
                     1

Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 14 April 
Manusstopp. 31 Mars 

Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen: 

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

e-post: tage.p@onnekop.se 
Hemsida: 

http://www.onnekop.com 
 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 

  
                                                   

                                 
                                                                                               

  
  
  
                                                              
                            
                       
                         

                                    
                                                  
                                                             
                                               
                                              
                                  
                                     
                                                        
                                                          
  
  

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 23   Nummer 1.  2011  

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

   Önneköps byaförening 
 

Kallar härmed till ÅRSMÖTE  
tisd. Den 1 mars. kl 19 00 

I f.d. pensionärsbostäders stora sal 
Ärende enligt stadgar, kaffe och lott: 

25 kr Välkomna 
____________________________ 

Medlem som önskar få ärende behandlat på 
årsmötet, har 

att skriftligen överlämna ärendet till 
styrelsen senast 20 feb 

Eventuella avsägelser lämnas till Gert 
Nygren senast 20 feb 

____________________________ 
Byakannan 

Förslag på mottagare av byakannan för 2011 
mottages 

tacksamt av byaföreningens styrelse senast den 20 
feb.  

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 

 
.Långaröd under tiden 
februari - maj 2011. 
30/1  4 e Trett.d           
    Mässa kl. 11, Jansson 
13/2  6 e Trett.d.         
    Mässa kl. 16, Lindgren 
6/3    Fastlagssönd      Gudstjänst 
kl. 18, Jansson. Kyrkkaffe med 
fastlagsbullar 
13/3  1  i Fastan          
     Mässa kl. 9.30, Lindgren 
27/3  Jungfru Marie     Gudstjänst, 
Jansson. Kyrkokören medv. Tiden ej 
fastställd 
10/4  5 i Fastan            
   Mässa kl. 9.30, Lindgren 
17/4  Palmsönd.         
   Mässa med kyrkkaffe, Jansson.        
              Ev. kl.15,00 
21/4  Skärtorsd.          Gudstjänst kl. 
14.30 på Önnebo, Jansson

 
24/4  Påskdagen         
Sånggudstjänst kl. 16, Lindgren
8/5  3 i Påsk                
Gudstjänst kl. 9.30, Lindgren 
15/5  4 i Påsk             
  Mässa kl. 11 med 
Konfirmandjubileum, Jansson.  
      Konfirmander inbj. med  
 30, 40, 50, 60 och 70-årsjub. 
29/5  Bönsönd.           
Gudstjänst kl. 18, Lindgren
  
En del tider är fortfarande 
preliminära. Reservation för 
ändringar.  
Se därför även predikoturer i 
Skånska Dagbladet på lördagar 
och Frostabladet på måndagar.  
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasterst
ad 
Eller www.kyrktorget.se 
 

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

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

 
Hans-Olof Nilsson 

!                              Kom med på kretsstämman den 26februari         
Anne Andersson   Röda Korsets drivkraft jorden runt är att lindra och förhindra 
m                                     mänskligt lidande. Som medlem har man tagit ställning för 
                                 de utsatta och genom vår förening kan vi, tillsammans 
m  ed                             med alla andra rödakorsföreningar, ge utsatta människor hjälp
vare sig det gäller en katastrof på andra sidan jordklotet eller att någon behöver hjälp 
i vår egen kommun. En förening finns till för sina medlemmar och det är 
medlemmarna som har rätt att vara med och besluta om vad föreningen ska göra! På 
kretsstämman (=årsmötet) tar vi beslut om vilken inriktning vi ska ha på 
verksamheten och vem som ska sitta i styrelsen. Det är viktigt att du är med så att den 
styrelse, som väljs, får veta vad medlemmarna önskar att kretsen ska göra. 
Vi i nuvarande styrelse tror att Önneköp och Långaröd med omnejd har glädje av att 
ha en egen RödaKors-krets och hoppas att kretsen ska kunna ordna aktiviteter och 
arrangemang till glädje och nytta både för oss som bor i trakten och för behövande på 
andra håll i världen. För att kunna ha en krets behöver vi medlemmar (just nu är vi 71 
st), men också medlemmar som vill engagera sig – lite är bättre än inget. Ett första 
steg är att komma på kretsstämman – det brukar både vara intressant och trivsamt! Så 
kom med och känner du någon som du tror kan vara intresserad så tag med honom 
eller henne! 
Härmed hälsar styrelsen både medlemmar och andra intresserade varmt välkomna till 
församlingshemmet i Långaröd lördag den 26 februari kl. 14. Utöver förhandlingar 
blir det sång med Kulkören och så fika förstås. 

Styrelsen 
PS Alla medlemmar får en personlig kallelse där du också kan läsa om vad kretsen 
gjorde förra året. DS 

 
                                         

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 

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 

 

0415-603 67 
070-591 21 76

Bygg & Besiktnings HB 
Önneköp Alberts väg 8 
242 98 Hörby 
E-post: gert.nygren@netlan.nu
Utför alla besiktningar 
Enligt AB 04, ABT 06, ABS 09 
Kvalitetsansvarig PBL 
Riksbehörighet E 
Konsultansvarsförsäkring. 
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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 – Cafè-Hembakat     

  Loppis – Vävstuga 
   Radioutställning -   Jöns H . Minne  

Lördag kl. 12 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75,  070-6242642 

 

 
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 
 

Kagarps Boställe 0415-60364   
www.fargfranforr.nu

Öppet: Tis. –Fre. 10-18 
Lör.- Sön. 10.00 – 16.00 

 
 
 
 
 

                          
                      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 

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

Angående bidrag till sjukvårdskostnader 
Protokoll vid sockenstämma den 1 augusti 1847 

Befallningsman Anderbergs skrivelser av den 28 sistlidne juli, 
angående Långaröds församlings hörande om den ville lemna 
något bidrag till  sjuklige drängen Per Persson i Trulshärads resa 
till Stockholm för att där söka läkarvård, upplästes och avgav 
församlingen det svar att den ej känner Per Perssons tillgångar, 
att han varit sjuklig , men varit intagen på Lazarettet och derifrån 
utgått, och församlingen i övrigt icke anser sig kunna eller vara 
skyldig att bestå honom reskostnad till Stockholm, då här finnes 
skicklige Läkare närmre att tillgå. 
              Tage 
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Så harngerfirar  

Angående bidrag till 
sjukvårdskostnader 

Protokoll vid sockenstämma den 
1 augusti 1847 
Befallningsman Anderbergs 
skrivelser av den 28 sistlidne 
juli, angående Långaröds 
församlings hörande om den 
ville lemna något bidrag till 
sjuklige drängen Per Persson i 
Trulshärads resa till Stockholm 
för att där söka läkarvård, 
upplästes och avgav 
församlingen det svar att den ej 
känner Per Perssons tillgångar, 
att han varit sjuklig , men varit 
intagen på Lazarettet och 
derifrån utgått, och församlingen 
i övrigt icke anser sig kunna 
eller vara skyldig att bestå 
honom reskostnad till 
Stockholm, då här finnes 
skicklige Läkare närmre att 
tillgå. 

 

  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 il  b t @ k  

 
Så har det gått ett år till och vi ser 
fram mot ett nytt 2011     
  
Tid att betala medlemsavgiften till 
Byaföreningen 
Avgiften är i år höjd till 30:- 
Kan betalas på BG 5600-4559 
Eller hos Isgrens och Bageriet 
 
Det är viktigt att föreningen har 
många medlemmar så den kan 
utvecklas ännu mer. 
Byanytt utkommer 4 gånger om 
året med 700 ex. 
Pubaftnar alla helgfria fredagar 
Fritidsverksamhet 2 gr. I veckan 
Ungdomskvällar  
Vi firar valborg, flaggansdag, 
midsommar och den stora 
sommarfesten är planerad till den 
2/7,         julmarknad 
Museet har haft 1100 besökare! 
Ett gott nytt år önskar styrelsen 

 
Pärups Bygdegård 

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

CH  Blommor 
BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby 

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

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Vintern fortsätter även om det börjar bli lite ljusare för var 
dag som går. Men det vore skönt om det snart blev vår så 
att bygatan i Önneköp kunde färdigställas! Visserligen 
finns det i dag farthinder så det räcker om nu det kan var 
något positivt? 
Såg att Hörby kommun sänkt priserna på de 7 tomterna 
som finns i Önneköp. Tomterna är byggklara priset är 
endast 15000:- el o vatten tillkommer har ni funderingar på 
att bygga är det all ide att kolla nu. 
En skrivelse har skickats till kommunen om utökad 
kompleteringstrafik så att det ska passa bättre för 
skolungdomar och övriga resenärer 
 
  Byaföreningen har som vanligt tryckt en ny almanacka 
med fina bilder från bygden den finns även att köpa hos 
Isgrens o Bageriet 
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ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning
-Totalentreprenad
-Renovering
-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 
Noy & Anders 
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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 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 

 
Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.eu

Öppet: 
Maj-Aug: Lör. & Sön. 10-17 

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 

Den enda bank du behöver 
 

 
 
Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se 

 
     Per Bings väg 4  Önneköp     Tel. 0415 – 60021 
 
    Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
    Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
                 Lördag / Söndag    9 – 13 
 
     Vi har nu ett häcksläp och ett heltäckt släp  
              för   personbil  till   Uthyrning.           
 
        Nu kan du betala dina räkningar hos oss.  
                             Du kan även 
              lösa in värdeavier / utbetalningskort. 

 
VÄLKOMNA   Ingvar  o  Annika 
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Notiser från Önneköps IF 
 

 
ÖIF på Internet

Adressen är: www.önneköps-if.se  eller 
www.xn--nnekps-if-z7ae.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 
internetadressen 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. 

 
Björkvallen 

Som ni säkert sett är de nya 
bodarna (som även fått takstolar) 
på plats, som skall bli den nya 
samlingsplatsen för byns 
ungdomar. I nuläget är pengarna 
för fortsatt arbete slut, så vi får 
avvakta i väntan på mer. Vi har sökt 
bidrag från många håll men hittills 
är det endast LIONS i Hörby som 
beviljat oss bidrag. Föreningarna 
hade som mål att allt skulle vara 
färdigt till serie starten men det 
börjar se mörkt ut. Vi får nu hoppas 
på snabba och positiva svar från 
övriga bidrags givare.  

 
ÖIFs herrlag 

Den 25 januari då drog 
försäsongsträningen igång på 
konstgräsplanen i Hörby. Efter 
frimånaden kan vi nu konstatera att 
fyra spelare lämna föreningen. Det 
var Conny Malmros, Hannes och 
Robin de Richelieu tre unga spelare 
som nu vill försöka etablera sig på 
en högre nivå i Askeröds IF i div 4. 
Vi önskar dom lycka till i sina 
ambitioner, och skulle det inte gå 
vägen där är de själklart mycket 
välkomna tillbaka. Adis Sirbubalo 
har återvänt till Hörby FF.  

Ett nyförvärv och inte vilket som 
helst, Kristoffer Ottosson åter 
vänder till moderföreningen. 
Kristoffer har de senaste två 
säsongerna spelat för BW 90 i 
fyran, där han den senaste 
säsongen inte kunde göra sig själv 
rättvissa, på grund av krånglande 
ljumskar. Får Kristoffer ordnig på 
detta blir han en jätte förstärkning 
för laget. 
Läger man därtill att de skadade 
spelarna Håkan Andersson och 
Kristoffer Arvidsson är tillbaka efter 
sina skador, samt att vi har fem sex 
juniorer som på allvar kommer att 
slåss  om en plats i laget, så tror jag 
att laget även i år kommer att vara 
med i kampen om en kvalplats i den 
Österlenska sexan. ÖIF har 
Spjutstorp i första matchen hemma, 
var den kommer att spelas vett vi ej 
förrän i början på april. 
 

Damlaget 
Vi vett ej om det blir en fortsättning 
med damlaget, och samarbetet 
med BW 90. Klart är att man 
fortsätter träningarna och 
matcherna inomhus. Det har 
kommit några riktigt duktiga spelare 
som har spelat både i div 3 och 2. 
Men det skulle behövas några 
spelare till. Henrik Nilsson är 
optimistisk och tror att de kommer 
att ordna sig. Laget börjar snart 
utomhusträningen och sen får vi se 
när det närmar sig seriestart om vi 
är med eller ej.  
 

Ungdomslagen. 
Pojkar o flickor som är födda 2003 
och tidigare börjar träningen i Hörby 
hallen fredagen den 4 februari kl 
17.30. Alla är välkomna ditt, även 
nya spelare. 
 
 

Boll & Lek 
Här råder akut brist på ledare. Det 
måste finas någon bland er 
föräldrar som kan hjälpa till 
minstingarna. Är ni en tre fyra 
ledare som hjälps åt som blir inte 
arbetet speciellt betungande men 
Är det ingen som ställer upp är 
risken stor att 20-25 barn inte få
någon träning alls kommande 
säsong,   

. vilket skulle vara oerhört tråkigt 
både för barnen och föreningen. 
Tveka nu inte längre, ring Jessika 
och säg att ni kan hjälpa till. 
Är det någon som undrar över något 
kring vår ungdomssektion, kontakta 
vår ungdomsansvarige Jessica 
Halberg på 0735-053523 så får ni 
säkert svar på era frågor 
 

Innebandyn 
Ni som är intresserade av 
innebandy gammal som ung 
kontakta Micke 22066 så får ni reda 
på inomhus tiderna som gäller i 
Långaröds gymnastiksal.  
 

Loppmarknaden.  
Har ni saker att skänka ring Ceder 
0708-761712 eller Daniel 0709-
275689, så ser de till att det blir 
hämtat. 
 
 

Bingolotto 
Prenumerera på bingolottor via ÖIF
eller nya Sverige lotteriet, och ta 
chansen och vinna? ring Gert 60367 
eller ordna det med respektive 
ledare för något av lagen.  
Ni kan även köpa bingolotter, samt 
Sverige lotten hos Isgrens livs. Så 
köp era lotter där och gynna vår 
förening. OBSERVERA Isgren har 
ingen vinst inlösen. 

 
 

 
Supporterklubben 

Ni som saknar supporterlott kontakta 
Camilla 0415-128 30 eller Jeanette 
0707-881846 så fixar de det. 
 
 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 
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Så här bra ligger Önnebo och Långaröds Hemservise till i en jämförelse
 räknar man samman omdömespoängen ligger Önnebo och Partnergruppen på 32,3 poäng, Vi gratulerar och 
gläds att vår byggd åter har ett av de allra bästa företagen. Det är ju inte bara bäst, utan långt över genomsnittet 
för både Skåne och Sverige på alla bedömningspunkterna. Det är naturligtvis personal o ledning som får ta åt sig 
av äran!!!!! 
Jämför äldreboenden 
Här visas omdömen för de äldreboenden du valt. För vart och ett av dessa redovisas ett omdöme som är 
genomsnittsvärdet för kvalitetsområdet. Ett genomsnittsvärde för äldreboenden i kommunen, länet och landet visas också. 
Omdömena kan variera mellan 1 - 5, där 5 är bäst.  
De kvalitetsområden som bedöms är: delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat och 
ledning.  
 

Äldreboenden 1. 
Delaktighet

2. 
Personaltäthet

3. 
Kompetens

4. 
Kontinuitet

5. 
Självständighet

6. 
Mat 7. Ledning

Partnergruppen Eslöv 5.0 5.0 5.0 3.3 5.0 5.0 4.0
Bokebo Vårdhem AB  3.0 2.0 3.5 1.3 3.0 ** 5.0

Häggenäs sjukhem 5.0 1.0 3.5 4.7 4.5 5.0 5.0
Långaröds Hemservice 

AB 5.0 3.0 5.0 4.3 5.0 5.0 5.0

Vallgården 5.0 4.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0
Källhaga 3.0 5.0 1.5 3.3 ** 3.0 1.0
Hagadal 3.0 4.0 2.5 4.3 4.5 3.0 1.0

Bokegården 3.0 3.0 3.0 4.3 4.5 3.0 1.0
Hörby 4.0 3.2 2.7 4.1 3.4 3.6 2.3

Skåne län 3.5 3.1 3.3 3.0 4.3 3.9 3.1
Sverige 3.1 3.0 3.0 3.0 4.4 3.5 3.0

 
 

TILL ALLA SKIDENTUSIASTER 

Äntligen en vinter som gör skäl för namnet!  Soliga kalla vinterdagar, marken täckt med gnistrande snö. Då måååste  bara 
skidorna på!!! 

Jag har märkt att det finns många längdskidåkarfantaster i vår bygd, roligt.   Tyvärr har vi ingen snöscooter/spårmaskin. 
En sån hade varit förnämlig att göra skidspår med. (Kanske nån har en scooter??)                                                          I 
stället får vi trampa på i lös-snön. Det krävs flera turer i samma spår innan de är riktigt bra.           
Därför blir man både arg och ledsen när det går hästar och folk i spåret. Vi är några som tränar till Vasaloppet, och 
behöver många träningsmil i spåren.        Så välj andra vägar är ni snälla! 

Jag har funderat på hur man på ett enkelt sätt ska kunna få reda på vilka spår som, tex efter snöfall, är uppkörda och klara.           
Kom på att man kan skriva i gästboken på Byaföreningens hemsida, den kan ju alla som har tillgång till en dator skriva i. 
(www.onnecop.com) 

Ange då var spåret går. (Man kan orientera sig med fornminneskartan på hemsidan, den går att förstora.) 

Vid Sjököpssjön finns/fanns 2 spår. Ett  börjar på Dammvägen, och går i en knappt 2km lång runda. 

Ett annat spår går på Axhultsvägen, som går i en ½-cirkel runt sjön. Där finns även en grillplats, en bit in på vägen.           
Axhultsvägen är ca 2,5 km. Tyvärr måste man sen ta bilvägen tillbaks till starten,(1 km). Eller så tar man samma spår 
tillbaka. 

Så, ni som kan tänka er att dela med er av era spår, lägg ut information om dem i gästboken.                                 
Självklart måste det vara o.k. för markägaren med skidåkningen! 

Tips: Man kan via Internet få dagsfärska spårstatus från  www.skidspar.se      Det finns i vår kommun offentliga spår i 
Satserup och Fulltofta.   I grannbyn Huaröd brukar idrottsföreningen lägga upp ett spår på ett par km, start bakom affären. 

Nu hoppas vi på mera snö i spåren. Om du blir skid-sugen, titta i gästboken!            Irene Olofsson Bregnahult 
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