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Varmt välkomna till Sönnarslöv lyser

Lördagen den 6 november lyser vi gemensamt upp vår by. Tänd ett ljus vid din ytterdörr eller några marschaller längs med gatan och tag sedan en höstpromenad med nära och kära till kyrkans parkering. Här
träffas vi för en gemensam stund med en tipspromenad i byn med fina skänkta vinster.
Byalaget grillar korv som vi bjuder alla medlemmar på.
Vi startar kl 17 och beräknas avsluta kl 19 efter prisutdelning.
Tänk på reflex eller reflexväst.

Studiebesök ÖSPAB

Inte bara Sveriges godaste must, utan även nästan världsmästare i cider. Vid en högt rankad cidertävling
i England hamnade ÖSPAB på silverplats, efter en tillverkare i Normandie men före britterna. Med vårt
kalklager i marken har vi den bästa jordmånen för äppelodling. Och på ÖSPAB har vi bland världens bästa
cidertillverkare. Man skeppar cider över hela världen; USA, Tyskland, Belgien, Frankrike!, Kuwait och
efter tävlingen i England vill även Singapore importera. Visste ni att det på Systembolaget finns mellan 10
och 15 sorters cider som tillverkats i Östra Sönnarslöv? Samtliga är buteljerade här, men med etiketter från
olika distributörer.
Vi vill självklart besöka denna lokala världsberömda anläggning, men det går inte riktigt än – ÖSPAB
håller just nu på med en hemlig produkt som inte får visas. Däremot kommer vi att ordna ett studiebesök
för våra Byalagsmedlemmar i början av nästa år. Det ska verkligen bli spännande.

Bokbussen i byn

Gör som Floyd och hans lillasyster Uma med familj och besök bokbussen måndagar udda veckor kl 19:00–
19:15 vid gamla skolan.
Vad är det bästa med bokbussen?
Att det är nära och det räcker att ta på en reflexväst och ta med tygkasse. Och så är det himla mysigt där
inne. Floyd 7 år, en riktig bybo.
Mamma lånar både tidningar och kokböcker. Jag är mest för sportböcker och sommarskuggan.
En annan boktillgång i bygden är biblioteket på skolan i Everöd. Öppet må 14–16, ti 16–19 och to 14–17.
Där finns även en boklåda där man kan returnera böcker, även de böcker som lånats i bokbussen.
Sara Martinsson

Fotosession – vi fixar gamla bilder

Efter att jag (Lars) renoverat de över 100 år gamla glasplåtsnegativen med bilder från bygden och skrivit ut
dem i hög kvalitet har ett visst intresse för denna process väckts. Vi har därför beslutat oss för att bjuda in
till en kväll med fotorenovering. Jag riggar en uppställning med kamera på stativ, makroobjektiv och ljusbord. Kameran kopplas till datorn som i sin tur kopplas till vår fina skrivare. Ni kommer med negativ (färg
eller svartvitt), diabilder eller papperskopior. Jag visar hur det går till och kör igenom så många bilder som
hinns med under kvällen. Ni betalar en liten slant för utskrifterna och får digitala bilder gratis.
Välkomna måndagen den 13 december! OBS, föranmälan. Maila till oss via boka@osonnarslov.se

Vindkraftsparken Höge Väg

För 100 år sedan var det skorstenar vid cement- och tegelfabriken som pekade mot skyn i Sönnarslövsbygden. Nu är det 18 vindkraftverk i skogarna vid Maltesholm. Uppskattade av många och hatade av andra.
Meningarna om vindkraft går i sär. De flesta av oss önskar att vi kan försörja vårt energibehov fossilfritt och
då är vindkraft en del av lösningen. Fördelen är att vind är gratis. Bland nackdelar kan nämnas att de är fula
och stör utsikten, ger ifrån sig störande ljud, orsakar fågeldöd och att det går åt mycket betong och andra
byggmaterial. En annan inte oväsentlig nackdel är att de inte genererar el när det är vindstilla.

”Våra” kraftverk är små, 2,1 MW och 150 meter höga till vingspetsarna. Varje stolpe står på ca 500 kubikmeter betong. De kraftverk som upphandlas idag är på 4–5 MW och har propellerdiameter på upp till 160
meter. 6 MW med propellerdiameter på 200 m är på gång.
Oljud? Regelverket säger max 40 dB vid husväggen. Man mäter detta ca vartannat år. Hos oss har man
mätt upp 39 dB som högst.
Om man granskar bokslut för Höge Vägs vindkraftspark så är det ingen lysande affär. 2020 gick back
med nästan 22 miljoner på en omsättning av 29 miljoner. Låga elpriser var en av orsakerna. 2018 blev det
vinst och en omsättning på 64 miljoner. Gissningsvis blir det vinst även 2021 med våra extremt höga elpriser.
Vindkraften utgör en ringa del av elproduktionen i Sverige. Totalt producerades det i fjol 159 TWh varav
vatten- och kärnkraft stod för 75%. Vindkraften bidrog med 28 TWh eller ca 18%. Enligt regeringens plan
så ska vindens andel öka betydligt.
Elcertifikat infördes 2003 för att stimulera förnyelsebar elproduktion. Producenter av vind- och vattenkraft belönas med certifikat och säljer till elleverantörer som tvingas köpa. Som högst låg priset på 33 öre
per producerad kWh (hösten 2008), men nu är priset nere på under 2 öre och anses försumbart. Det kostar
mer att mäta produktionen på ett godkänt sätt än vad man får tillbaks när man säljer certifikaten.
Intressant med elpris i Sverige är att vi har ett tvivelaktigt system med skatt på elen vi köper och moms på
skatten! 44,5 öre per kWh. När skatten infördes för 44 år sedan låg den på 3 öre.

Glasplåtsbilderna

Det gamla bilderna från bygden kommer samtliga att läggas ut på vår hemsida osonnarslov.se. många ligger
redan där, men kommer att kompletteras. Om ni vill ha utskrifter så är det bara att beställa. 75:- för A4,
100:- för A3 och 200:- för A2 (ca 420 x 590 mm). Panoramabilden över kalk- och tegelbruket (1180 x 420)
kostar 400:- och (590 x 210) kostar 100:-.

Festkväll med öl

Under årsmötet höjdes röster med önskemål om en ölkväll i Folkets Hus likt den som arrangerades för
något år sedan. Styrelsen har därför beslutat att vi anordnar en privat festkväll med öltema i januari. Inbjudan kommer att skickas till medlemmar i Byalaget. En av våra nya styrelsemedlemmar, Irene, en sann vän
av tjeckisk öl, har i en avsides gränd i Prag inhandlat en tunna med något udda märke. Vi litar på att ölet
inte bara är drickbart utan även formidabelt. Vi kommer att inhandla andra goda ölsorter till evenemanget.
Medlemmar, sikta in er på en ölfest den 15 januari. Ni som ännu inte är medlemmar, betala genast den
blygsamma medlemsavgiften.

Bli medlem i Byalaget

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. Endast betalande medlemmar får delta i
de evenemang vi ordnar.
Det kostar 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.
Medlemsavgift som betalas in under november–december i år gäller för medlemsskap hela 2022.

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.
Denna skrift utges av Östra Sönnarslövs Byalags styrelse.
Ansvarig utgivare är Lars Kjellberg.

