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Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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

 

Kagarp Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu

öppettider Tis-Sön 10-18.

                         
                      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,

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



 Bregnahult
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.
Högalunds Ekologiska Köttlåda 

.

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
hela året. Leveransen blir i november.

Köttlådan innehåller 30-40 kg ekologiskt 
kalvkött från Skäpperöd. Priset är 104 kr/kg.

För mer info, ring Helena N Olofsson 
0415-603 08 el 070-208 70 61

 www.kulturvandring.se

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

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

Håleklöva trädvård
Beskärning,  Fällning

Plantering o Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

Fortsättning från sid 2 

Långaröds Röda Kors 
Därefter lackar det snabbt mot jul. Julmarknaden i Önneköp kommer i år att äga rum
den 8 dec och då finns Röda Kors-kretsen på plats - arbetsgruppen med lotterier och
försäljning av sina alster och styrelsen med försäljning av Första Hjälpen material
och julkort m.m. 
Väl mött !

Avslutningsvis vill jag berätta att Röda Korsets julkampanj 2012 heter ”ALDRIG
ENSAM”.

Det gjorde den förresten 2011 också. Den innebär att man kan skänka pengar till
speciella ändamål inom Röda Korset som t.ex. telefonjour som människor kan ringa,
eller  besöksverksamhet  för  äldre,  eller  läxhjälp  och  språkträning  eller  att
anhörigvårdare får stöd, eller sjukhusvärdar bl.a.
Hur har vi det då här i vårt lilla område ? Känner du till någon som sitter ensam och
aldrig får besök ? Kanske längtar du själv efter besök eller skulle vilja ha hjälp att ta
dig till doktorn eller något annat ? Eller är det du som har en stund över och skulle
kunna tänka dig att dela den med någon som behöver en medmänniska ?
Hör av dig ! Ring eller maila någon av oss i styrelsen !
Soliga hösthälsningar från styrelsen 
gm Bodil Hjalte    0707-75 76 24 el. bodil.hjalte@punkt.se 
AnnChristin Johansson 0415-603 84   Anne Andersson  0415-602 64 el.
Agneta Anderberg 0415-6124              Christina Linéau 070-6910109

Köinge
Maskinservice
Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

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

  

 

  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” h t tp://www.onnekop.se/anmar ieber tam 

E-mail. ber tam@onnekop.se 
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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



 

6

En annons här kostar 50:-
per utgåva.

 Önneköps Lanthandelsmuseum
Har öppet lördagar kl: 11:00- 16:00

Juni, juli Augusti
Övriga tider ring

Clary 0763-636867
Tage 0415/60019

Bli Medlem i Byaföreningen
Medlemsavgiften  är 30:-

BG 5600-4559

Välkommen till
Lavendelgården i

Henset
Telefon: 0415-61175
www.lavendelgarden.eu

 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 !  

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
 

Välkommen in på

www.prtryck.se

Den enda bank du
behöver

Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

Moduler från 4 m2 till 26 m2
www.bosallerup.com

                  
krister.wiengren@bosallerup.com

tel. 0733335130



7

Notiser från Önneköps IF
 

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.

Hjärtstartaren
Hjärtstartaren  som  vi  har  fått  av
Lions  är  placerad  i
omklädningsrummet som är närmast
reningsverket. Skylt finns på utsidan
vid  dörren,  som  alltid  kommer  att
vara öppen. Så det är bara att hämta
den där om ni skulle behöva hjälpa
någon. 
OBS skåpet  till  hjärtstartaren  är
plomberat  och  larmat,  allt  för  att
undvika  klåfingrighet.  Vid  nöd
situation bryts plomberingen med att
lucka  rycks  upp  enligt  instruktioner,
och  samtidigt  går  larmet.  Tveka
aldrig  att  använda  apparaten,  den
talar  själv  om  vad  och  hur  ni
använder den. 

Grattis ÖIFs herrlag   Guld  
lagen

Champagnekorkarna  och
segersångerna  flög  i  luften  den  7
oktober  på  Björkvallen.  ÖIF  är
tillbaka i femman efter 28 år. Är detta
den  bästa  prestationen  någonsin  i
föreningens  historia?.  Sanningen  är
att inget lag tidigare lyckats avancera
upp  till  den  tredje  serien  ner  ifrån
räknat.  A-laget  har  nu  tangerat  det
bästa  div  6  serieresultatet  med  17
vunna  2  oavgjorda  och  3  förluster.
Detta  resultat  hade  vi  när  vi  vann
sexan 1979 också men då var sexan
den lägsta serien.

Jag  påstår  att  detta  är  den  största
framgången  ÖIF  har  haft,  men  det
finns säker de som ej håller med. Så
herrar skall ni skriva in er för alltid i
historieböckerna skall ni vinna minst
9 matcher och spela 5 oavgjorda och
förlora max 8 matcher nästa säsong,
för  då  har  ni  raderat  ut  det  bästa
serieresultatet  i  femman  som  var
1967 och 1980.
En  som  skall  hyllas  lite  extra  är
tränaren  Dan Sandberg som på ett
mästerligt  sätt  har  coachat  laget,
trots  massor  av  skador  på  spelar
truppen.  Han spel  idé har verkligen
gått hem hos spelarna, och det skall
bli  mycket intressant att följa laget i
femman. Jag tror att en plats på övre
halvan  är  möjligt.  När  Bya-nytt  har
kommit  ut  är  den  preliminära  serie
samansättningen  klar,  och  alla
hoppas vi väl att vi kommer i samma
serie  som våra  rivaler  i  kommunen
Askeröd och Hörby FF. Fri månaden
har också infalligt då, och det är alltid
intressant  att  se  vad  det  får  för
inverkan på spelartruppen inför nästa
säsong. Nu var det inte bara a-laget
som  vann  sin  serie  även  b-laget
segrade. Det är någonting som vi är
mer  vanna vid.  Laget  vinner  serien
vart annat år och ramlar ur den högre
serien året därpå. Arnold ”Kannibal”
utropade  vid  festfirandet  i
klubbstugan  sig  till  den  äldsta
målskytten  i  förenings  historia,  och
förmodligen är det så. Och vem vett
han  kanske  slår  sitt  nysatta  rekord
nästa  säsong,  snabbheten  är
snäppet sämre då, så får  han göra
inhopp i b-laget, är risken stor att han
även då kommer att stå ivägen för de
yngre,  så  att  bollen  ändrar  riktning
och ställer motståndarmålvakten.

Damlaget
Damlaget  gjorde en tapper  säsong.
Med  en  spelartrupp  på  13-14
spelare, så har man inte fått i hopp
fullt lag 11 st i många matcher. Men
man har kämpat på enastående hela
året,  och  två  vinster  blev  det,  och
man  var  bara  minuter  från  att  ta
poäng från serieledarna St Olof. Nu
är den stora frågan om vi har damlag
till  nästa  säsong.  Tjejerna  och
tränarna  har  bestämt  att  fortsätta
med  inomhus  säsongen,  och  se
undertiden om det kommer fler tjejer
till  truppen, och om det skall satsas
på ett lag även nästa år.

Tränarna  Henrik  och  Kim  har
aviserat att de mest troligen ej står till
förfogande nästa år.
Som jag ser det får vi avvakta med
att ta ställning om vi  får ihop till  ett
damlag  till efter helgerna.

Ungdomslagen.
Precis som jag skrev i föra Bya-nytt,
så  börjar  många  års  träning  bära
frukt  nu.  Framgångarna  fortsätter
med bla en vinst och en oavgjord i
höst.  Nu  ger  det  sig  hur  många
spelare  ledarna  kan  räkna  in  till
nästa säsong. Ledarna funderar i nu
läget om det blir ett 7 manna eller 9
manna lag.  Så är  det  någon 11-13
åring som går hemma i stugorna och
funderar på att börja spela, tveka ej
kom  och  var  med  på  träningarna
redan nu. Laget tränar nov månad ut
på Björkvallen,  sen  är  det  inomhus
som  gäller.  Med  start  v  47  tränar
laget  i  Hörby  hallen  om  lördagar
mellan 13.30-15.00.
Ledare  Cecilia  Arvidsson  och
Jessica  Hallberg,  som  gärna  hade
sett någon av våra senior killar hade
kommit  en  halvtimme  tidigare  till
träningen  på  Björkvallen,  och
instruerat  ungdomarna  i  olika
spelövningar.

 

HÖRBY GLASMÄSTERI
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Inför  nästa  fullsatta  läktare  (nåja)på
Björkvallen,  föräldrar,  mormor  och
morfar,  farmor  och  farfar  släkt  och
vänner, ja nästan alla var de där för
att  heja  fram  laget  i  den  första
matchen mot  Askeröd.  Vaktmästare
Fredrik  hade  gjort  specialplan,  och
en  sån  succé  det  blev.  Laget
fullständigt  bars  fram,  och  efter  en
tuff  kamp,  hade våra knattar  segrat
med  8-4.  Vad  månde  bliva.  Laget
tränar  nu  i  Långaröd  mellan  18.00-
19.00 på måndagar
Ledare är
 Alice Nilsson och Pia Olofsson.

 Obs!  fort. Sid. 9





            Fort. Sid 7                                           ÖIFFotboll & Lek
Under ledning av Daniel Ekblad och Cesar Nilsson tränar våra minstingar i Långaröd om tisdagar mellan 17.30-
18.30. Som genom lek börjar utbildningen av vad vi alla hoppas på spelare, som en gång i framtiden kommer att bli
stommen  i  våra  herr  och  damlag,  eller  varför  inte  en  landskapsspelare.Vill  någon  förälder  hjälpa  till  med
ungdomarna tala med Jessica, vår ungdomsansvarige på 0735-053523. Det blir aldrig för många ledare.
Är det fler ungdomar flickor eller pojkar som vill prova på att spela fotboll, så är alla hjärtligt välkomna, till någon av
träningstillfällena.
Innebandy
Träning om måndagar  mellan 19.30 -21.00 i  Långaröd,  Denna tid var  meningen skulle  vara för  seniorer,  men
eftersom Micke Nilsson ej har fått någon hjälp med de yngre spelarna är de också med i detta gäng. Micke ser
gärna att någon tar hand om  juniorerna, så det måste väl finnas någon som är intresserad av att hjälpa till med
detta.   Prata med Micke om detta.
Loppmarknaden.
Nu samlar vi för årets loppis, som är Lördagen den 4 Augusti, så har ni något att skänka ring Dan på kvällar 60332
eller Mickael Persson 0703-169433 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 på Bageriet samt nyöppnade Önneköps Livs. Så köp era lotter
där och gynna vår förening. OBSERVERA Bageriet och affären har ingen vinst inlösen.

Returburkar.
Önneköps IF får pant på alla era aluminium burkar som ni inte själv kan panta. Släng ej dessa utan kör de ner till
idrottsplatsen så tar våra  vaktmästare hand om dem
Tack alla sponsorer och alla ni andra som på något viss bidragit till ett av ÖIF framgångsrikaste år någonsin. 

Vi i ÖIF önskar alla, ett riktigt Gott Slut & God Jul
Gert Nygren   För Bya-Nytt

Önnebo     Buss   Lekplats   Väg  Julbelysning mm
Dessa för oss så viktiga saker tog vi upp på kommunens möte i Långaröd i höstas.
Det var ett möte där allmänheten fick närvara och ställa frågor, vilket en hel del hade hörsammat. Här följer ett
sammandrag:
ÖNNEBO:  Socialnämndens ordförande lovade att Önnebo ska finnas kvar!!! Däremot är det inte klart vem som
ska bedriva hemtjänst och hemsjukvård här ute.

BUSSEN:   From 9/12  utökas tidtabellen med en tur kl 07.13  fr Önneköp till Hörby!!!! Tack alla ni som skrivit
på namnlistor för att få till denna så viktiga morgontur! 
Nytt är också en tur 6.46 fr Hörby till Önneköp.
Dessutom en extra kvällstur fr Önneköp 21.43 till Hörby. (vardagar)
Hela tidtabellen finns på www.skanetrafiken.se från mitten av nov.

LEKPLATSEN:  Nedanför ”kasebanan” behövdes mera sand och uppstickande träbitar  behövdes tas bort.
Dessutom var fikabord och bänkar trasiga. Det utlovades åtgärder, och allt är redan fixat.
Staketet ut mot parkeringen  kommer, men det är inte sagt när.

VÄGEN:   Det  är  Vägverket  som  står  för  gatan  norrut  genom  byn.  Vi  fick  information  om  att  bulorna
(”farthinder”) ska vara kvar och att det kommer att läggas på en ytbeläggning, men först under nästa år!!

JULBELYSNING:   Kommunen bekostar el-uttag i de nya gatlyktorna. Vackra julbelysningar är beställda och
kommer att sprida en mysig julstämning längs bygatan. 

/ Irene O
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Uroxestenen i Trulshärad
Det är sommar, onsdagkväll och ett gäng bygdeintreserade träffas. Det är Långaröds o Kölleröds förvedna som
skall ut i skogen för att se på en gammal kultplats i den lilla byn Trulshärad på Linderödsåsen.
När vi parkerat bilarna på den lilla skogsvägen går vi upp i skogen. Ja just uppåt bär det, vi ska till högsta punkten
i Trulshärad. Strax vi börjat gå passerar vi en raserad Linbastu eller som det också heter Brydestua. Denna var
igång på 1800talet ja kanske en bit in på 1900hundratalet. Det var i den byns kvinnor gjorde flera av momenten
med liberedningen.
Klättringen går vidare och snart står vi vid stenhällen med ett mönster som liknar ett uroxehorn 80 cm. långt 10
cm. brett o 10 cm. djupt. En del säger att är gjort av männisohand medan andra hävdar att det är naturens egen
utformning.
En liknande sten med liknande mönster har hittats i Halland. Kan naturen göra ett i Trulhärad o ett i Halland?
Denna stenhäll med kultplatsen ligger på högsta punkten i Trulshärad varav man kan tro att det var här man
offrade till solguden  eller någon annan gud för att få bättre skörd, jaktlycka och fruktsamhet för människor o djur.
Tro kan alltid. På Stenshuvud-utlöpan av Linderödsåsen finns något liknande. Här är det en fot med tår som är
uthuggen,  denna är  också på högsta punkten här.  Vi  är  tidsmässigt  på  bronsåldern-  1000 år  c:a  före kristus
födelse. Står man här på kultplatsen i Trulhärad o blundar kan man tydligt ”se” den tidens människor klädda i
djurhudar bärande på det som skall offras. Det är bra med fantasi. Skogen då var av bl.a. uroxar medan vi idag får
nöja oss med rådjur, älg, kron. o dovhjort, vildsvin och i skyn någon havsör, storkar, hägrar  tranor. Att få vara
med denna kväll var för mig o hustru Karin överväldigande stort. Att få bo i en by med kultplats ”Uroxestenen”
kan man bara tacka för.
                                                             Gert Backe Tulshärad



VINTERKVÄLLAR     i
Hotspot Kölleröd

BERÄTTARKAFÉ 16/1 2013  klockan 19 – 21. Östra Sallerups kulturhus . Berättargruppen
Ägir lockar fram säsongens sista skrönor, historier och sannsagor.

INSPIRATIONSTRÄFF den 30/1 2013 klockan 19 – 21 i Pärups Bygdegård. Föredrag med
musik: Mats Spelman spelar och berättar om spelmanstraditionen under självhushållningstiden
och om spelmän från vårt område. Kanske får vi oss en svängom med Åse Alexandersson som
avslutning. Kaffe och smörgås. Anmälan senast 23/1 till Arne Andersson 0415 - 61294, Tage
Persson 0415 - 60019  eller eva.grip@evagrip.se. Alla är hjärtligt välkomna!

www.hotspotkollerod.se
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 FORNMINNESINVENTERING I RISBYGDEN
Forntidens  kulturlämningar  i  vår  del  av  Skåne  är  inte  speciellt  väl  kända,  jämfört  med  andra
landskapsdelar. Riksantikvarieämbetets senaste inventering 1987 lämnade relativt  R-fattiga kartor efter
sig i Långaröds och Östra Sallerups socknar.  Den senaste kulturminnesinventeringen i Skåne, Skog och
Historia, hann inte hit, innan projektet kom av sig och gick i träda av arbetsmarknadspolitiska orsaker
2007.   
Längre upp på åsen –  i Svensköp, Huaröd, Hörröd – ser det ungefär likadant ut. Först i Östra Sönnarslöv
och Västra  Vram norrut  eller  ett  stycke  in  i  Andrarum,  Eljaröd eller  Ravlunda åt  sydöst  ökar  antalet
registrerade fornminnen av förhistorisk typ markant, främst som gravar.  Forngraven är en traditionellt
prioriterad fornlämningstyp, av såväl vetenskapliga som känslomässiga skäl. 
Stenåldern var en relativt lång tid (minst fem millennier) av mindre eller alltmera fasta bosättningar, och
spår efter stenåldersmänniskor i nuvarande åkermark är inte ovanliga. Några stenåldersgravar är däremot
inte  kända  i  trakten.  Ett  flertal  fynd  av  fr  a  flintyxor,  bl  a  kring  Önneköps  by,  finns  beskrivna  i
fornminnesregistret sedan 1987. Ett par boplatser vid Skärhus i Långaröd resp Kölleröd i Östra Sallerup
är markerade med (R) på fastighetskartan. En ny inventering av tänkbara boplatslägen i dessa socknar
skulle säkert ge rik utdelning. Att åstadkomma en så komplett sammanställning av lösfynd som möjligt
vore  också  värdefullt.   Detta  skulle  förstås  till  stor  del  vara  beroende  av  ägarnas  medverkan.
Fornfyndsmeddelanden emottagas således tacksamt!  En kort beskrivning av fynd och (helst) fyndplats är
vad som behövs, och ett foto är inte fel. 
om bronsålderns och järnålderns lämningar i Långaröd med ombygd vet vi egentligen ännu mindre. En
forngrav gör förstås ett område extra intressant. Tack vare en markägares tips kunde nyligen socknens
första forngrav antecknas och anmälas för registrering i vederbörlig ordning.  Nyfyndet består av en
 exemplarisk domarring, ett gravmonument av järnålderstyp, anlagd på en avsats i en flack sydsluttning i
Farhult. Troligen finns där ännu minst en ännu okänd forngrav kvar att återfinna i Långaröd. Samma gäller

grannsocknen,  där  en hög på  Klacks  backe  i  Sallerup är
socknens hittills enda godkända forngrav, troligen från den
äldre  bronsåldern.  Det  speciella  med  den  högen  är
emellertid att den kan anses vara uppförd på 1600-talet e Kr
av  prästen  Jöns  Henriksson,  annars  bättre  känd  som
arkitekten bakom Prästgårdsparken. 

Fornåkrar i form av ryggade åkrar eller parceller finns det ett
par  exempel  på  i  Viggarum och  Önneköp.  Områden  med
röjningsrösen är det mindre ont om i Långaröd och Sallerup,
vanligtvis  av  mera  historisk  än  forntida  karaktär.  Bland
andra ovanligare fornminnen i Långaröd märks en klippa i
skogen  i  Trulshärad  med  en  säregen  fördjupning,  det  så

kallade Oxhornet. Traditionen talar här om offer för god jaktlycka i gammal tid, ovisst dock hur gammal.
Någon förekomst av mera typiska hällristningar,  i  första hand skålgropar (älvkvarnar),  är inte kända i
socknen.  Block  med  skålformiga  fördjupningar  efter  stenkrossning,  registrerade  som
makadamslagningsblock, är av betydligt yngre datum. 
Ovanstående exempel på kulturminnen i närbygden –  somliga flera
 tusen år gamla, andra kanske ’bara’ ett par hundra år – skvallrar om 
ett betydligt rikare sortiment av fasta fornlämningar än vad som än 
så länge framgår av Fornminnesinformationssystemet (FMIS), dvs 
Fornlämningsregistret, tillgängligt för (nästan) alla på
 Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se/fornsök.   Endast en ny 
och helst heltäckande fornminnesinventering skulle kunna råda bot på 
det kunskapsglappet. 
Med andra ord: hör gärna av dig med tips om okända fornlämningar och
 fornfynd till 0415 61009 eller stefan.wrang@gmail.com !  Syftet med ett 
inventeringsprojekt som detta är alltså att dokumentera mera för att förstå 
mera om hembygdens äldre och äldsta tider

Kölleröd i oktober 2012
Stefan Wrang

STENFIGURERNA HAR FÅTT NYA KLÄDER!!
Stanna till utanför museet och beskåda musikgruppen i betong. Dessa har stått där i ur och skur massor
av år och blivit alltmera färglösa.
Men byns okända konstnärer Tage Persson och Lennart Wennerholm med konstnärshjälp av Sandra
Anderberg har i sommar målat dem i härliga nyanser, kom och se!!  /Irene O. 
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*   Nyfunnen domarring  

Makadamslagningsblock
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