Efterlyses!
Leksaker - märkta Berno
A.B Bröderna Nilssons fabrik Onslunda hade
lek- sakstillverkning (1944-1949) i Gamla
biografens hus och Onslunda sal vid
Järnvägsstationen i Onslunda. Byggnaden
brann ner 1949 och leksakstillverkningen
upphörde.
Nu söker vi gunghästar, djur i trä, bilar och
vagnar, lådor och hus - träbitar som sätts
ihop till blockhus, en liten färggrann räknemaskin där man med hjälp av skjutbara
stickor kan addera och subtrahera. Allt
tillverkat vid leksaksfabriken i Onslunda.
Skicka gärna en bild om ni hittar något av
ovanstående i era gömmor.
Skriv till:
Info@ onslundahembygdsforening.se

Efterlysning 2.

Ovanstående står att läsa i en av den kände Borrbyfotografens, Carl Fredrik Ohlssons böcker om Österlen. Nu undrar vi
i hembygdsföreningen om någon känner till vem mannen var
som åkte runt och sålde borstar.
I så fall hör av Er till föreningen. Det går bra att ringa till
mig, Christer Rasmusson på telefon 0417 30418 eller Karin
Sköld 070 5800032 Ni kan även mejla till
info@onslundahembygdsforening.se eller
rasmusson.christer@telia.com

Efterlysning 3
Har Du gamla bilder från Onslunda som Du kan LÅNA ut till
hembygdsföreningen.
Vi håller så smått på att dokumentera vad som hänt och skett
i byn under de gångna tiderna och det saknas gamla foto från
förr. Det är viktigt att vi har vår och byns historia i digitala
former.
Gamla bilder har en viss förmåga att försvinna vid dödsfall eller
vid flytt till annan ort och plats. Därför är det viktigt att ta
tillvara det som finns nu, innan det försvinner och så även
historien bakom bilderna.

Om Du inte själv har möjlighet att själv skanna in bilderna i
hög upplösning digitalt kan vi i hembygdsföreningen ordna
detta. Det enda som behövs är att vi får låna bilderna för
inskanning och sedan lämna tillbaka dem igen.

I så fall hör av Er till föreningen. Det går bra att ringa till
mig, Christer Rasmusson på telefon 0417 30418 eller Karin
Sköld 070 5800032 Ni kan även mejla till
info@onslundahembygdsforening.se eller
rasmusson.christer@telia.com

