen och gjort ett enastående arbete med 
att rusta upp området. Och det är inte vilken brukshundsklubb som 
helst, utan sveriges enda renodlade IGP-klubb.
 IGP är en internationell brukshundssport med fyra olika provformer 
som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, 
lydnad och skyddsarbete. På Tegelbruksvallen ägnar man sig fram-
förallt åt skyddsarbete. I detta moment ingår att hunden ska söka upp en 
figurant	(statist)	och	bevaka	denne.	Om	figuranten	attackerar	eller	flyr,	
ska	hunden	försvara	sig	och	hindra	flykten.
 IGP är inget för chihuahuor. Ett 20-tal raser är godkända för sporten 
och då endast av lite stadigare 
slag.
 Mattias Johansson, som är 
ordförande klubben, berättar 
att man tog över inventarier 
från Vilan BoIS för en “spott-
styver” och arrenderar marken 
från kommunen. Föreningen 
har aktiviteter två dagar i veck-
an	(torsdag	och	en	helgdag)	och	
intresserade bybor är välkomna 
på besök.

Info och Löfvet via e-post 
Snälla bybor, skriv till lofvet@osonnarslov.se att ni vill ha vår lilla skrift och 
annan information som e-post. Det skulle underlätta väldigt mycket för oss 
och spara både papper och toner. I dagsläget skriver vi ut ca 200 exemplar av 
Löfvet och delar ut helt ideellt och utan ersättning. Dessutom, ni som väljer 
att få Löfvet med e-post får bilder i färg och snart även rörliga bilder.
 Glöm inte att ange namn och adress när ni mailar oss.



Museum
För 115 år sedan lät Magnus Nils-
son uppföra några byggnader vid 
Ramels Väg mitt emot kyrkan. Ena 
delen av huvudbyggnaden uppläts åt 
MANUFAKTUR, SPESERI OCH 
FODERÄMNEN. 1907 togs bilden 
här till vänster.
 1938 övertogs verksamheten av 
Magnus son Sten B Nilsson som drev 
den vidare till 1970 då den lades ner. 
Sten	B	fick	en	son	som	döptes	efter	
sin farfar.
	 Sonen	Magnus	 flyttade	 till	 Lund	
1976 och läste ekonomi. Efter ett ar-
betsliv	i	bankbranschen	flyttade	han	
som penisionär för två år sedan hem 
till huset i Sönnarslöv igen och nu 
håller Magnus och hans hustru In-
grid på att inrätta ett privat museum 
i	butikslokalen.	Det	finns	massor	av	
gamla inventarier kvar, till och med 
entrédörrarna är bevarade och de 
ska så småningom upp på sin gamla 
plats på hörnet av byggnaden.
 Byalaget har blivit lovade ett 
besök i museet senare när det är mer 
komplett.

De små bilderna till vänster är nytag-
na	(oktober	2020).



Byalaget informerar 
Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och invånarnas intresse, 
samt 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 hjälper 
till med praktiska göromål. 
 Vi har en del återkommande evenemang som valborgs- och mid-
sommarfirande.	Vi	försöker	hålla	den	s.k.	Pilsnerrundan	i	farbart	skick	
och arrangerar  “Sönnarslöv Lyser”
 Ni stödjer väl vår verksamhet genom att lösa medlemskap? 
 Medlemskap i byalaget kostar endast 50 kr för enskild och 100 kr 
för en familj per år. Mot uppvisande av medlemskort med streckkod 
erhålls 10% rabatt på växter hos Öspab. Ni som betalar nu erhåller 
medlemsskap till och med den 31 december 2021.
 Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5820-4090 eller via Swish 
123 449 04 70, glöm inte att ange namn och adress! 
 Vad pengarna används till? Tack vare pengarna vi får in genom 
medlemsavgifter och kommunbidrag kan vi fortsätta att:

■	Anordna	valborgsfirande	hos	Gunnel	Ekdala
■	Anordna	midsommarfirande	tillsammans	med	Maltesholms	slott
■	Ge	ut	skriften	Sönnarslöfvet	två	gånger	om	året
■	Hålla	naturstigen	Pilsnerrundan	i	framkomligt	skick
■	Underhålla	hemsidan	osonnarslov.se
■	Anordna	Sönnarslöv	Lyser
■	Hålla	snyggt	runt	Söndre	Bro
■	Plus	diverse	sporadiska	oregelbundna	arrangemang

Denna skrift utges av Östra Sönnarslövs Byalags styrelse: Lars Kjell-
berg	(ansvarig	utgivare),	Annika	Beskow,	Eva	Mårtensson,	Gert	Lean-
der, Anders Crona, Petra Areskoug, Stina Sernham, Christina Lindvall 
och Mona Bengtsson.

Grannsamverkan mot brott 
Det är ofta en trist läsning att följa Östra Sönnarslövs Facebooksflöde med 
återkommande rapporter om oönskade motorburna gäster inne på tomterna 
och om bensinstölder. Under förutsättning att vår by följer mönstret för andra 
liknande samhällen ska den här typen av obehagliga besök minska avsevärt 
nu när vi kommit igång på allvar med Grannsamverkan mot brott. Polisen i 
Kristianstad har inte varit supersnabba och invånarna i Östra Sönnarslöv har 
inte varit jätteduktiga på att anmäla sig på smartphoneappen Coyards. Nu 
finns det emellertid skyltar uppsatta vid infarterna till byn. Skyltarna talar om 
för välkomna och ovälkomna gäster att här Samverkar vi mot brott.
 Men vi vill även att Coyards-appen används. Vår Facebooksida fungera fint 
den också, men det vore ännu bättre om fler anmäler sig till Coyards. Det är 
enkelt, det är gratis och alla som har appen får en pling i mobilen varje gång 
någon anmäler en händelse. 
 En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade 
vardagsbrotten som begås i bostadsområdet - inbrott, bilbrott, skadegörelse 
och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamver-
kan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrol-
len i grannsamverkansområden förstärks och gärningspersoner löper större 
risk att bli upptäckta. Ladda ner appen Coyards för Android eller iPhone, 
välj “Grupper”, sedan “Sök efter grupp” och skriv: Östra Sönnarslöv. Anmäl 
dig till gruppen genom att skriva namn, adress, telefonnummer som med-
delande till gruppadmin. Efter godkännande kommer du att kunna lägga in 
meddelanden som övriga medlemmar i gruppen kan läsa. 

Gamla bilder från bygden
I förra numret av Löfvet informerade vi om ett projekt som ska utmynna i 
en fotoutställning. Av välbekanta skäl har vi inte kunnat genomför någon 
utställning och projektet vilar. Vi hoppas dock att det snart ska lätta på 
coronafronten så att vi kan återgå till ett mer normalt liv.
	 Vi	vill	påminna	om	att	det	finns	en	hel	del	bilder	på	vår	hemsida	(oson-
narslov.se	Gamla	Bilder),	men,	vi	vill	ha	många	fler	bilder	till	vår	samling.	
Om	ni	har	gamla	bilder	från	trakten	så	kontakta	gärna	mig	(lars@kjellberg.
nu).	 Jag	 skannar	 in	och	 renoverar	bilderna	och	om	de	är	fina	 så	kan	de	
komma med på utställningen.


