
Valborgsfirande vid dammen hos Gunnel Ekdala
Lördagen den 30 april firar vi vårens ankomst med majbrasa, grillning, sång och musik. Byalaget ordnar 
grillplats, Johan Ekström spelar gitarr och vi alla sjunger in våren. Om ni vill sitta ombeds ni att själv ta med 
stolar. Vi håller tummarna för bra väder denna dag.

Gatuloppis i byn
7-8 maj mellan klockan 10-14 båda dagarna är det gatuloppis i Östra Sönnarslöv. Ställ ut dina grejer som 
du vill bli av med på tomten, garageuppfarten eller på kyrkans parkering. Flera hushåll har redan anmält sitt 
intresse. Är du intresserad av att sälja kan du höra av sig till Sara Martinsson (saramartinsson@gmail.com) 
eller till Byalagets mailadress (lofvet@osonnarslov.se).

Vårstädning
Den 7 maj, efter loppisen klockan 14:30, samlas vi vid kyrkans parkering och delar upp oss i städlag som 
finakammar byns gator och vägar på skräp. 
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Stockholmsflyg från Everöd
Nu kan man åter flyga till Stockholm från flygplatsen i Everöd. Nybildade flygbolaget Skåneflyg trafikerar 
sträckan med två till tre flyg dagligen. Estniska flygbolaget NyxAir står för flygningarna med en SAAB 340 
B med plats för 33 passagerare. Det är fem delägare som slagit sig samman om denna satsning, under led-
ning av Carl-Henrik Dahlqvist. Man ville skapa en möjlighet för affärsmän och -kvinnor i Skåne att snabbt 
ta sig till Stockholm där man landar på Bromma flygplats. Man ser så klart även en fördel i att stockholmare 
som söker sig till Skåne och Österlen kan välja det snabbare flyget. 
 Ambitionen är att senare även trafikera andra anhalter som Visby och Åre.

Minnesstenen vid Söndrebro
Det måtte väl inte bli en vinter som 88 var ett stående uttryck under början av 1800-talet. 50 år senare var det 
dags. Den 24 februari 1838 skulle den 56-åriga änkan Magreta Simonsdotter Hindriksson gå från Everöd 
till hemmet i Spångarp. Hon gick vilse i snöyran och hamnade på fel sida om ån och kunde inte ta sig över 
vattendraget utan fastnade i en snödriva. Dagen efter hittades hon död vid Söndrebro, helt nära hemmet.
    Ett träkors restes på platsen för olyckan. 100 år senare, 1938, reste en släkting till henne, professor och 
filosofie doktor Anders Karitz den nuvarande stenen. Han var född i Sönnarslöv 1881. Föräldrarna var tor-
paren Per Henriksson och Johanna Nilsdotter Karitz. Efter studier i bl.a. Lund hamnade han i Uppsala där 
han dog 1961. På somrarna besökte han sin syster i Sönnarslöv och då badade han avskilt på badplatsen 
nära minnesstenen. 

Byalagets årsmöte 
Tisdagen den 19 april klockan 19 är det dags för Byalagets årsmöte i Folkets Hus. Alla medlemmar är väl-
komna. Vi bjuder på smörgåstårta och dryck, samt kaffe och tårta. Ni som ännu inte betalt årsavgiften kan 
göra det på plats.

Konstrundan 15–24 april
Missa inte årets Konstrunda i östra Skåne. Efter pandemiupphåll är det nu dags att ge sig ut på de skånska 
vägarna och uppleva kretiviteten. På www.oskg.se finns en karta över årets utställningar.



HLR-kurs
Söndagen den åttonde maj kl 14:30 (efter gatuloppisen) arrangerar vi en kurs i hjärtlungräddning i Folkets 
Hus. Det är vår kassör, narkosläkaren Annika Beskow och styrelseledamoten, sjuksköterskan Stina Sern-
ham som instruerar hur man lämpligast går till väga för att rädda liv vid hjärtstopp. Anmäl dig senast den 
30 april om du vill vara med till lofvet@osonnarslov.se.

Musik i Sönnarslöv 
Alla hälsas välkomna till Östra Sönnarlövs kyrka söndagen den 24 april klockan 16. Då kommer Forzens 
Spelmän med kör och Degeberga Drängar att spela och sjunga.

I sommar blir det två musikevenemang i orangeriet på Maltesholm. Den 12 juni och 28 augusti kl. 18.00.

Lilla Slottscaféet Maltesholm
Carola Mårtensson på Maltesholm fortsätter med sitt café. I vår har hon öppet alla dagar Skärtorsdagen–
Annandag Påsk och även på Valborg klockan 11–15.

Röjning Söndrebron
För några år sedan gjorde vi en rejäl insats och röjde sly och ogräs på båda sidor av Mjöån vid Söndrebron 
på Degebergavägen. Nu är det dags igen, men denna gång med betydligt blygsammare insatser. Alla som 
känner sig manade är välkomna att deltaga. Lördagen den 11 juni träffas vi vid bron klockan 13. Knytka-
lasfika, medtag fikabröd, kakor och kaffe.



Festkväll med öl
Nu är den förskräckliga pandemin officiellt över. Alla uppskjutna evenemang kan släppas loss. Ett hett 
efterlängtat sådant är den utlovade ölfesten i Folkets hus. Detta är en privat fest där endast inbjudna gäster 
(som medlemmarna i Byalaget) är välkomna. 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 14 maj klockan 18. Ni som ännu inte är medlemmar, betala genast 
den blygsamma medlemsavgiften. Mat i form av tjeckisk gulach och knedlik (bröd) samt ölkorv serveras.
Pannkaka och glass till efterrätt. Kostnad för att deltaga 100 kr. Det blir även föredrag om öl i allmänhet och 
tjeckisk öl i synnerhet. Föranmälan till lofvet@osonnarslov.se senast den 7 maj.

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 2022 även ett generöst bidrag från en av 
medlemmarna i Folket Hus-förening i samband med försäljningen. Även om ekonomin efter två 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.

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.


