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Adress- och kontaktuppgifter 

Onslunda IF  Tel: 0417-304 05 
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273 95 Tomelilla  E-mail: onslundasif@gmail.com   

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Onslunda-

IF/268788179804979   

Instagram: https://www.instagram.com/onslundaif/  
 

GPS-koordinater RT90: X: 6164456, Y: 1389169 

  WGS84: N 55° 35′ 48″, E 14° 2′ 48″ 

  Decimal: 55.5969, 14.0469 

***** 

Gräsroten – ett enkelt sätt att stödja Onslunda IF 

 

Gå in på länken och välj Onslunda IF som din favoritförening 

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/11070-onslunda-if  

• Det kostar inget extra. 

• Allt som krävs är att du kund hos Svenska Spel. 

• När du spelar på Svenska Spels spel får OIF poäng som sedan 

omvandlas till kontanter och utbetalas till föreningen. 

2021 betalade Svenska Spel ut 2 153 kr till OIF. 
 

Smart – eller hur?  

http://www.onslundaif.se/
mailto:onslundasif@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Onslunda-IF/268788179804979
https://www.facebook.com/pages/Onslunda-IF/268788179804979
https://www.instagram.com/onslundaif/
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/11070-onslunda-if
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Vårens fixardagar 

24 april kl. 09:00-15:00 Onslunda IP – fixardag 

12 juni 09:00-15:00 Onslunda IP – fixardag  

 

***** 

Vad gör man på en fixardag? 

Förutom att umgås, så fixas och donas det på 

Onslunda idrottsplats. Röjning av buskar, 

tvättning av fasad, städning av kiosk, 

storstädning av loppislokal, målning med 

mera. Alla kan hjälpa till, inget bidrag är för 

litet och allt avslutas med fika. 

 

 



Ordförande har ordet 

Egentligen skulle detta vara en tom sida då Onslunda IF inte haft någon 

ordförande under 2021. Styrelsen har dock, efter bästa förmåga, försökt 

hålla liv i föreningen med, vad som i det närmaste kan karakteriseras 

som, konstgjord andning.  

Trots de svåra yttre förutsättningarna och en pågående pandemi har 

föreningen lyckats genomföra två fixardagar, sommarlek med superstar 

för sex-åttaåringar, en loppmarknad och starta upp innebandyn samt ge 

ut Blåmärket. 

Vidare har mycket arbete lagts ner på att få in nya krafter i föreningen. 

Det var därför glädjande att flera av byns ungdomar hjälpte till med 

loppmarknadsförberedelserna och att en helt ny styrelse med unga och 

motiverade personer kommit på plats.  

Dessvärre blev herrlaget uteslutet från serien på grund av walk-over i 

sista matchen. Det gick inte att få ihop ett lag. Därefter har ytterligare 

minst fyra spelare lämnat föreningen och tränaren aviserat att det inte 

blir någon fortsättning. Mot denna bakgrund valde föreningen att inte 

anmäla något herrlag för start i seriespelet under 2022.  

Istället får vi glädja oss åt att det, utöver innebandy, startas upp ny, 

organiserad ungdomsaktivitet i form av boll och lek för 3-7-åringar. 

Förhoppningsvis kan vi på detta sätt, åtminstone på sikt, återigen bli en 

klubb där de aktiva, deras föräldrar och andra närstående aktivt bidrar till 

föreningens verksamhet. Inga bidrag är för små, det kan t.ex. handla om 

att hjälpa till på en fixardag eller på loppmarknaden, hjälpa till i kiosken i 

samband med något arrangemang, fråga sin arbetsgivare om de vill 

sponsra föreningen eller fråga grannen om de vill köpa en medlemslott, 

det behöver inte vara mer märkvärdigt än så… 

Med de nya krafterna i styrelsen och satsningen på ungdomsaktiviteter 

ser föreningen ut att gå en ljus framtid till mötes.  

 

Jörgen Held 

Avgående vice ordförande 

 



***** 

Ett norskt och ett svenskt arbetslag grävde ner telefonstolpar. Vid 

arbetsdagens slut frågade förmannen det svenska arbetslaget hur 

många stolpar man klarat av. 

- Tolv, svarade laget. 

- Det var inte illa, tyckte förmannen, sedan frågade han det norska 

arbetslaget. 

- Två, rapporterade man. 

- Två? Det svenska arbetslaget har klarat av tolv? 

- Kan väl hända. Men titta bara hur mycket av stolparna dom har 

lämnat kvar ovanför marken. 

 

***** 

 

Uthyrning av klubbvillan 

OIF:s festlokal 

Stor fest (>50 pers) 2000 kr* 

Liten fest (<50 pers) 1000 kr* 

Dop, bjudning etc. 500 kr** 

Barnkalas 300 kr** 

Återkommande arrangemang Enl. överenskommelse 

* Inklusive tillgång till kök 

** 150 kr tillkommer för tillgång till kök 

Tillgång till kök omfattar föreningens köksutrustning, glas, tallrikar, 
bestick etc. 

Vid försenad retur av nyckel tillkommer en avgift á 50 kr/dygn. 

För bokning: http://www.onslundaif.se/uthyrning/  

 
***** 

 

Interpol sökte en förbrytare i Norge och skickade en bild på mannen från 
vänster, höger och rakt framifrån. Efter ett par dagar fick Interpol ett telex 
från Oslopolisen: ”Vi har anhållit mannen till höger och han till vänster 
men skurken i mitten har rymt till Sverige.” 

http://www.onslundaif.se/uthyrning/


Rapport från Årsmötet 

Årsmötet gick av stapeln lördagen den 29 januari i klubbvillan. Totalt 

deltog 13 personer. 

 

Fr. v. Göte Svensson (mötessekreterare) och Jörgen Held 

(mötesordförande). Foto: Johanna Sandén 

Den avgående vice styrelseordföranden, Jörgen Held, öppnade mötet 

och hälsade alla välkomna. Deltagarna bjöds på kaffe och kakor och en 

jättegod tårta, som Johanna Sandén hade bakat. 

Verksamheten under 2021 har naturligtvis varit starkt påverkad av 

pandemin men herrlaget deltog i division 6 sydöstra Skåne. Dock 

lämnades WO i sista omgången, vilket resulterade i att laget uteslöts ur 

serien. Då både tränare och flertalet spelare har lämnat, har inget lag 

anmälts till seriespel 2022.  

Sommarlek med superstar för sex-åttaåringar gick av stapeln i augusti 

och loppmarknaden genomfördes i något förenklad form den 5 

september när restriktionerna slutligen tillät större sammankomster. I 

oktober kom innebandyn igång igen. Vidare har 2 fixardagar genomförts 

och föreningen sköter städning och underhåll av Odenslundshallen. A-

planen klipps sporadiskt.  

Föreningen har en Facebooksida, en mobilanpassad hemsida och 

Blåmärket ges ut årligen. 



Trots intäkter från loppmarknaden, 

landade resultatet på -127 tkr främst på 

grund av ökade löne- och elkostnader 

och en omfattande reparation av 

gräsklipparen. Föreningen har ett eget 

kapital på drygt 475 tkr.   

Mats Berglund läste upp 

revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Fredrik Sandén valdes till ordförande och Ida Kristensson, Johanna 

Sandén, Paulina Persson, Maud Larsson och Andreas Grimbe valdes till 

styrelsen. Melissa Nyström valdes till suppleant. Mats Berglund och Gert 

Jönsson med Göte Svensson (Simrishamn) som suppleant omvaldes till 

revisorer. 

Styrelsen utgör valberedning under 2022. 

Under 2022 planeras nya aktiviteter att startas upp såsom Boll och lek 

för 3-7-åringar, Disco och E-sport. 

 

Hela årsmötet andades en nystart och Mariann Lydén uttryckte det nog 

allra bäst.  

- ”Det här är det bästa årsmötet på länge”. 

 

***** 

- Nå, Jonas, hur var sommarlovet? 

- Härligt magistern, svarade Jonas och la snabbt till, men för kort för 

en uppsats 

 

Fröken frågar barnen varför man läser tidningen och lilla Lisa svarar: 

- Det är väl för att få veta saker. Till exempel, vem som har dött, vem 

som har gift sig och andra katastrofer. 

 

- Kan lille Olle säga mig vad ryggen består av? 

- Ja fröken. Ryggraden består av en massa kotor, på övre ändan 

sitter huvudet och på den nedre sitter vi. 

 



Intervju med OIF:s nya styrelsemedlemmar 

Det har nog inte undgått någon att Onslunda IF begåvats med en ny, 

dynamisk styrelse. Vilka är då dessa individer? Vad heter de? Var bor 

de? Varför har de engagerat sig i styrelsen?  

Namn: Fredrik ”The champ” Sandén – ordförande 
 

Är 44 år, född och uppvuxen i Lidköping. Gift med 

Johanna Sandén, har 2 barn, 8 och 9 år. Jobbar som 

fritidspedagog på montessoriskola F-6. Intressen är 

innebandy, bilar, gaming (dataspel/TV-spel). Jag vill 

att barn/ungdomar i byn ska ha något att göra. 

Kuriosa: Grym på kärleksmums! 

(Anm: En gång svensk mästare i Counter-Strike 1.6) 

 

Namn: Ida ”Moppen” Kristiansson – vice ordförande 
 

Jag bor med min man och två busiga pojkar strax 

utanför Onslunda. Har arbetat som undersköterska 

inom äldreomsorgen men har nu börjat utbilda mig till 

mellanstadielärare. Jag tycker det är viktigt att vi har 

ett levande föreningsliv för alla i bygden där aktiviteter 

för såväl barn, unga och äldre finns lättillgängligt och kan skapa 

gemenskap över generationer.  

Kuriosa: Tycker det är avkopplande att köra flakmoped. 

 

Namn: Johanna ”Cupcake” Sandén – sekreterare  
 

Är 35 år, född och uppvuxen i Tomelilla. Bor i 

Onslunda sedan 4 år tillbaka. Gift med Fredrik 

Sandén. Jobbar som frisör. Jag är med i styrelsen i 

OIF för att jag vill att barnen i byn och runt omkring ska 

ha något kul att hitta på. 

Kuriosa: Mina intressen är inredning och bakning. 

(Anm: Bakade tårtan till Årsmötet…muummmms)  

 

 



Namn: Paulina ”Plånboken” Persson - kassör 

Jag är 36 år, bor i Skåne-Tranås med min sambo, våra 

två barn, 8 och 11 år, och vår hund Herman. Nu jobbar 

jag i min sambos företag med administrativa uppgifter. 

Innan dess har jag jobbat inom både LSS och 

äldreomsorgen. Anledningen till att jag har valt att gå 

med i styrelsen är att jag gärna vill att det finns aktiviteter som engagerar 

såväl gammal som ung.  

 

Namn: Andreas ”Zamora” Grimbe - ledamot 

Jag bor i Ystad med min fru och våra två barn. För 

tillfället är jag tjänstledig från mitt jobb som kundvärd 

på pågatågen och studerar till bryggeritekniker. Min fru 

har bott i Onslunda och hennes familj bor kvar där, så 

det var på det sättet jag hittade till OIF. 

Kuriosa: Har varit målvakt i OIF 

(Anm: Räddade samtliga straffar i en straffsparkstävling en gång) 

Namn: Maud ”Master chef” Larsson - ledamot 

Är 41 år och har 2 barn på heltid. Vi har bott i 

Onslunda sedan augusti 2020.  Jag är kock i 

insatsplutonen. Har jobbat inom vården sedan 1997, 

även utbildad kallskänka, lokalvårdare och storköks-

assistent, har jobbat på fik med servering. 

Kuriosa: Har hållit på med brottning.  

Namn: Melissa ”Rödbetan” Nyström - suppleant 

Hej, jag heter Melissa Nyström och är uppvuxen i S:t 

Olof, har bott ganska många år i Norge men flyttade 

nyligen (2020) till Onslunda. Bor här tillsammans med 

mina två barn, 4 respektive 1,5 år, och vill vara med 

och bidra till att Onslunda blir en levande by med god 

gemenskap. 

Kuriosa: Jag har jobbat som yogalärare för barn i Indien :)  



Boll och lek 

 

Nu drar OIF igång boll och lek för barn i åldern 3-7 år med Andreas 

Grimbe som ledare.  

Plats: Onslunda Idrottsplats 

Tid: Söndagar kl. 13:00-14:00 med start från 8 maj. 

 

  
 

Aktiviteten genomförs utomhus. Lämplig klädsel är T-shirt, shorts och 

gymnastikskor. Omklädningsrum och duschmöjligheter finns.  

Anmälan görs på plats. 

Boll och lek är gratis för medlemmar i OIF. 

 

***** 

Bastu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till hösten, när mörkret och kylan faller på, tänker vi att anordna 

bastukvällar nere i klubbvillan. Dagar och tider kommer på hemsidan, i 

sociala medier och i det annalkande nyhetsbrevet för medlemmar. 

Så känner du dig frusen och att detta kan vara något för dig, anmäl 

gärna ditt intresse till styrelsen via onslundasif@gmail.com. Medlemmar i 

OIF bastar gratis. Övriga betalar 50 kr/gång! 

mailto:onslundasif@gmail.com


Bliv medlem! 

Föreningens mål är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid 

och vara en samlingspunkt för boende i Onslunda med omnejd. Bliv 

medlem och stötta föreningens verksamhet! 

• Aktiva födda 2004 eller tidigare (i seriespel)   650 kr 

• Ungdomsspelare (i seriespel)                  250 kr 

• Familjekort (ej aktiva i seriespel födda 2004 el. tidigare) 400 kr 

• Stödmedlem                                                    150 kr 

• Medlem (aktiviteter utanför seriespel)                100 kr 

Vad får man som medlem? 

Medlemskap berättigar till deltagande i innebandyn, boll o lek, och andra 

aktiviteter som föreningen ordnar samt tillgång till föreningens bastu på 

angivna tider. 

 

Medlemslotteriet 

Som medlem kan du hjälpa föreningen genom att köpa en medlemslott. 
Lotten kostar 200 kr och hälften av pengarna lottas ut i månadsvinster. 
 
Intäkterna från medlemslotteriet hjälper föreningen att bland annat dra 
igång nya aktiviteter för barn och ungdom. 
 
De 12 månadsdragningarna görs vid ett tillfälle (november) och 
publiceras på OIF:s hemsida och Facebook-sida. Vinstplan enligt nedan. 
Notera att det tidigare tröstpriset (trisslott), för de som inte vunnit något, 
har slopats.  
 
VINSTPLAN PER MÅNADSDRAGNING 
 

1:a pris  200 kr 
2:a pris 100 kr 
3:dje pris 100 kr 
 

Om man är extremt lyckosam och vinner  
första priset varje månad kan man således 
skrapa ihop hela 2 400 kr. 
Vinsterna skickas direkt hem till de lyckliga vinnarna. 
Övriga får trösta sig med att de förtjänstfullt stöttat föreningen. 
 
Medlemskort och medlemslott betalas via bankgiro eller swish. 
Se http://www.onslundaif.se/medlemskap/ för mer information. 

http://www.onslundaif.se/medlemskap/


Loppishjälp efterlyses 

För att loppisen ska kunna hållas traditionsenligt på söndagen innan 
midsommar, dvs 19 juni, krävs att fler ställer upp och engagerar sig i 
förberedelserna, försäljningen och städningen efteråt, annars ställs 
loppisen in. 
 
Hör av dig via onslundasif@gmail.com senast den 15 april om du kan 
hjälpa till någon/några av nedanstående dagar. Inget bidrag är för litet. 
 

17 juni – hämtning och uppställning av bockar och flakar 
18 juni – sortera och ställa upp saker till försäljning, bära möbler, vid 
regn lägga ut täckande presenningar, sätta upp tält, förse arbetsstyrkan 
med något att äta (2021 ställde pizzeria Maritza upp med kebabpizza) 
19 juni – anvisa parkeringsplatser, stå i insläppet, loppisförsäljning, 
hjälpa till i kiosken/erna, sälja lotter, städa och plocka undan, samt förse 
arbetsstyrkan med något att äta (2021 serverades kokt korv) 
 

Då styrelsen är ny, efterfrågas även en loppisgeneral som kan hålla ihop 
aktiviteterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Loppisen 2021. Foto Stig Throbäck 

 

Nattvandring 

Alla vill vi att Onslunda ska vara en trygg plats för såväl gammal som 

ung. Därför kommer nattvandringar att genomföras i ett nära samarbete 

mellan Onslunda Idrottsförening och Byalaget. Vill man vara med på 

detta, kan man kontakta Fredrik Sandén på 070-5588903 eller via 

nattvandringonslunda@gmail.com. Ange i mailet varför ni vill vara med. 

mailto:onslundasif@gmail.com
mailto:nattvandringonslunda@gmail.com

