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Tidning för Långaröd – Önneköp med  omnejd                                      Årgång 18   Nummer - 2   april. 2006 

PR Tryck 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 

 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 !   

Datum att komma ihåg 
 
Den 28/4 Kl. 19.30 är det musik o allsång i puben medverkar gör Bert o Berit 
Den 30/4 Kl. 18.30 är det tid för Majbål i Långaröd vi möts vid kyrkan för 
fackeltåg till bålet 
Den 30/5 Kl. 18.30 Byavandring i Önneköp 
Den 6/6 Kl. 18.oo Flaggans dag start vid gamla pensionärshemmet 
Den 24/6 Kl. 13.oo Midsommarfest på Björkvallen 
Den 29/6 Kl. 18.00 Sommarfest lanthandelsträdgården  
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Tel. 0417                                263 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 

Även Du kan bli medlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
 

/Fax 0415 - 601 40 
Mob. 010 - 298 32 99 

 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31

Box 53
242 21  Hörby

Tel. 0415 – 173 00

 

 
 
 
 
 
 
På kretsstämman talade Sven Wiberg om att långrödskretsen är procentuellt bäst i 
området när det gäller medlemsantal, så han avrådde från nedläggning. Så vi 
försöker väl lite till. Eva och Heléne  hjälps åt med ekonomin.  Gunvor håller i 
pennan, Gunilla är postmotagare. Styrelsen är tacksam för att Anne också blev 
suppleant. Det är en styrka för oss. Arbetsgruppen fortsätter som vanligt jag (Inger) 
tycker att samvaron där ger mycket  
Den 6 Maj kommer vi att slå ett slag för medlemsvärvning. Vi finns utanför Isgrens. 
Du som inte redan är medlem bil det gärna då 150:- per år kostar det. 
   När jag skriver detta, är det varmt ute. 
                          Glad vår 
 
Styrelsen 
Anne Andersson 
Helèna Brandin          tel. 94121 
Gunilla Henningsson  tel. 60505 
Gunvor Håkansson     tel. 60333 
Eva Johansson            tel. 60123 
Inger Mårtensson        tel. 60047 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR  
                

 
Långaröd under april-juli 2006. 
 
3/5 kl. 19  ”Närvärmeverk” öppet möte 
om energi i Västerstads 
församlingshem. 
Arr: Västerstads församling och 
föreningen Etik & Energi 
4/5 kl. 14  Café 14 i Önneköps gamla 
pensionärshem, Jansson 
”Kyrkliga symboler” 
7/5 kl. 9.30 Mässa, Jansson.  Röda 
Korset bjuder på kaffe. 
9/5 kl. 19  Långaröds kyrkliga syförening 
i församlingshemmet 
21/5 kl. 11  Gudstjänst, Jansson 
25/5 kl. 10  Gudstjänst med vårfest i 
Pärups Missionshus, Jansson. 
Barnavslutning. 
Barnkör och ungdomskör framför 
”Gideon” med Roger Alenius bas 
28/5 kl. 9.30 Mässa, Jansson 
30/5 kl. 14 Pastoratets syföreningsdag i 
Ö.Sallerups församlingshem 
5/6 kl. 20  Gudstjänst, Jansson 
16/6 kl. 8.15 Skolavslutning i kyrkan 
18/6 kl. 9.30  Gudstjänst 
25/6 kl. 13.30 Gudstjänst på Önnebo 
9/7 kl. 14     Konfirmation med mässa 
23/7 kl. 11  Mässa 
 
Reservation för ändringar Se 
predikoturer i Skånska Dagbladet och 
besök gärna www.kyrktorget.se 
 

Bli medlem i Byaföreningen!! 
Vår förhoppning är att så många som 
möjligt vill 
stödja byaföreningen . Det kostar bara 20:- 
per person, och år 
ung som gammal. Vi bifogar ett Bg.- 
5600-4559 inbetalningskort som  
ni kan använda om betalar via Internet, 
bank- eller privatgiro 
Medlemskort går också att lösa i Bageriet, 
Isgrens, källaren  
eller kulhuset. 
Glöm inte att ange vilka medlemmar 
inbetalningen avser. 
Alla medlemmar behövs!! 
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Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 

Kontaktperson Kyrkliga syförening 
Anita Lindholm tel. 0415/60042 
 
 
Körerna  
Barnkören Tisdagar kl. 14,30- 
16oo 
Vuxenkören växelvis i Långaröd 
och Ö. Sallerup Kl. 19oo- 21oo 
       Ledare Christina Sällström  
tel. 0415/60109 eller  0706910109 
 
 
Barn och föräldragrupper 
Måndagar och Onsdagar kl. 09,30- 
11,30 i församlingshemmet. 

Tel. 0415-60206 

E-post:gerd.persson keramik@telia.com  



 
 

 

M armel ad

Ö p pet  lö rdaga r  k l.  1 0  - 16
T e l. 0 4 1 5 -6 12  75

 
 
 

 
 

        ÖNNEKÖPS 
BIL 

 
Försäljning & service 

Telefon: 0415 – 600 65 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

Damlaget 
Damlaget har väl inte heller rosat 
marknaden resultat mässigt under 
försäsongen, men Patrik är nöjd med 
vad tjejerna hittills har presterat. 
Liksom herrtränaren har Patrik fått 
använda sig av de riktigt unge 
spelarna i många av 
träningsmatcherna och de har de 
klarat av på ett alldeles lysande sätt. 
Förväntningarna på damlaget är stora 
i år, och en topplats är målet. Om det 
räcker till en serieseger återstår att 
se, när det är dags att summera 
serien någon gång i början av 
oktober. Ett nyförvärv till damlaget i 
form av Emilia Hansson ( Patriks tös) 
som vi önskar all lycka i föreningen. 
 

Ungdomslagen. 
Alla ungdoms lag är i full gång med 
träning nu. För att få fullständig 
information om var och när de olika 
lagen tränar kontakta vår nyvalde 
ungdomsansvarige Jörgen Svensson 
på 60447 för fullständig information. 
Det går även bra att gå in på vår 
hemsida och hämta information. 

Loppmarknaden.  
2006 års loppmarknad kommer att 
äga rum lördagen den 5 augusti kl 
13.00, och  
vi är i full gång med att samla 
loppisprylar, så har ni något att 
skänka ring Daniel 0709-275689 eller 
Ceder 0708-761712, eller säg ifrån 
på Isgrens Livs så förmedlar de. 

Jubileumsfest. 
ÖIFs 60 års jubileum är tänkt att det 
skall firas på Björkvallen lördagen 
den 26 augusti. Tid och program 
återkommer vi med. OBS missa inte 
denna fest, den ersätter den 
traditionsenliga kräftskivan i år. 

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 
Ni som saknar supporter lott kontakta 
Camilla 128 30 eller Jeanette 121 21 
så fixar de det.  
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

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 12.000 besökare redan 
upptäckt. 

 

 
Det urusla vårvädret kommer att ställa 
till det rejält vad det gäller spel på 
Björkvallen i Önneköp. Det går ej i 
skrivande stund att lämna något 
besked när det går att spela och träna 
på gräs. Vad jag kan minas får vi gå 
tillbaka till 1979 för att hitta samma 
förutsättningar. Någon hemma premiär 
för våra senior lag lär det nog inte bli för 
än en bit in i maj månad, om inte 
värmen och solen visar sig från sin 
bästa sida. 
En ny värme anläggning är installerad 
på Björkvallens omklädningsbyggnad. 
Alla gamla el element är utbytta mott 
vattenburna. En 750 liters 
ackumulatortank är placerad i källaren 
och värms upp av en luft/vatten 
värmepump och åtta stycken 
solfångare. Med denna investering 
hoppas vi att kunna sänka vår 
driftkostnad med cirka 50 procent. 

Herrlagen. 
Framgångarna i träningsmatcherna har 
inte varit lika markanta som tidigare år. 
Mycket beror det på att skadelägget har 
varit och är stort. Det är främst de 
rutinerade spelarna som har varierande 
skavanker, och för en del av dem blir 
inte kuranta till seriepremiären. Detta 
har medfört att Ernie har fått matcha de 
yngre spelarna i träningsmatcherna 
vilket förhoppningsviss gör att de har 
skaffat sig välbehövlig rutin inför 
seriespelet. Nu tror jag inte att vi skall 
ha för stora förhoppningar om en 
framskjuten placering i år, kan man 
klara nytt kontrakt utan kvalspel tycker 
jag att man gjort en strong säsong. Två 
ny förvärv kan vi hälsa välkommen till 
klubben, nämligen 17 årige Emil 
Knutsson från Hörby FF, som av allt av 
döma går direkt in i start elvan, Conny 
Malmros 15 år väljer att lämna pojklags 
fotbollen i Askeröd för att kämpa sig till 
en plats i vårt seniorlag. Andre’ 
Enochsson har tyvärr lämnat 
föreningen för att representera Hörby 
FFs pojklag i Skåne serien. 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  

Lördag kl. 12 – 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/
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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

Önneköps Miniracingklubb. 
 
För Önneköps Miniracingklubb är säsongen i full gång. 
Varje fredagskväll har banan öppet mellan 18.30 och 
21.30 för alla som är intresserade av spårstyrd miniracing. 
Det finns bilar och handtag att låna gratis. Under våren 
körs också en så kallad ”Flexi 2 ” tävling, där alla bilar i 
tävlingen är likvärdiga. Det vill säga att alla bilar är 
byggda för att hålla priset för bilen på en rimlig nivå, så 
att även den som inte har stora resurser, penningmässigt, 
kan delta i tävlingen. Under vårsäsongen körs det tio 
tävlingar varav en del av dessa räknas i slutställningen. 
Det är gratis att vara med och delta i tävlingen, och fina 
priser väntar för de som fullföljer tävlingen och ligger 
högt uppe i resultatlistan när tävlingen är över. 
Önneköps Miniracingklubb har också haft sitt sedvanliga 
årsmöte, med god uppslutning av medlemmarna. 
En del av Önneköpsförarna deltar med blandade resultat i 
tävlingar arrangerade av  ”Swedslot” en organisation som 
arrangerar tävlingar med internationalt inslag. 
Under hösten kommer Önneköpsklubben att stå som 
arrangör för en av dessa tävlingar. 
Du som vill pröva på miniracing, kom till banan i 
”möllan” en fredagskväll. Det finns de som har kört 
miniracing några år, som kan ”serva” dej som är ny i 
sammanhanget. 
  

 

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 

 

Byaföreningens Sommarfest 
Reservera tid den 29 Juni för då har vi den 
årliga festen i Lanthandelsmuseets trädgård, 
tag på steppskorna och ett gott humör för en 
trevlig kväll, vi ska underhållas av det glada 
gänget 
 
      Grus i Dojan!!   Uppträdet börjar kl. 19oo 
kom i tid och tag plats, entrén öppnar kl. 18oo. 
Då börjar grillmästaren servera god mat och 
dryck!! Biljetter endast på förköp hos Isgrens 
och Konditoriet.   
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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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       Ö 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

 
Roliga Historier 
 
Drängen kom in akut till 
provinsialläkaren med ett brutet ben. 

 började spjäla och gipsa efter 
 alla regler.   – jaha och hur 

gick det här till? Frågade han .   Jo, 
doktorn , det var så att för tjugofem år 
sedan,,,        Strunt i det förgångna, 
avbröt läkaren, jag vill veta hur du 
bröt benet.     – Som jag sa, för 

gofem år sedan hade jag precis 
t min tjänst på gården och första 

natten när när jag gick och la mig i 
drängkammaren så knackade det på 
dörren. Det var bondens dotter Marie 
som stod i bara nattsärken och frågade 
om jag ville ha något. ”Nej tack ” sa 
jag . ”Är det säkert det?” sa hon. Och 
jag sa att alt var väl. ”Men någonting 
kan jag väl göra för dig” sa hon . ”Nä, 
det tror jag inte” sa jag. Och då liksom 
suckade hon och gick.   – Ja men vad 
har den saken med ditt brutna ben att 
göra? Undrade doktorn.   – Jo i morse 
när det slog mig vad hon egentligen 
ville ramlade jag ner från taket!! 

Doktorn
konstens

tju
börja

 
Kulhuset 

 
Fritids i Önneköp, är en sektion till 
Önneköps Byaförening 
verksamheten är som allt annat i 
byaföreningen helt ideellt. Huset 
som en gång byggts som 
Gotemplarlokal, det byggdes 1916 
av handlarna August o Ingrid 
Andersson två mycket 
företagsamma människor. 
Godtemplarlogen bildades 1898 i 
en tid då man började få upp 
ögonen för alkoholens skadliga 
inverkan på mänskligheten. Fanan 
hänger i dag på Museet här finns 
även en del av de gamla 
protokollen. Efter1932 användes 
lokalerna som missionshus, det var 
EFS som hade sina möten här och 
det är många som har gått i 
söndagsskola här. 1991 såldes 
fastigheten till handlaren Kjell 
Nygren. 1999 köps den av 
hårfrisörskan Inger Nilsson som 
driver en välbesökt salong här 
2003 hyrs stora möteslokalen av 
Byaföreningen och efter lite 
uppfräschning blir det en utmärkt 
lokal för våra ungdomar, här drivs 
fritidsverksamhet 2 – 3 gånger i 
veckan för ungdomar i 
mellanstadiet. Föräldrarna delar på 
ansvaret för verksamheten så att 
det alltid finns någon vuxen som 
tar hand om barnen och fixar saft, 
bullar eller mackor efter önskemål. 
Här finns möjlighet att spela 
diverse spel även pingisbord och 
biljardbord finns. Det är mycket 
uppskattat av ungdomarna som 
annars skulle vara ensamma 
hemma. Det är trevligt att vara här 
är det gemensam omdömet och så 
kan vi gå direkt ner till 
idrottsplatsen där vi ska träna 
fotboll i kväll. Besöksantalet 
brukar variera något oftast 15-20 
st. Ungdomskvällarna som också 
är mycket välbesökta anordnas 
varannan fredag kväll, 
öppettiderna finns på hemsidan 
 
  

 
Det var en nyutexaminerad lärarinna 
från Uppsala som fick sin första 
tjänst på en skola i Mellanskåne. På 
tåget ner satt hon och funderade på 
hur det skulle gå att komma till ett 
landskap som hon inte viste något 
om. Första dagen frågade hon 
eleverna om någon kunde berätta 
något om Skåne.Ingen sa något , då 
sa hon på sin allra bästa uppsvenska, 
men nog är det väl någon som kan 
berätta vad som är det allra bästa 
med Skåne. Då räcker en av pojkarna 
upp, då blev lärarinnan glad och 
tänkte äntligen , nå Pelle. Far sier ad 
de è lide gran svagt gulfärjad och så 
e de lid starkare än renat. 
 

 
 

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 

 

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. 60521  eller Tage tel. 
60019 
 

Byavandring 
 
Vi fortsätter i Önneköp med 
samling vid torget Kl.18,30 den  
30 Maj 
Väl mött till en trevlig kväll och så 
hoppas vi på fint väder.  
Vi försöker hinna med  
Kruvägen  och Bjällebacksvägen 
Alla är välkomna desto fler ju 
trevligare 
          ÖnneköpsByaförening 
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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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ha 10 pesos (=25:-). Det var billigt att åka taxi här, 
även om priset var det dubbla mot vad det kostade i 
Salta. 
Alltnog, så småningom lyfter planet till Salta, och vi 
är framme kl 0.30. Här möter oss Johan och Josefinas 
syster. Johan hade ordnat rum till oss på ett prima 
hotell mitt i stan. Priset var verkligen överkomligt –
ett dubbelrum för 80 pesos inkl. frukost. 
Första dagen gick vi på rundtur i stan, en stad med ett 
sjudande liv men med flera parker och grönområden. 
Vi tog linbanan upp till det vackert belägna San 
Bernardo med konstgjorda vattenfall och varifrån man 
hade en betagande utsikt .Vi besökte även historiska 
muséet. Här fanns bl.a bilder av tre barn, som man 
funnit uppe i bergen. Historien om dessa är hemsk och 
makaber. Det var vanligt bland incafolket, att man 
offrade barn till gudarna. Att bli utvald som offer 
ansågs hedrande, och det var ofta vackra barn till 
kända familjer, som utvaldes. Man klädde barnen i 
vackra kläder varefter de fick deltaga i en stor 
festlighet till gudarnas ära. Sedan drogades de och 
sattes ut i kylan i en bergsskreva, där de frös ihjäl. 
Dessa tre mumifierade barn har hittats uppe mot 
gränsen till Bolivia. De såg ut att ha somnat in helt 
fridfullt och  inte ha legat där i flera hundra år. Bland 
incafolken florerade även många andra grymma och 
för oss främmande riter. 
.                                                fortsättning nästa nr. 
 
 
 

 
 
 
 

Midsommarafton 
firas på Björkvallen fredagen den 23/6 

mellan 13.00-16.00. 
Glöm inte bort Svenska flaggans dag  

som också kommer att firas.  
Håll utkik efter mer info. 

Info kommer att finnas på fiket, hos frissan, 
på torget och i affären. 

 
 
 
 
 
 
 
Så har det åter setts tjuvar i bygden. Tack vare att 
det finns uppmärksamma människor 
Tjuvarna fick lämna både dunkar och bensin när 
Karolin o Kjel-Ove rusade ut tyvärr kunde dom 
inte se reg.numeret. En uppmaning till alla som ser 
någon som verkar misstänkt annteckna 
registrerings nr. bilmärke tid mm. Polisen har ju 
aldrig tid men får dom dessa upplysningar, kanske 
det är redan kända typer som man behöver fler 
bevis för att gripa !! Var försiktiga ingrip inte 
handgripligt 
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Reseskildring av Inger o Knut Sjögren 
 

Argentina 
I slutet av februari fick vi tillfälle för att inte säga 
förmånen att resa till Argentina.. Vårt barnbarn Johan 
var där redan sen styvt tre månader. Han hade fått 
förmånen att besöka och bo hos Josefinas släktingar i 
Salta. Josefina från Argentina är gift med Christer 
Ohlsson, som kommer från Tormastorp.. 
Detta blev en fantastisk resa, en som man kanske bara 
gör en gång i livet åtminstone när man kommit upp i vår 
ålder. 
 
Salta ligger i nordvästra Argentina på en högslätt. 
Landet är mer än dubbelt så långt som Sverige – från 
Eldslandet i söder till gränsen mot Bolivia och Paraguay 
i norr. Så klimatet varierar, beroende på var man är. 
Men nu var det i slutet av sommaren och i Salta höll sig 
temperaturen kring 30 grader dagligen. 
Argentina har en intressant och växlande historia. 
Indianstammar kom från norr till västra Argentina redan 
för  12 000 år sedan  Vid vår tideräknings början fanns 
här väl utvecklade ”krukmakarkulturer”. I slutet av 
1400-talet erövrade incafolket västra Argentina och 
byggde befästningar och handelsvägar. Så kom 
spanjorerna på 1500-talet och kom sen att behärska 
Argentina i 300 år. När så Spanien var ockuperat av 
Napoleons trupper, passade argentinarna på att frigöra 
sig. Detta skedde 1810. En stor frihetshjälte var José de 
San Martin. En skiftande historia med olika militära 
juntor och presidenter följde. Från 1900-talet minns väl 
de flesta av oss Juan Peron, som valdes till president 
1946. Han var då gift med Evita Peron, som dog redan 
1951 i cancer. 1955 tvingades Peron gå i landsflykt men 
återkom som president 1974 och med sin tredje hustru 
Isabel som vicepresident. Hon tar över när Peron dör 
samma år men tvingas avgå 1976 när en militärjunta tar 
över. Så minns vi ju Falklandskriget 1982, då järnladyn 
Marg. Tatcher i England resolut sände slagskepp med 
trupper, som snabbt återtog öarna. Först 1992 återtogs 
normala relationer med Storbritannien. 
Under hela 90-talet följde peson dollarn i värde, men 
den devalverades till 1/3 av sitt tidigare värde 2002. 
Man kan nog säga, att 14 milj. Argentinare, som tidigare 
räknades till medelklassen, numera lever i fattigdom 
 
Resan gick via Köpenhamn och Frankfurt till Buenos 
Aires. Från den internationella flygplatsen tog vi oss sen 
till den lokala, som ligger i andra ändan av stan. Hit var 
det över 2 mil. Här bor över 15 milj. Vi skulle vänta här 
4 tim. vilket kom att bli 12 tim. Här passade vi på att 
förse oss med pesos, och nu uppstod det första 
missförståndet. Jag hade nämligen inte noterat att kursen 
på peson hade ändrats. Jag trodde den var 80 öre, men i 
själva verket var värdet 2.60 kr. Jag bad en 
säkerhetsvakt om hjälp, för automaten vägrade ge mej 
2000 pesos. Han tittade lite underligt, men det ordnade 
sig. I fortsättningen förstod jag, att man bara kunde få ut 
500 pesos åt gången. För att slå ihjäl tiden tog vi en taxi 
in till stan. Det blev lite förvirrande, när vi skulle betala 
chauffören, eftersom han bara talade spanska. Vi hade 
en reseparlör, men vad är det för mening med att kunna 
säga några användbara fraser, när man sen inte begriper 
vad dom svarar. Så småningom begrep jag att han skulle
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