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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr.8/02 - 2009 
Manusstopp 26/01 - 2009 

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 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

Kostar 50: - per utgåva 
  

 
 

Nu är det jul igen jul igen 
                                                    

Förberedelserna inför julmarknaden är i gång datum för 
marknaden  är den 29e november kl. 15,00-19,00 

är ni intresserade av att hyra bord på marknaden är ni välkomna
hör av er till Dan 0415-60332 eller Anna 60303/ 0731507705 
så bokar vi plats till er  information om marknaden finns på 

anslagstavlan o hemsidan www.onnekop.com 
 

Musik o allsång på puben 
 

Fredagen den 14-november kl. 19-30 
Bert o Berit kommer att underhålla välkomna. 

 

http://www.onnekop.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
Långaröd under tiden november 2008 
februari 2009. 
31/10   kl. 10-15  
Kaffeservering till kyrkogårdsbesökare. 
Utställning med bilder från vår 
kyrkogård.  
1/11  kl.  13.30  
Minnesgudstjänst för de under året 
avlidna, Jansson. 
6/11  kl. 14   
Café 14 i Önneköp. ”Om Gustav II Adolf”. 
Jan-Olof bläddrar i  historieboken. 
11/11  kl. 18.30  
Långaröds kyrkliga syförening träffas i 
församlingshemmet 
16/11  kl. 18  
Miljögudstjänst i samarbete med 
Naturskyddsföreningen, Lindgren. 
Kyrkokörer och barnkörer medverkar.  
Vi säljer rättvisemärkta varor. Från 
kl.16.30  Tipspromenad och 
kaffeservering 
17/11  Besökare från Afrika 
gästar våra skolor under dagen och 
medverkar vid körernas övningar under 
eftermiddag och kväll. Kl. 13-14.30 
Besök i Långaröds skola 
20/11  kl. 14.30  
Gudstjänst på Önnebo, Jansson. 
23/11  kl. 9.30   
Mässa, Jansson 
30/11  kl. 16 
Adventsgudstjänst, Lindgren. Kyrkokören 
medverkar. Vi säljer rättvisemärkta varor.

3/12  kl. 18.30 
Pysselkväll i församlingshemmet 
4/12  Café 14 åker till 
Furuboda för att äta Adventsbord. 
Avfärd kl. 12 från pensionärsbostaden. 
Pris 175:-. Anmälan till Jan-Olof 
Jansson 0415-404 16 
7/12  kl. 11  
Gudstjänst, Jansson 
13/12  kl. 16 
Luciagudstjänst, Lindgren. Gemensam 
avslutning för barnverksamheten. 
21/12  kl. 13 
Gudstjänst på Önnebo, Jansson. 
24/12 kl. 23.30 
Midnattsmässa, Lindgren. Kyrkokören 
medverkar. 
25/12 kl. 07.00 
Julotta i Västerstad kyrka, Jansson. 
Kyrkokören medverkar. 
6/1-2009 kl. 18 
Julkonsert, Jansson. Körerna 
medverkar. 
8/1 kl. 14  
Café 14 i Önneköp, Jansson. Julfest. Ta 
med julklapp för 20-25 kronor.      
18/1 kl. 9.30  
Mässa, Lindgren 
1/2 kl. 16 
Gudstjänst, Jansson 
12/2 kl. 14 
Café 14 i Önneköp, Jansson. 
22/2 kl. 11 
Gudstjänst, Jansson. Soppa serveras. 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och Frostabladet 
på måndagar.  Besök gärna 
www.kyrktorget.se 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

 En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

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 

Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
GÖR ETT BESÖK Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 

Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  HOS HENNINGS RÖKERI 
OCH El-&Fotogenlampor, mm. 

Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. DAGMARS SERVERING 
 HÄLLEVIK TRÄDGÅRDSMÖBLER Dagmars Servering öppet maj - aug 

varje dag. Regnvattentunnor, Spaljeer,   
Pelargonier, Korgar, mm Affären, i samma byggnad, är öppen 

varje dag hela året.  

Kagarp Boställe 0415-60364   Tel. 0456 – 520 50 
www.fargfranforr.nuVid bussresor: förbeställ gärna  

Öppet: Tis. – Sön. 10.00 – 18.00 
 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
 
  
  
 Hantverksbod – Cafe’ 

                          Loppis – Vävstuga 
Jöns H . Minne - Hembakat  

                      J.N. Måleriservice Lördag och  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75, 610 67 

                               0709 – 84 07 02 
 

Solkullens                     Här köper du Teknos färger! 
 
                                        

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

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

Förskola 
Behöver ni barnomsorg ring 

0415 - 60444 

 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
             Lördag                    9 - 13 
             Söndag                    9 - 13 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 
Även Du kan bli medlem 
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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 
 Några barn har skrivit dessa 

tänkvärda ord. Läs o begrunda.
 

Mina rättigheter. 
 

Jag har rätt att trivas och att bli 
vänligt behandlad. 

Det betyder att ingen får skratta 
åt mig när jag menar alvar, eller 

såra mig. 
Jag har rätt att vara precis som 

jag är. 
Det betyder att ingen får håna 

och reta mig för att jag är: 
Svart eller vit – tjock eller 

mager, lång eller kort – pojke 
eller flicka. 

Jag har rätt att känna mig trygg.
Det betyder att ingen får slå 
eller sparka mig, nypa eller 

knuffa mig, eller göra mig illa 
på något sätt. 

Jag har rätt att lyssna och göra 
mig hörd. 

Det betyder att ingen får skrika 
och tjuta, bullra och väsnas. 
Jag har rätt att pröva vad jag 

duger till. 
Det betyder att jag får säga vad 
jag känner, tänker och menar, 

utan att bli avbruten eller 
tillrättavisad 

 
 

 
 
 
 
 

Behöver ni live musik i sommar eller hösten 2008? 

Önneköps byaförening CH BLOMMOR 
Box 156, Råbygatan 4, 242 22 Hörby 

Tel: 0415 – 105 61  Fax: 0415 – 137 92 
 
 

       Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
      Blomsterarrangemang – Buketter 

    Krukväxter 

har en hemsida där man  
kan läsa Bya Nytt och 
lite annat smått o gott. 

 
http://www.onnekop.com 

 

 
 
 

 

 
Då finns vi för er! Vi finns på http://www.ninnasorkester.se 

För bokning ring Ninna på 0734118462 
Välkomna önskar Ninna med medlemmar i NINNAS ORKESTER 

 

 
 
Styrelsen består numera av: 

Rödakorset 
Långarödskretsen 

Gunvor Håkansson. –  
Inger Mårtensson 
Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo 
Ersättare är Kristina Lineau 
 

                                             Styrelsen: 
Tack till alla givmilda personer, som såg 
till att det skramlade och trasslade i bössorna 
till Världens Barn insamlingen. 

På julmarknaden har vi försäljning av RK-lotter i ingången till 
Museet. Där kommer även dragningslistan att finnas. Vi tar gärna  
emot vinster till detta lotteri. Ring Inger  Tel: 0415 – 60047 
 

Tack för i år  Inger

 
 
 
 1800 kr. 

 

Rödakorset
Långarödskretsen
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Välkommen till din lokala 

handlare Hörby Lantmän 
  Epost: epost@hbylm.se 

www.hörbylantmän.se 
 Bygg och Energicenter  

Vi finns på Råbyvägen 42   
 Hörby 0415 – 171 00  

 Fax 0415 – 171 90 Välkomna  
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri  
 

  
 

Per Bings väg 9  
 Tel: 0415- 60124  
 
 
 

Önneköps Bil  
 

Försäljningen av reservdelar, däck: Sommar o vinter och bilar fortsätter tills vidare.  
Önneköps Bil     Tel: 0415-600 65   Mobil: 0709-79 23 83  

Bra begagnat-utförsäljning.  
  
 04 Okavia Combi 1,8T Ambiente.    3.500 mil, AC, CD-radio 125.000:-  

01 Ford Focus Combi.    14.310 mil   69.000:-  
98 Skoda Oktavia LX.    27.000 mil, dragkrok, sommar/vinter- däck      31.500:-  

 98 VW Passat Combi 1,8 Turbo.    15.700 mil, CD-radio, alufälgar.      67.000:- 
 
 
 

Önneköps förare leder ”Sydcupen” i miniracing. 
 
Förare från Önneköps Miniracingklubb ligger i topp när en tävling återstår i ”Sydcupen” 
Det är Dan Gustavsson som leder med 38 poäng före närmsta man Christer Helgesson från Hjärup SRC. Dan har inte 
pressen på sig att vinna sista deltävlingen, som går i Malmö,utan köra till sig en bra placering där. På 6:e och 7:e plats 
ligger Fredrik Raneland och Marcus Andersson, men som i en framskjuten placering i sista deltävlingen kan ”klättra” i 
resultatlistan. I ”Sydcupen” för juniorer är det mer spännande inför sista deltävlingen. Här har Max Gustavsson från 
ÖMRK chansen att plocka hem slutsegern, men här är en vinst över främst Albin Svantesson från Hjärups SRC ett måste. 
Båda har i nuläget 50 poäng. Fredrik Raneland ÖMRK har också chans på en slutseger, men då krävs det vinst och att 
förarna före i resultatlistan får ett sämre resultat i sista deltävlingen. 
Under vårterminen har också ett tävlingsutbyte skett med  Hörbyklubben ”Slotrats” och detta i klassen ”Flexi 2” 
Tävlingen har vid tillfällen då denna har körts på Önneköpsbanan och på banan i Hörby haft god uppslutning av tävlande 
från båda klubbarna. I övrigt är miniracingbanan i Önneköp öppen för alla intresserade varje fredagskväll mellan kl.18.30 
och 21.30. På banan finns möjlighet, att om man inte vill köra miniracing, ta sig en  
”fika” i banans café.                                
 
Resultat ”Sydcupen” 
 
1. Dan Gustavsson – ÖMRK - 158 poäng 2.Christer Helgesson - Hjärups SRC - 120 poäng 
6.Fredrik Raneland – ÖMRK -  47     ” 7.Marcus Andersson – ÖMRK          -   44     ” 
 
”Sydcupen” juniorer. 
 
1.Albin Svantesson - Hjärups SRC - 50 poäng 2.Max Gustavsson - ÖMRK - 50 poäng 
5.Fredrik Raneland  - ÖMRK -         30    ” 
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En annons här kostar 50:-  
Per utgåva. 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service    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 !  

          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl 
             242 96  Hörby                      Tel. 0415 – 60323

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. Bordercolliehundar 
+ Byggnationer Lipizzaner föl 

0415 - 603 71  
Återförsäljare av däck 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu 

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

 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

 
Välkommen in på 

 
www.prtryck.se 

Alberts Väg 1, 24298 Hörby 
 

Tanka med 
Bankkort, Kreditkort eller Kontanter. 

 
Till Lågpris!  

 

Välkomna 
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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. 
 
Nu är i praktiken 2008 år säsong över, och jag vill passa på att tacka samtliga ledare, spelare, supportrar samt 
sponsorer för ett lyckat år och önskar samligga ett gott slut, och så tar vi nya tag inför 2009. 

Herrlagen. 
Det blev till sist en hedrande sjundeplats för våra herrar, inte illa men hade skärpan framför motståndar målet varit 
som under hösten, hela säsongen då hade kvalplatsen till femman inte varit långt borta.  Den togs nu istället av 
Hörby FF, (och som gick upp) som laget utklassade i Hörby, och spelade oavgjort hemma. En stor bidragande orsak 
till höstens framgångar var Krisoffer Ottosson som kom tillbaka från Eslövs BK, och förhoppnings vis spelar han för 
oss även kommande säsong. 
Klart är också att vår mycket omtyckte tränare Kenneth Kronbäck slutar som tränare, men fortsätter som spelare i 
föreningen, och det är vi mycket tacksamma för. 
Ny tränare blir Magnus Alven tidigare hjälptränare i Hörby FF. Det vi hört om Magnus är bara positivt, väldigt duktig 
tränare, och kommer väldigt bra överens med spelarna. Vi önskar Magnus lycka till, och det skall bli intressant ( det 
florerar alltid en massa rykten) att se hur många nya spelare det kommer till klubben, respektive lämnar nu när 
frimånaden närmar sig.  

 
Damlaget 

Det har minst sagt varit ett motigt år för våra damer, ont om spelare och därmed dåligt tränings intresse. 
Det var nog inte många som trodde på en fortsättning för våra damer 2009, men efter en rad spelar möten var 
samtliga spelare, ledare och tränare överens om att det skall spelas damfotboll i Önneköp även kommande säsong. 
Som högste ansvarig är man oerhört stolt för att tjejerna har kommit fram till detta beslut, och man hoppas och tror 
att detta är början på en ny fin tid för damfotbollen i Önneköp. Det finns så många unga lovade spelare i bygden 
som vill spela fotboll, och det är givet att ni skall göra det i ÖIF. 
Det blev bar tre segrar och en sjunde plats, men här finns kapacitet i laget. Vem mins inte hemma matchen i våras 
mot det slutliga topplaget Degeberga. En absolut jämn match där våra damer hade väl så många målchanser, och 
ledde matchen två minuter efter ordinarie match tid. Men där orkade de våra inte stå emot mer, på matchens sista 
spark kvitterade Degeberga. Och Amanda Hansson var en av de vassaste målskyttarna i Mellan Skåne. Tommy 
Larsen fortsätter som tränare. 
  

Ungdomslagen. 
 

P-14 spelar 11 manna fotboll och här har kommit en reaktion efter framgångarna på vårsäsongen. I höst blev man 
lottad en en betydligt tuffare serie, så det blev bara en vinst och en oavgjord. Samtliga spelare har nu efter serierna 
tränat med våra seniorer, säkert en nyttig erfarenhet. En del av spelarna har gjort sin debut i reservlaget och där lär 
bli fler som får spela där nästa säsong. 
 
F-12 Dessa fantastiskt duktiga tjejer visade i årets serie spel att serievinsten från i fjor ej var någon tillfällighet. I år 
vann man viserliggen inte serien men slutade på en fin fjärde plats endast ett mål från tredjeplatsen. Så här har 
Ingvar ett kanon lag på gång. 
 
P-9 som för första året spelar seriematcher, har haft en väldigt tuff serie. Någon seger mäktade man inte med, men 
jämfört med vårens matcher så har laget förbättrat sig rejält. Jag tror att vi kan se fram emot nästa år, och jag är 
övertygad om att då kan vi säkert skriva om de första vinsterna 
 
Boll-lek gänget flickor och pojkar drillas av Jessika Hallberg och här finns många blivande storspelare vill jag lova, 
men det tar några år ännu. Tack till alla ni föräldrar som tar era barn till vår förening. 
 
Innebandy bedrivs i ÖIFs regi om torsdagar kl 18.30-1930 i Långaröds gympasal. Det är bara för alla intresserade i 
låg och mellanstadiet att komma dit och spela 
 
Samtliga ungdomslag tränar nu inomhus,  när och var de tränar får ni reda på om ni ringer vår ungdomsansvarige 
kontakta Jörgen Svensson 60447. 
 

Fortsättning nästa sida. 

 7

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖIF-fest 
Efter en rad år med sviktande deltagande på supporter festen har supporter föreningen beslutat att ej anordna 
någon fest i år. I stället har våra herrar Daniel, och damer Maria beslutat att det skall bli fest med mat och dans i 
Pärups byggdegård lördag den 22 november kl 18.30. Alla är välkomna. Ni som har supporter lott, har chans att 
vinna, det blir dragningen på den blir det denna kväll. Anmälan görs till Daniel 128 66, eller Mari 12468 

Loppmarknaden.  
Loppisen blev som vanligt en ny succé, och man kan ju undra hur länge det kan fortsätta att öka på detta vis. 
Närmare tvåtusen besökare, bra kommers,  och ett strålande väder. Jag vill passa på att tacka samtliga som skänkt 
saker, alla ni som hjälpte till på ett eller annat sätt i samband med loppisen, Fantastiskt !!!!!!. Tack även till Gert 
Backe med fru för er expert hjälp, och till veteranerna, aktions klubbare Sven Bagare och fru Thea som absolut inte 
vill gå miste om en loppmarknad i Önneköp.  
Jag vill också tacka ”SMÉN” i byn, för att vi för låna deras lokaler, även det kommande året,  för loppisprylar.  
Så har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 0709-275689.  

 
Önneköps Open 

Så är årets turnering färdigspelad. Finalen blev kattens lek med råttan, ja snarare musen, och ni förstår nog vem 
som fick agerade mus. Grattis Anders Tjellander från Hörröd, du var outstanding i årets turnering och får därmed ditt 
namn inskrivit i Önneköps open pokalen. Resultatet blev 7-6, 6-1, jag ser redan fram emot nästa år turnering för då 
har ju Anders (+50) blivit ett år äldre !!!!!!!!.  

Oldboys 
Fotbollsföreningarna i kommunen brukar träffas två gånger om året för att göra upp vem som har det bäst oldboys 
laget. När det var dags att samlas i Svensköp nu i höst så kom ej de två stora fotbollsföreningarna Askeröds IF och 
Hörby FF, de kunde inte få i hopp lag, otroligt dåligt. Krister Ottosson har väl inte det lättaste att få ihop ett gäng till 
de sammandragningarna, men med lite övertalning så brukar det lösa sig. Detta var mest troligen slutet för dessa 
sammankomster. Svenköp hade fått ihop ett start lag och vi fick mest agerade koner, och därför är Svenköp 
regerande kommun mästare. 

Bingolotto 
Prenumerera på bingolottor via ÖIF, och 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 0707-881846 så fixar de det. 
  

För Bya-Nytt  Gert Nygren 

Folket och gårdarna längs vägen                  Av Alvar Venebrand
 
Lisebeths 
 
När vi passerat Rybergs korra (1), så kommer vi till Lisebeths hus, som ligger på höger sida om vägen. Innan den 
nya vägen (2) byggdes var detta en lång länga. Den ändan som låg mot vägen vara väldigt sned och gick upp i 
vädret, men när den nya vägen kom, tog den en bit av den delen, så huset kom att se bättre ut. Samtidigt fick Sven 
och Anna Olsson, som de hette, råd att bygga uthuset, där de hade sin enda ko. 
 
I dagligt tal kallades de Anna o Sven Lisebeth. De var fantastiskt snälla människor. De ägde ett litet ställe, som 
ligger mitt emot Mårten Jimmers gård. Det är bara höga backar och kallades Svenas backar. Där fanns ett fallfärdigt 
uthus med stall, där de hade kon. Så tidigare fick de gå dit för att mjölka och fodra två gånger om dagen. 
 
Sven hade lite talfel, så var man inte van vid honom, så förstod man inte vad han sa. Han var väldig till att arbeta och 
sviktade inte. 
 
Far berättade en gång så skulle han och far stensätta en brunn; i den fanns en fin källa, som sprutade kallt vatten. De 
tömde brunnen. Sven kröp ner för att stensätta den runtom och far skulle lang ner sten till honom. Dt gick bra till en 
början, men efter en stund, tyckte far att det blev så tyst; Sven begärde inte mer sten. Far skrek till honom men fick 
inget svar. När han tittade ner, så satt Sven i det kalla vattnet ända upp till midjan. Han hade domnat av. Far fick tag 
i ett rep och hissade upp honom. Men Sven repade sig nästan omgående. 
 
Han råkade ofta ut för små malörer. En gång skulle han resa till slätten och ta betor (3). När han kom till Vollsjö 
station, var han sen och tåget var på ingående. Sven skulle ha biljett också, så han tog en chans över spåret. Men han 
hann inte, så tåget tog honom och kastade iväg honom en sju-åtta meter. Sven ruskade lite på sig och han kom med 
tåget. 
Karta medföljer som en bilaga.  Fortsättning följer i nästa nummer
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