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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 10/2 - 2008 
Manusstopp 30/1 - 2008 

Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen: 

Tage Persson Långaröd 2243 
242 96  Hörby Tel: 0415 - 60019 

och Hans Skantz  
e-post: hans.mail@onnekop.se 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER 

 

 

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd                                      Årgång 19   Nummer - 4   Nov. 2007 

 
Byaföreningens ordförande har gift sig 

Den 20 oktober vigdes Karolin o Mads i Långaröds kyrka. 
 

Vi gratulerar och önskar dem ett  
långt och lyckligt liv tillsammans! 

 

 

Nu är det jul igen jul igen!! 

 
Förberedelserna inför julmarknaden är i gång. 

Datum för marknaden är den 9e december kl. 16,00- 20,00 
Är ni intresserade av att hyra bord på marknaden 

hör av er till mig. 
Karolin, på tel: 0415 - 60521 så bokar plats till er. 

Information om marknaden kommer även att finnas på hemsidan.
                                 

www.onnekop.com 
                              Det kommer även upp anslag i byn. 
 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

En annons här 
Kostar 50: - per utgåva 
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 Styrelsen består numera av: 
 
 Gunvor Håkansson   Tel: 60333   
 Eva Johansson  Tel:60123  
 Inger Mårtensson   Tel: 60047    
                           Ersättare Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo 
Valberedning:   Asta Nilsson   /   Anita Lindholm o Karl- Gustav Johansson 
 
Den 8/12 är det Lucia gudstjänst med fest för barnen i Församlingshemmet. 
Då står Röda Korset för serveringen. 
 
Den 9/12 är det Önneköps julmarknad. Då är det dragning på teckningslotteriet. 
Som vanligt så ställer Isgrens upp och hjälper till med försäljning av lotter under 
vecka 48 och 49. Vinster emottages tacksamt. 
 
Är du inte medlem i Röda Korset? bli gärna det! 
150:- till PG 900807-9 Krets 12037 

                                                                               Ha dé bra! Inger 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
 
 
 
 
 

2007 
 
1/11 kl. 14.00 Café 14 i f.d. 
pensionärsbost.Önneköp. 
 ”Den helige Franciskus” Jan-Olof 
berättar 
2/11 kl. 10-15  Kaffeservering för 
kyrkogårdsbesökare i församl.hemmet 
Kyrkl. syföreningen säljer egna alster. 
3/11 kl. 11.00  Minnesgudstjänst för de 
under året avlidna, Lindgren.  
Kyrkokören medv.  
10/11 kl. 9.30-11  Kvinnofrukost i 
församlingshemmet. Vi dansar helande 
danser samt cirkeldanser från olika delar 
av världen med Anna Bexell, Lund. 
Kostnad för frukost: 30 kr. 
11/11 kl. 16    Familjegudstjänst i 
Västerstad kyrka, Jansson. Pastoratets 
barn och ungdomskörer framför 
”Höstmusikal” tillsammans med 
 instrumentalister.  
13/11 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
15/11 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
18/11 kl. 11,00 Mässa med dop, 
Lindgren. Kyrkokören framför ”Träd in i 
dansen” en folkdansmässa tillsammans 
med Frosta Spelmanslag och  
Frosta Folkdansare. 
27/11 kl. 19.00 På upptäcktsfärd i Bibel 
2000, Jansson i församlingshemmet. 
2/12 kl. 16.00 Adventsgudstjänst, 
Lindgren. Kyrkokören medverkar 

8/12 kl. 16.00 Lucia gudstjänst,  
Lindgren.  
Kaffeservering i församlingshemmet. 
11/12 kl. 18.30 Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
(Julfest) 
16/12 kl.13.30  Mässa, Jansson 
16/12 kl. 18.00   Julkonsert i 
Västerstad kyrka, Jansson. Kyrkokören, 
barnkören och ungdomskören 
tillsammans med Emil Sigfridsson som 
solist.  Jonas Svensson - piano. 
20/12 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo,
Jansson 
23/12 kl. 13.30 Julbön, Lindgren. 
Barnkören medverkar. 
24/12 kl. 23.30 Midnattsmässa i 
Ö.Sallerups kyrka, Lindgren. 
26/12 kl. 13.30 Gudstjänst, Jansson. Vi 
sjunger julens psalmer tillsammans. 
 

2008 
6/1  kl. 18.00 Julkonsert, Lindgren. 
Körerna medverkar 
20/1 kl. 9.30 Mässa, Lindgren. 
Kulkören medv. 
27/1 kl. 13.30 Familjegudstjänst i 
Ö.Sallerups kyrka, Lindgren. Inbjudan 
till de under året döpta. Kaffeservering 
3/2 kl. 11.00 Gudstjänst, Jansson 
17/2 kl. 9.30  Mässa, Jansson 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar. Frostabladet på 
måndagar  och besök gärna 
www.kyrktorget.se 
 
 
Hälsningar 
Els-Marie 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 ÖNNEKÖP 

 
Tel. 0415 – 601 31 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

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

 
Hans-Olof Nilsson 

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

Mob.tel. 0709-465408 
 

Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

 
En annons här 

Kostar 50: - 
Per utgåva 

ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       

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 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  
Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 

Tel. 0415-612 75, 610 67 

 
Per Bings väg 4  Önneköp 

 
 
 
 
 

                          
                      J.N. Måleriservice 

                               0709 – 84 07 02 
 

                    Här köper du Teknos färger! 
 
                                        

                     Jag bryter din favoritfärg  
                    (f.d. Lokalföreningens sortiment) 

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

Tel. 0415 – 60021 
 
Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
             Lördag                    9 - 13 
             Söndag                    9 - 13 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 

Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  
El-&Fotogenlampor, mm. 

Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 
 

TRÄDGÅRDSMÖBLER 
Regnvattentunnor, Spaljeer,   

Pelargonier, Korgar, mm 
 

Kagarp Boställe 0415-60364   
www.fargfranforr.nu

Öppet: Tis. – Sön. 10.00 – 18.00 

http://www.fargfranforr.nu/


 
- 

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 24.000 besökare redan upptäckt. 
 

Herrlagen. 
A-laget har infriat förväntningarna och är med i toppstriden, men det är väldigt jämt mellan fem lag så 
det skall bli väldigt intressant att följa laget. Man har bara förlorat en match hittills, och det återstår 
endast en match sen vänder serien. Så kan laget kopiera vårsäsongens resultat så tror jag att ÖIF kan 
fira sin sjätte serie vinst någonsin. Och det skulle ju sitta fint för det är nämligen nästan tio år sen det 
inträffade sist. 
B-laget har inte förlorat någon seriematch ännu i vår och leder sin serie. Man kan säga lite elakt att det 
är inte riktigt nyttigt för vårt reservlag att spela i en serie högre. Det har visat sig historiskt att lagen i 
serie högre upp är lite för bra för oss. Men vist skulle det vara alldeles fantastiskt om både A och B-lag 
vann serien samma år. 

Damlaget 
Trots en kanon start i serien med vinst i första matchen, har laget sen gått kräftgång och förlorat 
samtliga matcher efter den. Laget har fått förstärkningar med en handfull spelare under vårsäsongen, 
så någon brist på spelare är det inte. I de sista serie matcherna har man kunnat skönja en klar 
förbättring i spelet ,och man har inte varit speciellt lång från poäng i dessa. Tycker att man kan skönja 
en viss optimism och glädje i laget nu, något som saknades tidigare i vår. Det är bara att hoppas att 
damerna fortsäter på den inslagna vägen så är jag säker på att höst säsongen kommer att bli betydligt 
lyckosammare.  

Ungdomslagen. 
 
F-14 Här kan man konstatera en viss uppryckning. Tidigare år har detta lag haft förtvivlat svårt att 
vinna någon match. Under våren har laget tagit två skalper och visar med all tydlighet att träning och 
ett härligt kämpa humör, så kan man vända negativa trender till något alldeles positivt. 
 
P-13 spelar för första säsongen 11 manna fotboll på stor plan, och det har man gjort ritigt bra, Sex 
matcher har spelats varav 2 har vunnits. Så det ser ut som återväxten i föreningen är god. Nu blir det 
med all säkerhet nya lag man kommer att ställas mot under hösten 
 
F- 10 Handlare Isgrens flickor har i vår gjort serie debut, och en vinst har det blivit. I sista 
seriematchen möte laget överlägsna serieledarna, och gjorde en storstilad insats trots en knapp 
förlust. Motståndarna öste beröm över vårt lag, och menade att det var det bästa lag man möt i vår. Så 
det ser även mycket bra ut med återväxten på tjej sidan. 
 
Boll & lek gänget 5–7 åringarna under ledning av Jessica Hallberg har stadigt växt i antal deltagare 
och är nu ett tjugotal förväntans fulla pojkar och flickor, som tillsammans leker och har roligt. Samtidigt 
som man får lära sig de första grunderna hur fotboll skall spelas. 
 
Ni som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss, kontakta 
ungdomsansvarige Jörgen Svensson på 60447. Är det någon som är intresserad, tveka inte att ringa 
Jörgen. 
 

Innebandy. 
Ligger lågt under sommaren men när hösten närmar sig får ni hålla utkik efter när man statar igen 
 

Önneköps open 
Det är dags att anmäla sig till föreningens egen tennis turnerig, Senast den sista Juni skall Gert ha 
anmälan. Ring 60367 
  

Loppmarknaden.  
Loppmarknaden i år är Lördagen 4 augusti kl 13.00 
Vi kan ta emot mycket loppis saker ännu, så har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-
761712 eller Daniel 12866, 0709-275689. 

Notiser från Önneköps IF 
 

ÖIF på internet 
Adressen är www.önneköps-if.se
Besök våran hemsida och läs om det mesta som händer i föreningen. Hemsidan är snart uppe i 30 000 besökare. 

 
Herrlagen 

A-laget tog sig åter upp i sexan efter kvalseger mot FF Vuk från Malmö. Det var ytterst nära att vi lyckades gå upp utan att behöva 
kvala men Vittskövle knep den andra direktplatsen på bättre målskillnad än oss. Säsongen får anses som mycket lyckad för 
Önneköps unga lag med 13 segrar 3 oavgjorda och endast 2 förluster i serien. 
 
B-laget slutade på en 3:e plats efter Blentarp och Löberöd. Vi var länge obesegrade men sprang på 2 förluster på hösten tappade 
topplatsen. Detta är emellertid inget vi gråter över utan är mycket nöjda med våran säsong. 
Mycket populäre tränaren Kenneth Kronbäck fortsätter även 2008 och kommer då ha Thomas Fridh som hjälptränare. 
 

Damlaget 
Damlaget kom efter en mycket trög vår igång på hösten och slutade till sist på 6:e plats. Man vann 6 matcher och förlorade 10 vilket 
får anses vara en liten besvikelse. Men Önneköps mycket talangfulla damlag tar nya tag inför 2008 och gör det med Tommy Larsen 
som tränare. Tommy är ett uppskattat namn i damfotbollskretsar och tog i år upp Onslunda i division 4. 
 

Ungdomslagen 
P 94 gjorde en stabil insats under våren och slutade 6:a i sin serie efter 3 vinster en oavgjord och 5 förluster. Grabbarna kommer nu 
att starta träningen inför sitt äventyr nästa sommar då de ska till Dana cup i Danmark och möta lag ifrån hela världen. Detta är en 
resa som pojkarna sparat till i flera år. 
 
F 97 gjorde en fantastisk insats under hösten och vann sin serie efter 5 vunna och en oavgjord match och med den förkrossande 
målskillnaden 23-3. Ingvar Isgren har på kort tid fått flickorna att bli ett lag som verkligen kämpar och som redan nu visar en stor 
spelförståelse. Vi kommer framöver att höra mycket om vad de här tjejerna presterar. 
 
P 99 Vi har under hösten startat ett nytt pojklag med killar födda 1998-2001 som tränas av Hannes de Richelieu, Rasmus Helgesson 
och Cecilia Arvidsson. Dom är idag 11 stycken men vill gärna bli fler. Laget kommer från och med v.45 att träna i Långaröd 
måndagar 18.30-19.30. 
 
Fotboll och lek är ett stort gäng på ca 15 barn som leker fotboll på ett kul sätt med Jessica Hallberg som tränare.. Dom kommer från 
och med v. 45 att träna i Långaröd på måndagar 17.30-18.30 dit alla barn födda 2000-2003 är välkomna. 
 
Innebandysektionen har ca 15 st ungdomar i träning födda mellan 1995-1999. Detta är en verksamhet för alla som tycker innebandy 
är roligt. Dom spelar i Långaröd på torsdagar mellan 18.30-19.30. 
 
Har ni några frågor som rör ungdomslagen i Önneköp eller kanske vill bli tränare eller lagledare så hör av er till Jörgen Svensson 
070-3719337 eller maila på jorgen.svensson@horby.nu
 

Önneköps Open 
Finalen i Önneköps Open är i skrivande stund inte spelad. Resultatet i denna högklassiga tennisturnering får ni läsa om i nästa 
nummer. 
 

Loppis 
Loppmarknaden 2007 blev precis som vanligt en succè med många besökare. ÖIF vill härmed passa på att tacka alla som hjälpte oss 
med detta, utan er hade det aldrig gått. 
ÖIF är redan i full gång med att samla loppisprylar inför 2008 och har du något att skänka så kontakta Andreas Ceder 0416-320 24, 
0708-761 712 eller Daniel Nilsson 0415-128 66, 0709-275 689. 
 

Bingolotto 
Vill du vara med och stödja Önneköp och samtidigt ha chansen att vinna pengar? Kontakta då Gert Nygren 603 67 eller någon ledare 
för våra lag. 
 

Supporterklubben 
Årets supporterfest går av stapeln lördagen den 3:e november på Ågården i Vollsjö. Har du frågor kring den eller saknar du en 
supporterlott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 0707-881846. 
 

 
För Bya-nytt 

Daniel Nilsson 
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Önneköp anföll Huaröd 
 

Många av inslagen anspelade på den vänliga, men påtagliga, rivalitet som finns mellan Huaröd och 
Önneköp. Självaste Arnold Äventyraren fanns också med i tåget. Han och resten av Önneköps hemliga 

armé genomförde på lördagsförmiddagen en kupp för att ta över Huaröd. 
 
Med Önneköps flagga, prydd av "Den flygande kaffegöken", i handen berättade den glade äventyraren att 
han och hans mannar gjort en attack för att riktnumret 0415 också ska gälla Huaröd. 
 
– Vi har gjort allt vi kan, samlat våra trupper och vapen, för att få slut på hotet från Huaröd. Det är 
ständigt närvarande, sa Arnold Äventyraren som kallar sig kulturminister i Önneköp. 
 
Lugnt övertagande 
Vid äventyrarens sida stod arméns general Jan Sågare. 
 
– Vi har nu ockuperat Huaröd och framfört våra direktiv. Vi kommer att ta ut tull och skatter, berättade 
han iklädd en stridsdräkt i form av poncho och sombrero. 
 
– Anfallet gick ganska fridfullt tillväga. Huarödsborna är ganska snälla och tama och gjorde mycket litet 
motstånd, säger han. 
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 En annons här kostar 50:- 

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

Per utgåva. 

 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 !  

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu

Öppet: 
Maj – Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 

 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

 
Välkommen in på 

 
www.prtryck.se 
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La Flambée  
 Sveriges första Tarte Flambée restaurang 
Med egen importerade Viner från Alsace 

 
Specialiteter från Alsace! Uteservering, catering, fullständiga rättigheter. 

Per Bings väg 10 i Önneköp. Ring för info. Tel.ofax 0415-60456    
www.la-flambee.eu  inf.@ la-flambee.eu 

Välkommen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välkommen till din lokala 

handlare 
Epost: epost@hbylm.se 
www.hörbylantmän.se 

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90 

Hörby Lantmän 
 

Bygg och Energicenter 
Vi finns på Råbyvägen 42 

 
Välkomna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan Gustavsson har chansen. 
 
Dan Gustavsson från Önneköps Miniracingklubb har fortfarande chansen att ta hem slutsegern i ”Sydcupen ”  
i miniracing. Dan ligger för närvarande på en andra plats i sammandraget när det är två deltävlingar kvar i serien. Marcus 
Andersson ligger på en femte plats och kan med ett bra resultat, förbättra sin placering under de två tävlingar som är kvar. 
Fredrik Raneland Fred Gustavsson och Martin Nilsson som ligger längre ner i resultatlistan, har i nuläget inte med 
”toppen” att göra, utan får satsa på nästa års serie. 
I Sydcupen juniorer ”Produktion 16 D är det för närvarande två Önneköpsförare i topp, nämligen Fredrik Raneland som 
1:a och Fred Gustavsson 2:a. Fredrik har rätt bra marginal till Fred på andraplatsen medan Fred är jagad av Fredrik Ljung 
från Hjärups SRC. 
I salooncupen 2007 ligger Dan Gustavsson på 5:e plats med chans att avancera uppåt i prislistan. Marcus Andersson 
ligger lite risigt till, på en 11:e plats, men kan med lite skärpning avancera i listan. Någon chans att ta hem slutsegern lär 
inte någon Önneköpsförare ha i denna klass. 
Klubben har haft styrelsemöte och har konstaterat att deltagarantalet vid fredagskvällarnas ”körningar” minskat något. 
Att detta går i vågor är klubbledningen medveten om, så därför fortsätter klubben att erbjuda intresserade gratis bil och 
handtag till de som vill köra miniracing mellan 18.30 och 21.30 på fredagskvällar. 
För att i någon mån kompensera ”bortfallet” beslutade styrelsen att hyra ut banan till företag som vill prova på 
miniracing, dock inte under fredagar då banan är öppen för s.k. allmän körning. 
 
Resultat: 

Sydcupen juniorer ”Prodution 16 D 
 
1. Fredrik Raneland, ÖMRK      78 poäng 
2. Fred Gustavsson                     36 poäng 

Sydcupen 
 
1. Tobias Lestrell, Hjärups SRC                  
     137 poäng 
2. Dan Gustavsson       ÖMRK   
    112 poäng 
 

Salooncupen  2 007 
 
 5. Dan Gustavsson,  ÖMRK   60 poäng 
 
11.Marcus Andersson, ÖMRK, 41 poäng 
 

 

 
 
 
 
 

 7

http://www.la-flambee.eu/


 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 
Även Du kan bli medlem 

Almanackan 
för år 2008 

Den kan ni som vanligt köpa hos 
Isgrens, Bageriet,  

Museet och Källaren.  
( Nya bilder från bygden ) 

Kostar 50: - 
Per utgåva 

Dj. Front 
Vi ställer upp vid din tillställning.  

Spelar allt från nya till  
gamla hits. 

Ring o boka oss 
Karl: 070-3404538  

Björn: 0708-857624 

Byaföreningens Sommarfest. 
Blev åter igen en stor succé, 
biljetterna var som vanligt slutsålda, 
alla kunde avnjuta god mat och en 
fantastisk under hållning av Lalla 
Hansson ”som nästan överträffade sig 
själv” 
Ett stort tack vill vi framföra till alla 
våra sponsorer som gör det möjligt att 
engagera stora artister varje år!! Vi 
vill även tacka alla ideellt arbetande 
medlemmar som troget ställer upp 
varje år!! 
 
Önneköp: Isgrens Livs, S.T. 1, 
Bageriet o Noy,s Thaikök, Skoda, 
La Flambe, G. Persson Lanconfort, 
Johanssons El, Anders Larsson 
Hörby: Allans Lås, Tahiti, Brannings,  
Gardinbutiken, Wilsons Radio, 
Sport Kalle, Sandals Mode, 
Euronics Radio, Yvonne Morttie,  
Klarinder, Svenssons Järn, 
Z Grillen, Ceo Sport, 
Hörby Glasmästeri, C H Blommor, 
Acku bildelar, Elkjedjan, 
Hälso Boden.  Färs o Frosta Sparbank. 
 

Ett stort Tack från 
Önneköps Byaförening 

 

En annons här 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

BlomsterförmedlingBlomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning. 

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
 

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej 
 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se 
 

 
Välkommen till Yangtorp 

Vill du utöva qigong? 
Träningspass både för nybörjare och för Dig som redan har tränat 

qigong tidigare. 
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Yangtorp. 

 
Gratis kurser i qigongsystemet ”Sex Hemliga Ord” hela året. 

Tel: 0415-60500 
 

Akupunkturbehandlingar utföres av Marcus Bongart enligt  kinesisk 
medicin. 

 
 
www.qigong.se
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