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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 15 Nov. 
Manusstopp. 1 Nov.  
Ansvarig utgivare: 

Byaföreningen 
I redaktionen: 

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

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

Hemsida: 
http://www.onnekop.com 

 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER 

 

rdageen  

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 21   Nummer3  - Juni  2009 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

 

 

 

 
 

Lördagen den 27 Juni Kl: 19.00 
Insläpp fr.o.m. Kl: 18.00 – Kom i god tid 

 

Peter Wahlbeck - Ståuppkomiker 
Och 

Pugh Rogefeldt - Vis-och 
Rockmusiker 

 
 
 
 
 
 
 

Servering: Grillat, öl, läsk och kaffe. 
Biljetter säljes hos Isgrens Livs och Conditoriet 

I Önneköp. OBS, endast förköp. Entré 150:- 
Byaföreningen. 

MIDSOMMARAFTON 
Firas på Björkvallen fredagen den 19/6 mellan  
kl. 13.00- 16.00 Vi hjälps alla åt att klä stången. 

 
Dans och lek kring stången. Kiosk  med kaffeservering 
 
Godisregn ca 15.00 - Medtag blommor och ett glatt humör 

Välkomna!! 
 

Arrangeras av Byaföreningens festkommitté 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 
 
 

Långaröd under tiden 
juni-september 2009. 

 

21/6 kl. 9.30    Mässa, Jansson 
 
28/6 kl. 13.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson  
 
12/7 kl. 11.00   Mässa, Jansson 
 
26/7 kl. 11.00   Gudstjänst, 
Jansson 
 
9/8 kl. 13.30   Gudstjänst vid 
Lanthandelsmuseet, Lindgren. 
”Styfva hattar” medverkar. 
 
23/8 kl. 9.30    Mässa, Lindgren 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3/9 kl. 14.00   Café 14 i 
Önneköp, Jansson.  
”Bilder från Sydamerika” med 
Anita Lindholm  
 
6/9 kl. 9.30      Mässa, Jansson 
 
20/9 kl. 17.30  Vesper,  
Lindgren 
 
 
 
 
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 

                                                 Medmänniska när det händer! 

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

En annons här kostar 50:-   
                                        Känner du Henrys vänner? Per utgåva.                                  Henrys vänner är en verksamhet som Röda 
Korsets                                                                                        
Ungdomsförbund driver på gymnasieskolor tillsamman  
med SECO. Hållbar utveckling, internationell förståelse och arbete mot 
diskriminiering är några av de teman man arbetar med. Intresserad?  
Läs mer på www.rkuf.se. 
  
Styrelsen vill också framför ett tack till alla er som lade i bössan på 
pingstafton då vi stod utanför Isgrens en stund på förmiddagen. Vi fick 
in 538 kr och därtill har styrelsen beslutat ge 20 kr per medlem till 
insamlingen "Rädda mammorna", dvs ytterligare 1640 kr. Allt för att 
stötta civila som drabbats av krigets fasor. 

Önneköps Gräv & 
Schakt   

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

Till hösten planerar vi för fest för de äldre. Mer information kommer. 
  

StyrelsenTfn. 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 
 

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               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 

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 
 

 
 
 
 
 

                          
                      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, 

Köinge 

Maskinservice 
Tel: 0415- 622 88 
 
Mobil: 0709-28 23 93 
 

 
 
 
 
 
 

Även Du kan bli medlem 
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A llas

 

lagsbinderier – 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 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
                  
Den nya styrelsen, som valdes på 
kretsstämman i februari, består av 
Inger Mårtensson, Ulla-Britt Nittmo 
och Anne Andersson samt Christina 
Lineau och Bodil Hjalte som 
suppleanter. 
  
Vi hoppas på ett fortsatt stöd för Röda 
Korset i Långaröd och att fler vill bli 
medlemmar. Medlemsavgiften är 200 
kr om året och sättes in på  
pg 900 807-9. Välkommen! 
  
Styrelsen  

 
Pärups Bygdegård 

 
Lokal att hyra för fest och annat. 
  
För information ring Margareta 
             0415/61015 
 

Midsommarafton 
     7 blommor att  
lägga under kudden: 
1. 
Midsommarblomster 
2.  
Prästkrage 
3.  
Blåklocka 
4.  
Blåklint 
5. 
Klöver 
6.  
Förgätmigej 
7.  
Timotej 
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         Välkommen till La Flambée 
                      Restaurang med Bed & Breakfast i Önneköp 

 
                                                               Specialiteter från Alsace, egenimporterade ekologiska  
                                                Alsace-viner! 
                                 Rum & Frukost med härliga sällskapsrum i trevlig miljö.. 
                                                Kombinera middagen med andra aktiviteter på Kulturstråket! 

        Uteservering • Catering • Konstutställning 
                       Öppet alla kvällar hela sommarlovet, dagtid ibland. 

Per Bings väg 10 i Önneköp  Ring för info 070-2751324  www.la-flambee.eu    
                        

                           Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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  

OBS!   OBS!   OBS!  
 

Önneköps Bageri & Noy’s Thaikök 
Vi håller semesterstängt fr.o.m. den 6 september  t.o.m den 5 oktober 

Öppnar åter den 6 oktober 
Opz!'!Boefst!

 

Önneköps Bil 
Försäljningen av reservdelar, 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:- 
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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 

 
Byavandring Söndagen den 

2 Augusti kl. 13:oo 
  
Carl-Gustaf Svantesson har lovat att ta oss 
med på en vandring och berätta om 
Hemmeneköp. 
Det handlar om hus o gårdar och folk i byn 
från förr och nu. Vi samlas på Carl-Gustafs 
gård, det kommer att ta ett par timmar så 
det vore lämpligt att ta med 
eftermiddagsfikan. 
 Väl mött Önneköps Byaförening  
(behöver ni vägbeskrivning ring 60019) 
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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.  

 
Spela Bingolotto direkt på hemsidan. 

Nu går det bra att spela alla spel som Folkspel erbjuder direkt via vår hemsida. Det är bara att gå in 
på adressen här ovan och öppna Folkspels sajt, och sen väljer ni själv vad ni vill spela. Besked om ni 
vunnit eller ej får ni direkt. Prova gärna på detta, och lycka till. 
 

Herrlagen. 
En fantastisk start på säsongen för vårt herrlag, åtta raka segrar, 24 poäng och 27-1 i målkvot. I 
nionde matchen kom den första förlusten, och i den tionde den först oavgjorda. För att vinna så 
många matcher i rad krävs i regel lite tur, och det har killarna haft. Men den största anledningen till 
framgångarna är att laget i de flesta matcherna varit betydligt bättre än motståndarna, och spelat en 
fin och väg vinnande fotboll, som var länge sedan vi skådade på Björkvallen. En som skall ta till sig 
en stor del av äran är tränare Alvén som infört ett nytt spelsystem, och lyckats få spelarna att 
anpassa sig efter det. Jag skrev iföra Bya-nytt att en kvalplats till femman inte borde vara omöjligt, 
och det finns ingen anledning att ändra på den målsättningen. Visserligen leder man kanske serien 
över sommar uppehållet, och då skulle kanske målsättningen vara högre. 
Men de nio sista matcherna till hösten kommer att bli mycket tuffa, och det finns många lag som vill 
göra livet surt för serieledarna, bara så ni vett. Vi får hålla tummarna. 

 
Damlaget 

Vårt damlag BW 90/Önneköp som laget heter nu mera har inte haft samma framgångar som 
herrarna, men med det stora träningsintresse och en spelartrupp på över tretio spelare, så kommer 
snart framgångarna även för detta lag. Problemet våra tränare Tommy och Henrik har att brottas 

med är den stora spelartruppen. Det får ju inte ingå mer än sexton spelare i truppen till seriematch, 
och eftersom de vill att samtliga spelare skall få spela, vilket är helt rätt, så blir det nästan nytt lag till 
var match. Nu får vi spela av denna säsong, och sen till hösten för vi sätta oss ner och se hur vi skall 
lösa det inför nästa år. Våra damer har inte haft den där lila turen som krävs heller. Trots ett markant 

spelövertag och mängder med målchanser i en del av matcherna har det slutat med förlust, men 
sånt där brukar jämna ut sig i det långa loppet. 

 
Ungdomslagen. 

Våra duktiga ungdomsledare har åter igen premierats av Skånes idrottsförbud. Denna gång var det 
Ingvar Isgren som fick mottaga Sparbanks stiftelsens idrottsledare stipendium på 7000:-. ÖIF får i sin 
tur 3000:- att använda till våra ungdomar. 
 

P 15 
Glädjande är att det har kommit till en rad spelare i vår, så nu är truppen 18 spelare stor. 
Om det har att göra med att man vann den senaste matchen med förkrossande 14-0 förtäljer ej 
historien. Tränings intresset är stort och för närvarande ligger man sexa i serien. Viktor Wernersson 
en av många talanger i laget lyckades ta sig zon-läger steg 3, som är steget under elitlägret i 
Landskrona dit de ca 50 bästa skåningarna blir uttagna till, Tyvärr för Viktor så blev han sjuk och 
kunde ej ge de andra killarna en match om en av de åtråvärda platserna till Landskrona. 

 
P 10 

Har inte haft så värst stora framgångar under våren, man har varit bra med den första halvleken, men 
sen har bollen inte studsat deras väg. 
Här kommer att bli förändringar inför höstsäsongen. Det blir två mixade lag flickor/pojkar som är föda 
98, respektive 01. Det behövs fler spelare till båda lagen så är där någon som är intresserad att vara 
med så kontakta Jörgen Svensson. 

Fortsättning nästa sida. 

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


Boll & Lek 
Vårt minstingar och vår framtid, föda 02-05 tränar tisdagar på Björkvallen. 
Är det fler som vill hjälpa till i föreningen på något sätt, eller att vara med att spela eller träna i något lag kontakta Jörgen 
Svensson på 070-3719337 eller 60447 

Innebandyn 
Tar sommar uppehåll nu och startar upp igen till hösten 

 
Tennis 

Boka tid på Björkvallens högra entré, och spela sen tennis. Vår fina grusbana utnyttjas alldeles för lite. Ni som vill vara 
med och spela Önneköps Open, Måste anmälan er till Gert Nygren 070-5912176 senast den 27 juni. Turneringen startar 
sedan i mitten av juli och avslutas i september. Alla som medverkar är garanterade två matcher, och det kostar 200:- att 
vara med, och då spelar ni gratis på banan resten av säsongen 
 

Loppmarknaden.  
Lördagen den 1 Augusti kl 13.00 entré 10:- 

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 
Anmälan till Lillemor Forsberg på tele 0413-25774 senast den 8 augusti. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flera inbrott i Hemmeneköp 
2009-03-24 10:54 HÖRBY 
Två fritidshus i Hemmeneköpstrakten har haft tjuvbesök. I ena huset var det inbrott mellan den  
15-19 mars och tjuvarna tog sig in i villan genom att krossa ett fönster och sökte sedan igenom hela 
huset.  
Många föremål saknas. Bland annat stals en tung järnkamin. Den 18 mars klockan 23.20 gick larmet i ett 
annat fritidshus i trakten och där stals en motorsåg och bränsle från ett uthus.  
  
Inbrott i fritidshus  13:46 HEMMENEKÖP 
Vid ett inbrott i ett fritidshus i Hemmeneköp stals 30 kvadratmeter spånskiva, två kaminer, en 
stege, tallrikar och koppartråd bland annat.  
Inbrottet har skett någon gång mellan den 7 och 18 april och tjuven hade tagit sig in genom att bryta upp 
en igenspikad ytterdörr. 
Tyvene tager jo alting,- intet er for stort eller for småt. Selv vores drikkeglas til 3 kr. stykket i IKEA, har de taget. Vi 
har haft 2 inbrott på en måned! Ved inbrott nr. 2 stjal tyvene alt det, som de ikke kunne få med i det første inbrott. 
Tilmed havde de skruet sikringerne ud af EON's sikringsskab ved grusvägen og således blev de ikke generet at 
vores 150W udendørslampe, der tænder automatisk, når man kører op på gårdspladsen. Vi måtte derfor i lørdags 
ikke kun ringe til polisen men også til EON, der sendte en montør ud, så vi igen kunne få strøm. Vi er derfor 100% 
sikre på, at det er de samme tyve, der kommer igen og vi er bange for, at de bliver ved indtil der ikke er mere at 
stjæle. Disse tyve havde endda også forsøgt at køre væk med vores husvogn,- en 6 meter lang gul Cabby Nova fra 
1977, der tilmed er avmeldt hos Vägvärket. Heldigvis var det ene hjul punkteret og derfor kunne de ikke køre væk 
med den, men man må jo formode, at disse tyve ikke havde tænkt sig at køre rundt med denne husvogn i det halve 
Skåne, men blot transportere den til et sted, der ikke ligger langt væk.  
Ved at tale med grannar fandt vi ud af, at de også havde haft "gæster". En af dem fik stjålet den motorsav, der står i 
avisartiklen. Og vi har hørt om mange, der har haft inbrott i deres huse i trakten. Nogen gange banker mystiske 
personer på om aftenen og spørger efter benzin, da deres bil er gået i stå, men der er ingen bil i nærheden.  
Vi synes, det er vigtigt at gøre alle læsere af Byanyt opmærksomme på, at der er nogle meget aktive tyve i gang i 
vores ellers så skønne del af Skåne, at politiet ikke gør andet end af optage rapport og at alle bør sikre deres 
fastighet så godt som det er muligt (evt. med alarm).  
Venlig hilsen  Mariette Svarre Nielsen og Søren Frandsen 
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