
 

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 21   Nummer 1  - Feb.  2009 

Önneköps Byaförening En annons här 
Kostar 50: - per utgåva    

Kallar härmed till ÅRSMÖTE ons. den 4 mars kl 
19:00   I "Kulhuset" vid torget Bya Nytt 
Ärende enligt stadgar  kaffe och lott: 25 kr  
Välkomna 

Utges av Önneköps Byaförening 
Politiskt obunden tidning 

 ___________________________________________ Utkommer fyra ggr per år. 
  Nästa nummer omkr. 26/04 - 2009  
Medlem som önskar få ärende behandlat på 
årsmötet har att skriftligen lämna ärendet till 
styrelsen senast 9 feb. Eventuella avsägelser 
lämnas till Gert Nygren senast 9 feb 

Manusstopp 12/04 - 2009 
Ansvarig utgivare: 

Byaföreningen 
I redaktionen: 

Tage Persson Långaröd 2243 ___________________________________________ 
242 96  Hörby Tel: 0415 - 60019 Byakannan och Hans Skantz  

  e-post: hans.mail@onnekop.se 
Förslag på mottagare av byakannan mottages 
tacksamt  av byaföreningens styrelse senast 9 
februari 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva.  
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER ÖNNEBO,  Nedläggningshotat?? 

  
Klåfingriga tjänstemän / politiker har på förslag att lägga ner vårt fina 
Önnebo!! 

Arnolds 
Kannibalmuseum Varför?? Det är det  billigaste äldreboendet i kommunen!  

Önneköp Personalen här har även hand om hemtjänst, hemsjukvård och 
matdistribution till behövande i Långaröds socken.    
Denna kontinuitet kan ingen slå. När man flyttar in på Önnebo 
känner man redan personalen väl, flytten blir inte så påfrestande. 
Grannar och gamla vänner kan fortfarande komma på besök. 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 Vad gäller kostnader inser  var och en att  bil-och miljökostnader för 

alla mat-och hemtjänstturen flera gånger per dag, snabbt blir en stor 
NY
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 kostnad. 
Jag har en känsla av att man alltid sparar i byarna längst ute från 
tätorten. 
Var det egentligen så vettigt att lägga ner Möllagården? Hur mycket 
har kommunen (totalt inklusive sina bolag) sparat på den 
snilleblixten?? 
Kan inte låta bli att fundera på det verkliga behovet av utbyggnad av 
kommunhuset. Man får nog plats i det gamla, speciellt som det 
numer verkar vara så att arbete och utredningar  i  

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 

huvudsak sköts av konsulter! Det borde kunna reducera antalet 
anställda administratörer!? Mobil: 070-575 12 27 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 
 
Långaröd under tiden februari-april 
2009. 
 
1/2    kl. 16.00  Gudstjänst, 
Jansson 
12/2  kl. 14.00 Café 14 i 
Önneköp. Helgon i Italien del. 1. 
Jan-Olof med resebilder. 
15/2  kl. 14.00 Mässa, Lindgren 
19/2  kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson. 
22/2  kl.11 .00 Gudstjänst, 
Jansson. Soppa serveras 
1/3    kl. 18.00 Irländsk 
folkmusik i Ö.Sallerups kyrka, 
Lindgren. Kyrkokörerna 
medverkar. 
 Kaffe serveras från kl. 17.00  i 
församlingshemmet. 
5/3    kl. 14.00 Café 14 i 
Önneköp. Helgon i Italien del 2. 
Jan-Olof med resebilder 
8/3    kl. 9.30 Mässa, Jansson 
17/3  kl. 19.00 Upptäcktsfärd i 
Bibel 2000 i församlingshemmet, 
Jansson 
19/3  kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 

 
22/3  kl. 13.30 Gudstjänst, 
Lindgren. Kyrkokören medv.  
Våfflor serveras i                      
församlingshemmet. 
2/4    kl. 14.00 Café 14 i 
Önneköp. Solglitter och 
allvarsstänk i mitt liv som präst 
med Paul Steimer 
5/4   kl. 13.30  Gudstjänst, 
Jansson. Tårtbuffé i 
församlingshemmet. 
9/4   kl. 14.30  Mässa på 
Önnebo, Jansson 
10/4 kl. 18.00 Faurés Requiem, 
Lindgren 
12/4 kl. 11.00 
Familjegudstjänst, Lindgren. 
Barnkören medverkar. 
16/4 kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
19/4 kl. 11.00     
Konfirmandjubileum med 
mässa, Lindgren. Kyrkokören 
medverkar. 
3/5   kl. 9.30    Gudstjänst, 
Jansson 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna www.kyrktorget.se
 
Hälsningar Els-Marie 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

Långarödskretsen fyller 70! En annons här kostar 50:- 

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

Per utgåva.   
                             
                Den 28 februari kl 13 håller vi kretsstämma/årsmöte i                   

mna. 

Du som vill ha lunch måste anmäla det till Inger Mårtensson, 60047, 
senast den 21 februari. 
  
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna. - Det är på stämman vi avgör 
kretsens framtid! 
 

R
    Församlingshemmet i Långaröd. Vi högtidlighåller   
    jubiléet genom att inleda stämman med lätt lunch, som 

ödakorset

Långarödskretsen 

kretsen bjuder på, och gör en tillbakablick på verksamheten innan 
förhandlingarna börjar. Både nuvarande och tidigare medlemmar 
hälsas välko
  

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 

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

                               0709 – 84 07 02 Tel. 0415-612 75, 610 67 

 
                    Här köper du Teknos färger! 

 
                                        

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

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

Solkullens 
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 / Söndag    9 - 13 
              
Nu kan du betala dina räkningar hos oss. Du kan även 
              lösa in värdeavier / utbetalningskort. 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 
Även Du kan bli medlem 
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Styrelsen består numera av: 
 
Gunvor Håkansson   Inger Mårtensson  
Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo 
Ersättare är Kristina Lineau 
 
 

Rödakorset 
Långarödskretse
n 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette te

Blomsterförmedling
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r - Krukväx r

Blomsterförmedling – 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 
 

 
Station Önneköp 

 
 
 
 
 
 
 

Önneköp är en av dom två 
ytterstationer som Hörby 
Kommun har. Önneköps 
brandstation finns på Kruvägen 
8 i Önneköp. 
Stationen är en deltidstation 
med en man i beredskap.  Totalt 
skall det finnas 10 st 
deltidbrandmän. 
Vid larm så bemannas alltid den 
olycksutryckande enheten med 
den personal som finns 
tillgänglig dock alltid minst en 
man. 
Önneköp har ca: 15 st 
utryckningar per år. 
Är du intresserad av att arbeta 
som deltidsbrandman så titta 
under fliken "

 
 

att arbeta som 
deltidsbrandman" så får du 
närmare information. 
Förutom dom tunga fordon som 
redovisas till höger så är ett flak 
med en vattentank placerad på 
stationen. 
http://www.horby.se/raosa/radd
ningstjansten/Sidor/StationOnn
ekop.aspx 

 
 
 
 
 

Behöver ni live musik under 2009? 
 

             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 
 

Bli medlem i Byaföreningen!! 
 

Medlemsavgiften är oförändrad 20:- per medlem.  
Sätt gärna in avgiften på BG: 5600-4559 eller lös kort hos Isgrens, 
Bageriet, Kulhuset, Museet eller Källaren. Det är viktigt med många 
medlemmar i vår kontakt med kommunen. 



       

 
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, sommar däck 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:- 
 96 VW Passat GL 2,0i.    CD-växlare, sommar/vinter-däck, motorvärm.      32.000:-  
 

Till alla som bor i och runt Långaröds socken! 
 
Ni har väl hört talas om naturgasprojektet som pågår i Skåne?  
Vi ligger i centrumet av detta! 
Det finns en allvarlig risk att de första provborrningarna som kommer att göras denna sommar kommer att ske på vårt 
hemmaplan. Här hos oss gjordes de första seismologiska undersökningarna i november 2008. Här, i Skånes hjärta och 
samtidigt i mitten av den s.k. Colonussänkan som tillsammans med ett annat prospekteringsområde – Höllvikengraven – 
berör 21 skånska kommuner. 
Men provborrningarna är bara ett nästa steg inom ett förfärligt scenario som kan vänta oss! 
Vår bygd kommer inte att vara sig lik om vi inte lyckas att stoppa gasprospekteringen. Istället för ett jordbruksområde 
kommer vi att få bo i eller att få fly från ett industriområde. 
Historiska ängar och betesmarker kommer att bli ett minne blott. 
Snart kommer de första markägarna att få en arbetsplan angående provborrningar. Kommer den att finnas i DIN 
brevlåda? Då har du bara 3 veckor på dig att överklaga.  
Det gällar att veta vad som händer, hur det försigår om man ska kunna reagera. 
Därför har vi försökt att sammanfatta all tillgänglig information som vi kunde få tag i och som ni kan läsa i vårt bifogade 
flygblad. 
 
Visst är Ni rädda om Långaröds socken! 
 
Med vänliga hälsningar:  Anita Ullmann, Brägnahult - Arnold Wernersson, Önneköp 
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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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http://www.lavendelgarden.nu/
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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.  
 
Ett nytt år och därmed en ny fotbolls säsong, som vi ser framemot med stor tillförsikt. 
Träningarna efter uppehållet har precis startat, och här är lite information hur det ser ut för närvarande. 

Årsmötet 2009 
Året ÖIF-are 

Kenneth Kronbäck vår före tränare för herrarna fick mottaga priset som årets ÖIF-are för sina uppoffrande insatser i 
förening under de två år han har varit tränare för oss. Kenneth har lagt ner mycket mer jobb ut över tränar jobbet än vad 
man kan begära, och som saknar motstycke i föreningens historia. 
Vår kassör Rolf Johansson har beslutat att inte stå till förfogande för omval. Rolf som nu skall satsa stenhårt på sin 
”hobby” sina travhästar, har varit kassör i15 år. Lika länge som ”Smémästaren” Ragnar Roslund var det, och det är bara 
legendaren Sture Mårtensson som har varit på posten längre, nämligen 20 år, Till ny kassör utsågs Thomas Olsson 
Tormastorp. I övrigt gick de övriga valen i omvalets tecken. 
 

Herrlagen. 
Herrarna har precis haft sina först pass med nye tränaren Magnus Alven och allt verkar positivt så här långt. Fyra nya 
spelare plus tränaren samtliga från Hörby FF har skrivit på övergångsanmälan till vår förening, det är Emil Adamsson, 
Dennis Svensson, Tim Hansson samt Joakim Arvidsson. Fyra duktiga juniorer som vi önskar all lycka i ÖIF. 
Tyvärr har två spelare valt att lämna föreningen Krisoffer Ottosson har skrivit på för BW 90, och Axel Thullgren kommer 
att spela för IF Bromölla. Någon målsättning har de ansvariga för laget ej uttalat men jag kan knappast tänka mig något 
annat än att man kommer att spänna bågen rätt högt och sikta på en topplats. Det är snart dags för de först 
träningsmatcherna och då får vi kanske en fingervisning åt vilket håll det lutar.  

 
Damlaget 

Ser det positivt ut för våra herrar så är det desto motigare för damlaget. Under vinterträningarna har uppslutningen varit 
dåligt, men tränaren Tommy Larsen ser ändå förhoppningsfullt på kommande säsong, tränings intresset har trots allt blivit 
betydligt bättre de sista träningspassen. Det blev inte bättre av att tre av våra spelare Sara Arvidsson. Emilia Enochsson 
och Josefin Frid har bestämt sig för spel i Hörby FF den kommande säsongen. Som tur är finns det de tjejer/damer som 
kommer att kämpa och göra sitt ytterst för att det skall spelas damfotboll på Björkvallen även kommande säsong. Om det 
blir tjejer enbart från Önneköp eller det blir i form av sammanslagning med någon annan förening återstår att se. 
Kontakter är tagna, och hur det utvecklas återkommer jag till i nästa Bya-nytt nummer 
 

Ungdomslagen. 
Träningen för våra ungdomslag efter juluppehållet har också startat. Här är det lite mer osäkert om och var de tränar. Om 
det är ute på Björkvallens grusplan eller det är i Långaröds gymnastiksal, allt beror på väder och planer. Ring därför och 
kolla med er tränare eller Jörgen Svensson om tid och plats. Våra ungdomslag har även deltagit i en del 
inomhusturneringar i vinter. 
ÖIF behöver fler ledare främst till våra ungdomslagen. Det måste finnas någon mer i bygden som är intresserad av att 
hjälpa till med våra ungdomar. Ring och prata med Jörgen Svensson och få mer information  
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 
 
Allt som rör våra ungdomslag får ni svar på om ni ringer vår ungdomsansvarige Jörgen Svensson 60447. 
 

Loppmarknaden.  
Lördagen den 1 Augusti 

Har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller Daniel 12866, 0709-275689.  
Kräftskiva. 

Lördagen den 15 augusti på Pickeboa Illstorp.  Othellós orkester spelar 
 

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 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Önneköps miniracingklubb 
 
Dan Gustavsson höll undan i toppen. 
 
Inför sista deltävlingen i ”Sydcupen” i miniracing låg Dan Gustavsson från Önneköps miniracingklubb i topp. En framskjuten 
placering i sista deltävlingen var nödvändigt för att slutsegern skulle ”bärgas” 
Nu skärpte Dan till sig och vann två klasser i sista deltävlingen, och därmed var slutsegern ”hemma” Önneköpsförarna hävdar 
sig väl i konkurrensen. På  sjätte resp. sjunde plats  i slutställningen hittar vi Fredrik Raneland och Marcus Andersson, och detta 
bland 24 startande. 
I  ”Sydcupen” för juniorer, blev  Önneköpsföraren Max Gustavsson slutsegrare. I denna klass slutade Fredrik Raneland på en 
hedrande sjunde plats,och Isabell Arvidsson på en tionde plats. 
Miniracingbanan i Önneköp hade under höstterminen ganska litet antal besökare. Det nya året har inletts med ett ”uppsving” 
vad det gäller ”miniracingutövare” Banan är i nuläget mycket välbesökt på fredagskvällarna. 
Under den innevarande säsongen har också en tävling benämnd ”Skånecupen” dragit igång. Ett tävling har körts, och då med 12 
tävlande. Detta är förmodligen orsaken till det ”nyvaknade” intresset för miniracing i Önneköp. 
Tävlingen körs med så kallade ”lånebilar” vilket innebär att klubben som arrangerar tävlingen ställer upp bilar och handtag. I 
den första deltävlingen i Hjärup vann Simon Hellstrand från Malmö SRC med Fredrik Raneland ÖMRK på andra plats. Totalt 
kommer fyra deltävlingar att köras, under vårsäsongen. 
Text:Per Andersson 
 
Resultat deltävling 5 i Malmö 
Produktion 24 
 
1. Dan Gustavsson - Önneköps MRK - 300 varv 5. Marcus Andersson - Önneköps MRK – 262 varv 
8. Fredrik Raneland - Önneköps MRK - 242   ” 
 
Open 12 
1.Dan Gustavsson - Önneköps MRK - 319 varv  6. Fredrik Raneland – Önneköps MRK – 225 Varv 
7. Marcus Andersson -        ”              -  137   ” 
  
Sydcupen Slutställning. 
1. Dan Gustavsson                 Önneköps MRK                  200 poäng 
6. Fredrik Raneland                            ”                                65    ” 
7. Marcus Andersson                         ”                                 64    ” 
12.Martin  Nilsson                             ”                                 34    ” 
13.Christer Nilsson                            ”                                 25    ” 
19. Isabell Arvidsson                         ”                                   8    “ 
24. Max Gustavsson                          “                                    2   “ 
 
Sydcupen juniorer 16 D slutställning 
 
1.Max Gustavsson                  Önneköps MRK                  67 poäng 
7.Fredrik Raneland                          “                                  30    ” 
10.Isabell Arvidsson                        ”                                  18    ” 
                           

                                                   Hur placeras en postlåda eller lådgrupp? 
  
                     Postens riktlinjer säger att postlådans överkant skall sitta cirka 90 centimeter över 

                 marken. Lådans öppning ska vara vänd mot gatan och kunna öppnas med en hand. 
                 Man skall också kunna köra till brevlådan utan att hålla på att backa, man skall 
                 ej heller behöva gå ur bilen för att komma åt postlådan. 
                 Märk också ut er postlåda med Nr: eller/och Namn för att underlätta utdelningen. 
                                     Tänk på att brevbäraren sitter på höger sida i sin bil, så det är han som skall komma
                                     till utan att behöva gå ur bilen, prova gärna med er egen bil så får ni se hur det  
                                     funkar med er egen brevlåda, om den sitter rätt eller fel.                                               

mvh  Bya Nytt´s utdelare 
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Folket och Gårdarna längs vägen. 
Av Alvar Venebrand 

 
Fortsättning från Bya Nytt Nr: 1 2009  
 
När han så kom igång med betorna, var han så arbetsam, att han inte kunde sluta när det blev mörkt. Han 
hade då dragit upp en stor mängd betor, som han tänkte nacka (4) när månen gått upp. På kvällen kom det 
lite moln för månen och Sven missade och högg sig i handleden, så blodet sprutade. Morgonen därefter 
hittade ryktaren på gården en livlös och blodlös gestalt vid väggen till stallet. Han blev ju omhändertagen, 
fick nytt blod, och Sven var åter Sven Lisebeth. 
 
Anna och Sven var fattiga människor och fick arbeta hårt för födan. Anna var väldigt snäll och given (5) 
och gav bort så mycket de kunde tjäna ihop. Sven tappade kontrollen och köpte sig en pistol med sex 
skott. Han stoppade den i fickan och irrade omkring i skogen – ibland hela dagar. I ett obevakat ögonblick 
lyckades Anna sno den och lämna den över till far. Jag frågade far om jag inte kunde få den; det var en fin 
revolver med sex skott. Men far hade kastat allt i en gammal brunn, ”tyvärr”. 
 
En kväll satt mor ute under sin kastanj vid vägen, så som hon brukade göra en stund när alla göromålen 
var avverkade. Då kom Sven stressad och varm från arbetet på sina backar. 
”Anna, jag vill ha lite att dricka.” 
”Ja, det är vatten i kranen”, sa mor. 
Efter några minuter kom Sven farande runt hörnet utan att säga ett ord. 
”Vad var det med den?” tänkte hon. 
 
När hon kom in köket, förstod hon; det hade stått en flaska med levertran för grisar. Ur den hade Sven 
tagit en eller två rejäla klunkar innan han reagerat. 
 
En morgon då Sven kom upp var det någon som skurit av två spenar på kon. De andra var också sårade. 
Detta var en chock för befolkningen i bygden; de hade aldrig upplevt något sådant. Den första tiden var 
folk väldigt upprörda och rädda. Men efterhand kom veterinären med en vettig förklaring. Han trodde att 
Sven själv huggit av dem med skyffeln, när kon hade legat och Sven skulle raka ner ströet under henne. 
Han hade inte märkt det själv. Så händelsen glömdes och det rådde åter lugn i bygden. 
 
En gång stod Sven och tog upp torv. Han var ekonomisk och skulle ha ut så mycket som möjligt. Därför 
lämnade han bara tunna brinkar ut mot vattnet, som stod gott och väl 1½ m högt utanför. Helt plötsligt så 
brast brinken och Sven hade vatten ända upp till halsen. Han var inte simkunnig, men det var inte farligt 
för han bottnade. Han fick ett rejält bad, och det hände nog inte så ofta. 
 
Mitt föräldrahem 
När far (6) köpte gården i Hemmeneköp (troligen år 1917), var byggnaderna mycket gamla. Så far 
byggde om hela gården. Det kostade säkert mycket pengar även på den tiden. Men far började att ta upp 
torv, som han körde med häst till Vollsjö och sålde där. Det blev tydligen lite pengar. Längst ner på 
ägorna kan man fortfarande spåra mossgravarna. 
 
Till bygget tillverkade de själv råsten eller lersten, som de också kallades. De grävde upp en god lera, som 
blandades med vatten till en smidig deg. Denna östes upp i träformar med hål som två tegelstenar. De 
tegelstensformade lerklumparna stjälptes upp på en jämn plan, där de fick torka i solen, för att sedan 
användas i stället för tegel.  
 
På höger sida i hålan innan gården finns, eller har funnits, tre djupa gravar, där de tog lera. 
 
 
 

Fortsättning följer i nästa nummer. 
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