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Valborgsfirande Ekdala dammar
Efter ett års uppehåll blir det åter valborgsfirande vid Gunnel Ekdalas dammar. Vår egen trubadur Johan
Ekström leder som vanligt allsången. På grund av osäkert pandemiläge ombeds alla vårfirare att medtaga
egen matsäck. Vi vill undvika flockbildning och kommer därför inte att bistå med korvgrillen.
Varmt välkomna att sjunga in våren kl 20 den siste april!

Midsommar på Maltesholm
Niclas och Caroline Palmstierna bjuder alla Sönnarslövsbor att fira midsommar i slottsparken midsommarafton den 25 juni klockan 14. Kom gärna klockan 13 och hjälp till med lövning och resning av midsommarstången. Byalaget delar ut godispåsar till barnen.

Lilla Slottskaféet Maltesholm
Carola Mårtensson, hemmahörande
på Maltesholm, öppnar ett café i
Maltesholms lokaler. Lilla Slottskafeét
premiäröppnar under påsken och välkomnar kaffesugna gäster skärtorsdag
till annandag påsk mellan kl 11 och
15. Carola serverar kaffe, te och kakor
som kan avnjutas i lokalen eller som
picknick i slottsparken. Om satsningen
faller väl ut kommer Carola hålla caféet
öppet över sommaren.

En förväntansfull Carola Mårtensson
utanför Lilla Slottscaféet på Maltes–
holm.

Fotoutställning

De mer än 100 år gamla fotografierna som donerats till Hembygdsföreningen i Degeberga har fått nytt
liv. Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Kristianstad Kommun har vi kunnat fotografera av glasplåtarna,
restaurera och skriva ut dem i stort format. Bilderna är mestadels port-rätt, men det finns även miljöbilder
från trakten. Bilderna är tagna av en kvinnlig fotograf hemmahörande i Östra Sönnarslöv. Under konstrundan runt midsommar kommer många av bilderna att ställas ut. Vernissage i Orangeriet på Maltesholm
midsommarafton, varefter utställningen flyttas till Folkets hus där bilderna kan beskådas mellan den 26 juni
och 4 juli. Bilder med eller utan ram kommer att finnas till försäljning.

Vaccinationsläget
Löfvet har kontaktat Vårdcentralen i Degeberga för att få information om Vaccinationsläget. Tyvärr är det
så att man inte vet särskilt mycket. Det man vet är att man är klar med vårdpersonal och alla över 80. Nu
jobbar man sig nedåt i åldrarna. Man medger att man har varit lite snabb med att skicka ut inbjudningar
till vaccination, lite väl optimistiska. De doser som kommer till Region Skåne fördelas över distrikten så
att åldersfördelning blir jämn. Antalet doser som kommer till Degeberga kan variera mellan 30 och 100 i
veckan. Hittills är det Pfizer/BioNTech man gett. Varje distrikt får max två sorters vaccin. Googla Region
Skåne och vaccination så finns det ständigt uppdaterade uppgifter om läget.

Vargar på Linderödsåsen

OBS, vargparet på bilden är inte desamma som ”vårt” vargpar.
Ett omfattande vargrevir har bekräftats på Linderödsåsen. Från Brösarp i söder till E22 i nordväst rör sig
ett yngre könsmoget vargpar. SLU Viltskadecenter har meddelat att det rör sig om en hane från reviret Kesberget i Västmanland och en hona från Långbogen i Östergötland. Enligt Tom Espgård på Länsstyrelsen
bör människor visa respekt men är normalt inte i farozonen. Lösa hundar kan däremot attackeras. Det är
mycket ovanligt att kopplade hundar attackeras. Om vargparet får valpar så sker nedkomsten sannolikt i
maj. Kadaver från två rivna dov–hjortar har hittats nära idrottsplatsen i Sönnarslöv.

Årsmöte
På grund av rådande pandemiläge har Byalagets styrelse beslutat att skjuta fram årsmötet till den 29 juni
kl 18:30. Mötet kommer att hållas utomhus vid Folkets hus. Byalagets ekonomi är mycket god varför
styrelsen har beslutat att arrangera en sommarfest i samband med årsmötet. Det kommer att serveras ”lite”
mer än den traditionella smörgåstårtan. Vi i styrelsen hoppas att många Byalagsmedlemmar vill njuta med
oss denna sommarkväll och förhoppningsvis ta farväl av den förlamande pandemin.

Christina Lindvall
Byalagets kära sekreterare, Christina
Lindvall, har den tredje mars hastigt
avlidit till följd av en massiv stroke.
Christina bodde i Sönnarslöv under
många år. Under sin yrkesverksamma tid var hon bl.a. sekreterare vid
SLU Balsgård. Christina var en estet med stort konstintresse. Hon engagerade sig i konstutsmyckning på
Balsgård, något som uppskattades
av hennes medarbetare. Hon är mycket saknad av oss alla och kommer
alltid att bli ihågkommen för sina
välskrivna protokoll och sin vänliga, hjälpsamma personlighet.

Christina med sin Assar vid
Valborgsfirandet 2019

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.

Bli medlem i Byalaget (om du inte redan är det)
Östra Sönnarslövs Byalag är en intresseförening som drivs av entusiaster. Vi har en blygsam budget med
intäkter från medlemsavgifter, ett kommunalt bidrag och under 2020 även ett generöst bidrag från en av
medlemmarna i Folket Hus-förening i samband med försäljningen. Även om ekonomin efter ett år av låga
kostnader är förhållandevis god, så är vi beroende av medlemsavgifterna. Vår ambition är att satsa mer på
aktiviteter i byn och det underlättas av en inte allt för blygsam kassa.
Medlemskortet ger 10 % rabatt vid köp av växter hos ÖSPAB. Som medlem får du rabatt vid köp av
fotografier under konstrundeutställningen i Folkets Hus. Medlemmar festar gratis efter årsmötet vid Folkets
hus.
Det kostar endast 50 kr för enskild och 100 kr för familj per år. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro
5820-4090 eller via Swish 1234 490 470. Glöm inte att ange namn och adress.

