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PR Tryck 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 

Sommarfesten en succé 
 

Biljetterna var slut en vecka innan. Vädret var det bästa tänkbara. 
Redan kl. 18 oo var de flesta platserna upptagna, och  våra duktiga grillmästare 
serverade 
Grillat med tillbehör. Det serverades även kaffe under kvällen till dem som så 
önskade. 
Kvällens gäster Evert Ljusberg och Ola Magnell underhöll växelvis. Arnold utropade 
Republiken Önneköp och invigde med att hissa republikens egen flaggan, ny för 
dagen. En rykande kaffekopp med en flygande gök över pryder flaggan. Evert valdes 
till hederspresident, 
Arnold är självskriven president, Kjell-Ingvar skattmästare , Jan sågare 
överbefälhavare   
för den hemliga armen som är så hemlig att ingen ens vet att dom är med i den. 
Evert Ljusberg har ju varit här tidigare och är en härlig artist som omväxlande sjunger 
och berättar historier . Ola Magnell är vissångare som sjunger till eget 
gitarrakopangemang . 
Ola är dessutom bördig från bygden, hans farfar var smeden Nils Olaus Petersson i 
Skärhus. 
Festen varade till klockan var över elva på kvällen. Vi ses igen nästa år!! 
Byaföreningen framför ett stort tack till alla Er som skänker vinster till lotterierna som 
gör att 
det blir ett litet netto till föreningen 
Vi tackar Brödboden i Höör-Hörby,   Färs o Frosta sparbank,  Wilssons Radio o tv 
Hörby 
Klarinders foto Hörby   Anders Larssons Hushållsservice Önneköp, Seo Sport Hörby, 
Lanconfort H.B. Göran Persson Önneköp,   Önneköps Bageri,  Önneköps Hårvård, 
Lokalföreningen  Hörby,  Johanssons El byrå Önneköp,  Isgrens Livs Önneköp, 
C. H. Blommor Hörby,   S. T. 1 Ulla o Åke Enocksson Önneköp,  Önneköps 
Bilverkstad, Arnold Äventyrare Önneköp,  Ännu en gång ett stort tack till alla er som 
hjälper till med förberedelser o arrangemang och stöttar vår förening!! 
           Tack   Önneköps Byaförening!!                                                                               
 

Byaföreningen får egen hemsida 
 
Styrelsen med hjälp av Susanne Nilsson  håller på att ta fram en egen 
hemsida. 
Ni hittar den på www.onnekop.com   Den skall även gå att nå via 
Hörby kommun då går ni vidare och klickar på byar och får upp 
byaföreningarnas hemsidor. 
Vi är bara i början och tar tacksamt emot synpunkter och förslag hör 
gärna av er till 
Karolin tel. 60124  eller Tage tel. 60019 
 

 ÖNNEKÖPS
MINIRACINGKLUB 

ÖMRK 
Vi  håller  igång  varje  fredagkväll 
Kl 18.30 – 21.30  i ” Möllan”. Vi 
träningskör,  tävlar  och  mekar 
med  våra  bilar.  Bilar  utlånas . 
ALLA ÄR VÄLKOMNA !   
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Tel. 0415 – 173 00

 

 
 
 
 
 
 
12 pers deltog i utbildningen 
Grundläggande Barnolycksfall 
 
RK:s arbetsgrupp har startar. Välkommen att vara med var annan måndag 
udda veckor kl. 13.00 i lilla salen. 
 
Sryrelsen 
Helen Brandin         tel. 94121              Gunilla Henningsson   tel. 60505 
Gunvor Håkansson  tel. 60033              Eva Johansson             tel. 60356 
Inger Mårtensson     tel. 60047      

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
 
 

18 Sept. Kl. 11oo Mässa 
18 Sep. Kyrkoval 
2 Okt. Kl. 19oo Skördegudstjänst LRF 
bjuder på kyrkkaffe 
6 Okt. Kl. 14oo Cafe 14 i 
pensionärslokalen i Önneköp 
9 Okt. Kl. 13,30 Tacksägelsegudstjänst 
16 Okt. Kl. 11oo Mässa 
26 Okt. Kl. 19oo Församlingsafton i 
församlingshemmet 
Kjel-Ove Sandgren visar film 
Knut Sjögren berättar minnen från sin 
tid som lärare i Långaröd 
 
Kaffeservering. 
3 Nov. Kl. 14oo Cafe 14 i 
pensionärslokalen i Önneköp 
4 Nov. Gravsmyckningsdag 
Kaffe serveras i församlingshemmet Kl. 
10- 16oo 
5 Nov. Kl. 11oo Gudstjänst 
20 Nov. Kl.11oo Familjegudstjänst 
Värdens barn 
27 Nov. Kl. 13,30 Gudstjänst 
1 Dec. Cafe 14 Åker vi till Furuboda 
Tid ej fastställd ännu 
11 Dec. Kl. 16oo Gudstjänst. Lucia, 
Barnens julfest 
Röda korset bjuder på kaffe. 
24 Dec. Kl. 13,30 Julbön 
 
Körerna. 
Barnkören: Tisdagar Kl. 14,30 -16oo i 
Långaröds församlingshem 
Ungdomskören: Måndagar Kl. 16- 18oo 
i Långaröds församlingshem 

 
 
Vuxenkören: Torsdagar Kl. 19- 21oo 
Växelvis i Långaröds och Ö.Sallerus 
församlingshem 
Ledare: Christina Sällström tel. 
 0415/ 60109 och 0706910109 
 
Kyrkliga syföreningen träffas i 
församlingshemmet andra tisdagen i 
varje månad Kl. 19oo 
Kontaktperson: Laila Jönsson tel. 
60191 
 
Barn och föräldragrupper Måndagar 
och Onsdagar Kl. 9,30- 11,30 i 
församlingshemmet 
 
Reservation för ändringar se 
dagstidningen. 
                                    A.N. 
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Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

Tel. 0415-60206 

 
Hemvändardag 

 
Den 21-8 var det hemvändardag i 
Långaröds kyrka 
Över 100 personer hade 
hörsammat inbjudan. 
Efter Mässan var det samkväm i 
församlingssalen, 
här serverades lunch. Det var 
många glada återseende 
och många: Är det inte du och 
många mins du den gången?? 
Många träffade gamla 
skolkamrater som ej setts på 
länge. 
Det framfördes önskemål om en 
ny träff om 3 år, vilket vi  
får hoppas går att genomföra. 
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        ÖNNEKÖPS 
BIL 

 
Försäljning & service 

Telefon: 0415 – 600 65 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

av de tre återstående matcherna och 
seriesegern är klar. Lycka Till! 
F 14 Har det gått bra för vårt P 15 
vad skall man då säga om dessa 
flickor som fullständigt krossat allt 
motstånd. Tio spelade matcher och 
full pott tretio poäng, mer överlägsen 
kan man knappast bli. Det mest 
spännande är nu om tjejerna skall 
lyckas med konststycket att gå 
igenom serien obesegrade. Tjejerna 
kan hur som helst börja kyla 
skumpan, för seriesegern är i 
praktiken klar. Jag vågar utbringa 
GRATTIS TILL SERIESEGERN. 
P 14 Har fått en ny tränare i Åke 
Olsson från Hörby, som fortsätter att 
matcha laget till nya framgångar. Man 
sluttade på en fin fjärdeplats efter 
vårsäsongen. Nu har man avverkat 
två matcher, vinst mot Degeberga 
men förlust mot serieledarna 
G.Köpinge. Det skall bli intressant att 
följa detta laget framöver. 
F 11 Töserna i detta lag som tycker 
det är så fantastiskt roligt med fotboll, 
har minst sagt haft en motig säsong. 
Men här finns inga sura miner för det, 
och det är helt klart att fotboll på den 
här nivån inte enbart går ut på att 
vinna, utan minst lika viktigt är det att 
ha roligt tillsammans. Framgångarna 
för detta lag är säkert inte långt borta.
P11 Har det också tufft i sin serie, 
men en seger har det blivit och man 
är inte långt borta från poäng i de 
övriga matcherna. Det är bara en 
tidsfråga när det skall lösna riktigt för 
våra yngsta pågar. För att här finns 
tallang och skickliga spelare råder det 
ingen tvekan om, så snart kommer 
framgångarna också. 

Ölfestival. 
Ett nytt initiativ att återuppliva öl-
festivalen gjordes av spelarna. Det 
blev ett trevligt arrangemang med 
god mat och dryck samt diverse 
spektakel, som uppskattades av 
besökarna. Fram åt småtimmarna var 
det liv musik, och dess för innan hade 
Sven dammat av sina stenkakor och 
spelade gamla goa klassiker. 

Kräftskivan. 
En fantastisk stämning och god mat 
brukar känneteckna vår kräftskiva, 
och årets upplaga var inget undantag. 
Lille, Lisa, och Anette och övriga i 
damlaget skall ha all beröm för 
arrangemanget. Det är bara att 
hoppas att vi får liter större 
uppslutning i fortsättningen. Det 
behövs något fler än de ca hundratio 
personer som i år ställde upp, för att 
vi skall tycka det är en riktig succé.  
 

S RER T  VÅRA SPONSOÖD
och 

AN ÖRER NONS

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Dagmars Servering öppet maj - 

aug varje dag. 
Affären, i samma byggnad, är 

öppen varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Notiser från Önneköps IF
ÖIF på Internet

Adressen är: www.önneköps-if.se    
Besök vår hemsida, det är den väl värd. 
Här kan ni läsa om det mesta som hänt 
och kommer att hända i föreningen. 
Detta har ca 8000 besökare redan 
upptäckt. 

 

 
Skall det bli Tre seriesegrar i årets 
seriespel?  Ja det ser onekligen bra ut. 
Vi följer lagen med spänning och håller 
alla tummar. Läs mer nedan 

Herrlagen. 
Spänningen stiger för varje omgång, i 
skrivande stund toppar vårt A-lag 
serien, och har GULD striden helt i 
egna händer. Det ser onekligen bra ut 
för serieseger, men fyra matcher 
återstår och läget kan snabbt 
förändras. Men en kvalplats till sexan är 
idet närmaste klar. Så förhoppningsvis 
kommer vi att kunna fira vid 
supporterfesten se nedan, att vårt A-lag 
har åter tagit sig upp i sexan. Detta är 
redan klart, oavsett utgången i serien 
så kommer inte Roland Nilsson att 
träna laget 2006. Jakten på en 
ersättare pågår för fullt. 
B-laget har inte som brukligt är 
etablerat sig i toppen på serien, men en 
förklaring kan vara att våra duktiga 
pågar i 15 års-laget även bildar stomme 
i b-laget. Men det är nyttig inskolning till 
seniorsfotbollen och då är resultaten 
inte det viktigaste. 

 Damlaget 
Ser det bra ut för våra herrar, så är det 
precis tvärt om för vårt damlag. Det 
måste nog till ett smärre under för att 
rädda kontraktet och undvika 
degradering till femman. Laget har på 
inget viss varit något slag påse. Men 
det där lila extra kick som behövs 
såvälframåt som bakåt saknas. Nu är 
viserliggen fortfarande en kvalplats för 
nytt kontrakt inom räckhåll. Det är bara 
att hålla alla tummar att damlaget kan 
överraska, och ta de poäng som krävs 
för att komma över nedflyttnings streck. 
Precis som ”Rolle” har Jan Nilsson sagt 
upp sig som tränare för 2006. Vem som 
kommer att ersätta Jan står än så länge 
skrivit i stjärnorna. 

 Ungdomslagen. 
P 15: Har i stort sätt kört över sina 
motståndare i match efter match och 
leder serien överlägset. Ända förlusten 
kom mot Tollarp. En seger till i någon 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  

Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75, 610 67 
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En annons här 

 
Kostar 50: - 

 
Per utgåva. 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

http://www.%C3%B6nnek%C3%B6ps-if.se/


VI HAR ALLT FÖR

• Villa
• Trädgård

VÄLKOMMEN TILL

DIN LOKALA HANDLARE

e-post@lokalforeningen.com
www.lokalforeningen.com

Hörby         0415 – 17100
Fax              0415 – 17190

Söderskog   0413 – 32250
Fax               0413 - 32390

• Lantbruk
• Bygge

Loppmarknaden.   
Året Loppmarknad kommer att gå till historien som 
den mest välbesökte, och där nettot också ser ut att 
bli det största hittills. Vilken syn när närmare 2000 
besökare välde in över området prick klockan ett. 
Dess för innan hade det jobbats på ett närmast 
fantastiskt sätt ända sen fredags morgonen med att 
få allt ned till Björkvallen och få det uppsorterat 
under ledning av generalerna ”Danne” och ”Ceder”. 
Jag vill passa på att tacka alla ni som på ett eller 
annat sett ställde upp med bidragit till denna 
oförglömliga loppis. Vi är redan igång med att samla 
prylar inför nästa år, så har ni något att skänka ring 
Daniel 0709-275689 eller Ceder 0708-761712, eller 
säg ifrån på Isgrens Livs så förmedlar de. 
 

Tennis. 
I Önneköps open drar det ihop sig till final. Redan 
klar är titelförsvararen Joacim ”coach” Nilsson, vem 
han får möta avgörs i den andra semifinalen mellan 
Daniel Nilsson och Kjell Ingvar Olofsson 
 

Bingolotto 
Premierar på bingolottor via ÖIF. Vill ni ta chansen 
och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med 
respektive ledare för något av lagen. 
 

Supporterklubben 
Missa inte upporter festen som är bestämd till 
lördagen 15 oktober på Östraby gästis. Othellos från 
ST Olof står för underhållning och dansmusiken.  
OBS festen är öppen för alla, även om ni ej skulle ha 
någon supporter lott. Anmälan till festen gör ni till 
Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 senast den 9 
oktober 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

 

 
Önneköps Brandkår 

 
Tack och lov för att vi har brandkår i 
Önneköp. När det brann i Leifs garage, 
hade katastrofen varit ett faktum, om inte  
brandkillarna varit på plats, lika snabbt som  
vanligt. Hörbykåren kom 15minuter senare 
då hade troligen två bostadshus inte gått att 
rädda. Och vad hade då hänt, med gasflaskorna? 
Det är ju de första minuterna som avgör det fortsatta  
förloppet och därmed hur omfattande skadorna blir. 
Redan 1890 beslöts vid Önneköps torgdagsplats, 
att anskaffa en ändamålsenlig brandspruta med slang 
så fort sig göra låter. Brandstationen byggdes 1924 
1927 byggdes den första brandbilen i Lindèns smedja.  
Brandcheferna har varit i nämnd ordning. 
Axel Svärd,    Elof Andreasson,    Bror Olofsson, 
 Kurt Bergström och Anders Larsson 
Övriga brandmän har skiftat under åren.   
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Isgrens Livs 
 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Manuell charkdisk 
Ombud för Systembolaget 
Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag – Fredag   9 – 18 
             Lördag                    9 – 13 
             Söndag                    Stängt 
 

VÄLKOMNA 
Ingvar  o  Annika 

 



e 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

En annons här 
Kostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars?
Storgatan 5, Hörby, 0415-123 20 

NYRÉNS FÄRG EFTR..
LARS NILSSON & SON

FÄRG – VÄGG – GOLV – PARFYM
 

 

NYA TORG 2,  HÖRBY 
TELEFON 0415 – 101 25 

Spektrum 

Välkommen till

Lavendelgården
                                 I HENSET

Telefon 0415-611 75
www.lavendelgarden.nu

Öppet:
maj-sept. tors. – sön. kl. 10 - 17Maj – Aug. lör. – sön. kl. 10 - 17 

 
 
 
 

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 
Återförsäljare 

av däck 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                            Per Krondahl 
          242 96  Hörby                                Tel. 0415 – 60323
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Snälla ni som ibland går ut med er hund  
ha alltid en plastpåse med er, så att ni 
kan plocka upp efter hunden. Det är inte 
trevligt för andra att få skit på skorna. 
Om ni själva plockar upp, så slipper 
andra icke hundägare att reta sig på er. 
Det vore väl mycket trevligare  
med en pratstund och ett trevligt 
umgänge. 
Det är heller inte trevligt med hästlort 
framför husen. 
Så snälla ni hjälps alla åt att få ett 
trevligare umgänge i byn 
 
 
 

Julmarknaden 
Har fått ett prel. datum 
den 4 dec. 
 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

Bild från 
Sommarfesten 

 
Stavgång och gympan börjar 
höstterminen! 
 
Stavgången drar igång igen nu till 
hösten. Fösta gången är den 23/8. Det 
är tisdagar spm gäller och vi samlas på 
torget 18.30. Så länge det är ljust går 
vi olika rundor men när mörkret 
kryper på blir det cykelvägen till 
Längaröd och tillbaka som gäller. 
Man behöver ett par bra skor och 
stavar i rätt längd. Alla är välkomna 
att gå med även om man inte har 
stavar. 
 
Gympan drar igång igen den 4/9. 
Söndagkvällar i Långaröds gympasal. 
Agneta och Carina leder som vanligt. 
Dom har lovat lite ny musik och nya 
rörelser. Tidpunkten är 18.30. Alla är 
välkomna att prova på det kostar inget 
att vara med. 
 
Vi har varit flitiga i sommar med olika 
aktiviteter på söndagkvällarna. Några 
av oss har cyklat Ringsjön runt och 
några Vomsjön runt. 
Vi skall även deltaga i stavvasan som 
är den 17 september på Balsberget 
utanför Kristianstad. 9,5 km är det 
som gäller så vi har tränat i Stackedala 
i Tollarp och känt på hur det är att gå i 
kuperad terräng. 
 
Nytt för hösten är att vi har tryckt 
tröjor för att vi skall synas när vi är 
ute. Färgen är aquablå med snyggt 
tryck på ryggen. Finns att köpa för 
intresserade när gympan drar igång 
igen. 
 
Välkommen till en flitig höst hälsar 
 
Långaröds Hurtbullar 
 
Frågor? hör av er till 
Carina 60431 
Agneta 60049 
Susanne 22066 
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Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
ldväv, Pärl- och Text ollage Tusch/ Akvarell 

Öppet under Konstrundan 9 – 12 April kl 11.00 – 17.00   
           Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415 /  603 93 
          ”Hemsida” http://.skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

Bi ilc

 
            E-mail. bertam@oretel.net 
      
 
 
 
                      

Enochssons Åkeri 
AB 

 
SKOGSTRANSPORTER 

Önneköp 
 

          
Hans-Olof Nilsson 

Slångatan 7 , 242 34 Hörby 
Tfn. 0415 – 126 31 

Mob.tel. 0707-89 22 71 

Tfn/Fax 0415 - 600 80

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

och Dumpers 
Tfn. 0415 - 600 36, 070 - 60 600 36 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 

Önneköps Hårvård 
 

tel. 0415 – 604 11 
 

Öppettider 
Mån – Tisdag, Tors - Fredag 

08.30 – 17.30 

 

Tel. 0415-                      601 24

 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

Blomsterförmedling

   

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Hörby 

Sjöbo 

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning 
Bildväv, Pärl och Textilcollage 

tusch/Akvarell 
Öppet  1/7 – 1/9  kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

E-mail. bertam@oretel.net 
 

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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Saxat ur Mellersta Skåne från den 19 oktober 1968 
 
*Alla vi snart blir Hörbybor  
  och vidgade köpingen så stor så stor 
*Bastuföreningen har upplevt stor renässans 
  nu väntar vi på festen med lekar och dans 
*Cronberg heter vår nye kantor 
  Spelar med glädje för herrar och tanter 
* Dobermannpinscher, spetsar med flera 
   hör till Pärups mejeris nya era 
* EFS i Pärup förbättrar husen  
   fullmäktige stöttar med 10 000 
* Farligt är korset i Hemmeneköp 
   ta det försiktigt och ej krockrisken löp 
* Gunnar Andersson är ännu en tid kommunens bas 
   efter nyår även han till ” storköpingen ” dras 
* Hallbackens bana för foxtrot och vals 
   har numera försvunnit i rationaliseringens hals 
* I Jönstorpska skolan man nu hälsan lagar 
   vi önskar välkomna till lyckliga dagar 
* Jönsson och Jönsson med var sin bil 
   kör skolbarn om året många hundra mil 
* Konsten den ädla blommar i Buus 
   för det svarar Carlen med namnet Magnus 
* Lindholm har hästar och får i kommun 
   de går där och betar på Önneköps tun 
* Miniracing frusen finger körs  
   fullmäktige ej öppnade anslagens börs 
* Nils G. Brorsson i Buus har flera gårdar 
   han även pengar i ”kassan” vårdar 
* Olsson i Viggarum får snart slut på sitt don  
   jag menar detta med häls`vårdsinspektion 
* Pensionärer ännu ett hus i orten skall ha 
   bra för dem som slutat att streta och dra 
* Quinnan jag vill nämna är bilreparatör 
   för en sån präktig flicka – en stor honnör 
* Radioapparatsskaltillverkare, hör upp 
   antennen är uppförd i Sallerup 
* Snickaren är en bra figur 
   lagar snabbt diverse ur 
* Torsten på posten ser riktigt noga till 
   att alla får Mellerstan, ja alla som vill 
* Utan elström vi blir då och då – 
   stormar rår ej ens Sydkraften på 
* Vackra figurer gjutna i sten 
   har Persson uti konst-trädgården 
* Xtra- knäck det är att verser skriva 
   och förhoppningsvis ”poet” få bliva 
* Ytterfilè, korv och tetra med fil 
   säljer Nygren till alla han kan nå med bil 
* Zebror ej finns inom Långaröds gräns 
   därför jag ej hittar rimmet på zäta 
* Åkeri och fotbolleri går bra i par  
   fråga Albert får ni säkert svar 
* Älgar, rådjur, ja till och med gnu 
   fäller jägaren Ernst med kaliber sju? 
* Önneköp ”kurort” till hösten bliver 
   bra för folk innan på bussen de kliver 
 
    Författat av Bruno Westerlind
 

 
 

Byaföreningens Styrelse 
 

Ordf. Karolin Persson  Önneköp 
tel. 0415/ 60521 
V. Ordf. Kjell Nyström Farhult 
tel. 0415/ 60136 
Sekreterare Leif Bertilsson 
Önneköps vång tel. 0415/ 60405 
Kassör Pia Allansson L. Långaröd 
tel. 0415/ 60104 
Ledamot Kjell Ingvar Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122 
Ledamot Tage Persson Långaröd 
tel. 0415/60019 
Suppleant Irene Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122  
 
 

Bokningar gruppvisningar av 
Museet 

Cecilia Westphal Bageriet  tel. 
0415/60124 
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