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och mycket mer...

läs mer på sid 13



BygdekalendarietNystart eller höstlunk?

September
*Önneköps miniracingklubb öppnar för säsongen fredag den 29/8 och har 
därefter aktiviteter udda veckor varje fredag kl. 18.-21. Alla är välkomna dit 
och låna bil och prova på.
*Varje lördag o söndag kl. 12-17 hantverksbod, nostalgiloppis, café, radiout-
ställning i Kulturhuset i Ö Sallerup.
*Varje måndag t.o.m. 29 september från kl. 17 MC-café med korvgrillning i 
Kulturhuset i Ö Sallerup.
*7/9 Se ovan + Bakluckeloppis kl. 13-16. Boka hos Harriet 0706-322 355. 
Kulturhuset i Ö Sallerup.
*20/9 Veteranljuddag kl. 10-14 vid Kulturhuset i Ö Sallerup. Visning, 
teknisk  guidning, fika, korvgrillning, bytesstund, möjlighet att köpa dubblet-
ter från radioklubben. Kontakta Bengt Almqvist om frågor (bengt@telefon-
stationen.com).  Hörby Radioförening  (www.horbyradioforening.se)
*28/9 Hemvändardag  arrangeras tillsammans med kyrkan. För detaljer se  
Kyrkobladet. Kulturhuset i Ö Sallerup.
*20/9 deltar Blaurög i East Grevie Supers Mopperun i Ö:a Grevie. 
*12/9 Räkfrossa på Puben. Anmälan till Jeanette Persson 0705-245 240
*27/9 Knattecupen på Björkvallen

Oktober
*Önneköps miniracingklubb varje udda fredag kl. 18-21.
* Varje lördag o söndag kl. 12-17 hantverksbod, nostalgiloppis, café, radiout-
ställning i Kulturhuset i Ö Sallerup.
*4-5/10 1600-talsdagar i Ö Sallerup. Jöns Henrikssons Minne.
*15/10 Höstfest för bygdens seniorer. Långaröds församlingshem kl. 12-
15.30. Arrangör Röda Korsets långarödskrets. Se mer på sid 7.
*25/10 Supporterfest Ågården i Vollsjö. Anmälan till Anette Sjöberg 0703-
452 009

November
*Varje lördag o söndag kl. 12-17 hantverksbod, nostalgiloppis, café, radio-
utställning i Kulturhuset i Ö Sallerup. 
*22-23/11 Julmarknad i Kulturhuset i Ö Sallerup. Provsmakning av ostar, 
korvar, bröd och cider/glögg.

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Rum med självhushåll.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

3

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

Håleklöva Trädvård

Beskärning, Fällning
Plantering & Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel 0739-57 58 52

F-skatt, 
 ansvarsförsäkrad

K ö i n g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93
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Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Det är en politiskt obunden 
tidning. Vill ni ha in annonser 
m.m. till nästa nummer?  
Tänk på att det är manusstopp 
den 10 november.
Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

Kantannonserna är s.k. 
sponsorannonser och kostar 
80 kr/nr. Stöd våra sponsorer 
och annonsörer!

Redaktionen består av:

Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66
Gert Larsson, Önneköp
tel.  070-395 54 60

I detta nummer:

Styrelsen är väldigt imponerad av 
alla ideella insatser för förenin-
gen: festkommittén, pubsektionen, 
sommarfesten, Byanytt, Lan-
thandelsmuseet och alla andra 
som hugger i där det behövs. Ni 
ska alla ha ett STORT TACK.

Önneköps Byaförening via 
ordförande Åsa

 
Höstens hemmamatcher ÖIF samt Askerödsderby
6/9        kl 13.00   A-lag ÖIF-Kiviks AIF
7/9        kl 17.00   B-lag ÖIF-Harlösa IF
13/9      kl 10.00   PF9 ÖIF-Sövestad
13/9      kl 11.30   P13 ÖIF-SoGK Charlo
20/9      kl 13.00   A-lag ÖIF-Liga 06 IF
21/9      kl 17.00   B-lag ÖIF-Linderöds IF
24/9      kl 18.00   P13 ÖIF-Tomelilla
27/9      kl 10.00   Knattecupen
28/9      kl 14.00   A-lag AIF-ÖIF OBS: Spelas i Askeröd!
28/9      kl 16.00   PF9 ÖIF-Simrishamn
4/10      kl 13.00   A-lag ÖIF-Lövestads IF
11/10    kl 10.00   PF9 ÖIF-Öja
18/10    kl 10.00   P13 ÖIF-Brösarp       Med reservation för ändringar.

Efter en rekordvarm sommar har nu efter lite regn och rusk en
ljummen, härlig höst rullat in. Många upplever att det är skönt när 
vardagen kommer åter med sina fasta rutiner. Andra tycker det är tufft att 
komma igång efter en alldeles för kort semester.

Själv ser jag hösten som en återhämtningsperiod. För en hovslagare är 
sommaren årets mest hektiska tid och eftersom jag dessutom tycker om att 
kasta mig in i diverse projekt har nog denna sommaren slagit alla rekord. 
Men nu när luften klarnar, de värsta broms- och knottmolnen skingras, då 
finns det äntligen tid för långa sköna skogsturer med min goe häst Tim. 
Det är sån lyx att bo granne med Sjököpsskogarna. Ahh, detta är livet! 

Bygdekalendariet är inte lika proppfullt som under sommarmånaderna 
men det finns ändå en hel del att göra innan julmarknaderna drar igång. 
I detta nummer kan ni bland annat läsa lite om vår föreningspub som har 
öppet varje fredag och se en hel del roliga bilder från olika sommaraktiv-
iteter. Missa inte heller sista bilden i serien om Önneköps bensin-
mackar.

Hur gick det då med hönan som låg och ruvade? Jo det blev fyra små 
duniga bollar. Och fem kattungar föddes samma vecka. Men den glädjen 
blev rätt kort för en söndagsförmiddag fick vi besök av räven. Hon tog två 
tuppar, fem höns och två av kycklingarna. Så är livet på “lannet”...

Vi i redaktionen önskar er 
en riktigt skön höst!  
   Glöm inte att vi tacksamt tar 
emot artiklar, notiser, bilder
eller kalendariehändelser till
nästa nummer som kommer ut 
före jul.

//Sandra Anderberg
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Ådringsmålning 
och småkakor
Vi har på olika vägar hamnat här ute i Önneköpstrakten. En
del genom långa släktled och andra genom en liten anonym
annons i en dagstidning. Det var det sistnämnda som fick
våra byggnadsvårdare Birgitta ”Gittan” och Micke Hallström
att hitta ut hit. Det var 27 år sedan nu och de bodde i
Veberöd men letade efter ett orört hus som inte var sönder-
renoverat.
   Precis som när jag och min man letade gård så var
Linderödsåsen egentligen alldeles för långt bort från “civili-
sationen”. Men när man kommer ut hit till ekarna, bokarna,
gärdsgårdarna och tystheten, ja då går det inte att stå emot,
även om det är betydligt mer än fem mil från Malmö.

Gården i Kagarp hade precis det Micke och Gittan sökte
efter. Orginalfönster och andra gamla detaljer var orörda. Så
småningom sadlade Micke om från skådespeleriet och gick
en fönsterhantverkarutbildning. Där fick han bl a lära sig
göra egen linoljefärg och hur man räddar vårt gamla kultur-
arv. Och så var byggnadsvårdsintresset väckt! Under fem-sex
år arbetade de båda med fönsterhantverket.

Då Micke fokuserade på fönsterrenoveringar så blev arbetet
med linoljefärgen Gittans rätta element. Med en bakgrund
som bildlärare och en konstutbildning på Munka Ljungby
konstskola i bagaget så var detta helt i hennes smak. Hon
lärde sig allt om linoljan, att bryta och blanda till exakt de
rätta färgerna.

Det är nu tjugo år sen de öppnade butiken Färg Från Förr. I
början gjorde de all färg själva men övergick efter ett tag till
att ta in andras färg, oljor och pigment. Men vill du få en
speciell kulör bruten så är det bara att be Gittan om hjälp.
Till verkstaden fick de in olika möbler som skulle restaureras
och en dag kom det in en byrå i alrotsimitation. 
   Gittan blev nyfiken på tekniken och det var upptakten till 

Gittan med sitt album med bilder på olika arbeten hon gjort, 
skåp, dörrar, väggmålningar och annat vackert.

att hon utbildade sig till dekorationsmålare. Hon sökte 
sig till ådrings- och marmoreringskurser för konserva-
tor Pontus Tunander och Lena Nessle på Nääs utanför 
Göteborg.

– Det är ett fint gammalt hantverk som inte så många
känner till. Det har länge varit omodernt men i och
med att intresset för byggnadsvård ständigt ökar så har
intresset för även detta hantverk väckts till liv igen, säger
Gittan.

Idag kan du förutom att hitta det mesta inom byggnads-
vård även resa tillbaka i tiden på Kafé Kagan.
   Himmabakat och nybryggt kaffe har de serverat de
senaste fyra åren. Och det är inte vilket kaffe som helst
utan Sultankaffe som mals på plats och som smakar
ljuvligt.
   På sommarhalvåret är det många besökare i kafeét
men under vinterhalvåret får Micke sköta ruljangsen 
på egen hand för då drar sig Gittan ut i verkstaden. Då 
sätter nämligen arbetet med att renovera gamla fina 
möbler, dörrar mm. igång. Det är ett tids- och tåla-
modskrävande arbete att ådringsmåla en yta att se ut 
som den är hundra år gammal och i sin verkstad finns 
lugnet och tiden. Hon ser längtansfull ut när hon berät-
tar om sina renoveringsprojekt som står och väntar på 
henne.

Givetvis så jobbar Gittan på andra håll också. Hon
hämtar sitt album med bilder på arbeten hon utfört och
medan vi mumsar på morotskaka (Gittan bakar allt till
kaféet) bläddrar jag bland skåp och stolar och byråer
hon förvandlat från oansenliga till vackra.
   Gittan engagerar sig mycket i sina kunders olika 

renoveringsprojekt. Nästan lite för mycket ibland säger 
hon och berättar med ett skratt att hon legat vaken på 
nätter och grubblat på kunders olika projekt och hur 
hon ska kunna hjälpa dem. Hon minns ett ungt par som 
kom till butiken och berättade om hur de hade målat 
sina takbjälkar. Gittan oroade sig över att de kanske hade 
valt fel typ av färg, så tidigt nästa morgon ringde hon och 
berättade för dem om hur de bäst skulle göra för att slippa 
problem! Det värsta uppdraget hon fått var ett under-
bart vackert skåp med skadad ådringsmålning. Hon blev 
förväntansfull över att få återskapa det vackra måleriet. 
Men kunden ville att skåpet skulle målas över i heltäckande 
färg…

Vi sitter i eftermiddagssolen och sörplar vårt kaffe och
snackar om gamla traditioner och funderar på ifall det 
funnits en lokal ådringsmålare häromkring runt förra sekel-
skiftet. Kanske han vandrade runt på gårdarna och erbjöd
sina tjänster och blev anlitad av de som hade det lite bättre
ställt, de som ville få lika fint som de rika med sina ekdör-
rar och mahognymöbler. Det är ganska fantastiskt att det
på den tiden var billigare att anlita en hantverkare att göra
ekimiationer än att skaffa nya dörrar.

Vi blir avbrutna av ett stort gäng kafébesökare som traskar
in på gårdsplanen. Det är lärare och elever från Österlens
folkhögskola i Tomelilla. De är ute på sin årliga Önne-
köpsrunda och då ingår såklart ett besök på Färg Från
Förr och Kafé Kagan. Gittan får dra på sig förklädet och 
lägga måleritankarna åt sidan, men bara ett tag till, snart 
kommer höstmörkret att dra in och en härlig tid i verksta-
den börjar igen.

Sandra Anderberg
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med linoljefärgen Gittans rätta element. Med en bakgrund
som bildlärare och en konstutbildning på Munka Ljungby
konstskola i bagaget så var detta helt i hennes smak. Hon
lärde sig allt om linoljan, att bryta och blanda till exakt de
rätta färgerna.

Det är nu tjugo år sen de öppnade butiken Färg Från Förr. I
början gjorde de all färg själva men övergick efter ett tag till
att ta in andras färg, oljor och pigment. Men vill du få en
speciell kulör bruten så är det bara att be Gittan om hjälp.
Till verkstaden fick de in olika möbler som skulle restaureras
och en dag kom det in en byrå i alrotsimitation. 
   Gittan blev nyfiken på tekniken och det var upptakten till 

Gittan med sitt album med bilder på olika arbeten hon gjort, 
skåp, dörrar, väggmålningar och annat vackert.

att hon utbildade sig till dekorationsmålare. Hon sökte 
sig till ådrings- och marmoreringskurser för konserva-
tor Pontus Tunander och Lena Nessle på Nääs utanför 
Göteborg.

– Det är ett fint gammalt hantverk som inte så många
känner till. Det har länge varit omodernt men i och
med att intresset för byggnadsvård ständigt ökar så har
intresset för även detta hantverk väckts till liv igen, säger
Gittan.

Idag kan du förutom att hitta det mesta inom byggnads-
vård även resa tillbaka i tiden på Kafé Kagan.
   Himmabakat och nybryggt kaffe har de serverat de
senaste fyra åren. Och det är inte vilket kaffe som helst
utan Sultankaffe som mals på plats och som smakar
ljuvligt.
   På sommarhalvåret är det många besökare i kafeét
men under vinterhalvåret får Micke sköta ruljangsen 
på egen hand för då drar sig Gittan ut i verkstaden. Då 
sätter nämligen arbetet med att renovera gamla fina 
möbler, dörrar mm. igång. Det är ett tids- och tåla-
modskrävande arbete att ådringsmåla en yta att se ut 
som den är hundra år gammal och i sin verkstad finns 
lugnet och tiden. Hon ser längtansfull ut när hon berät-
tar om sina renoveringsprojekt som står och väntar på 
henne.

Givetvis så jobbar Gittan på andra håll också. Hon
hämtar sitt album med bilder på arbeten hon utfört och
medan vi mumsar på morotskaka (Gittan bakar allt till
kaféet) bläddrar jag bland skåp och stolar och byråer
hon förvandlat från oansenliga till vackra.
   Gittan engagerar sig mycket i sina kunders olika 

renoveringsprojekt. Nästan lite för mycket ibland säger 
hon och berättar med ett skratt att hon legat vaken på 
nätter och grubblat på kunders olika projekt och hur 
hon ska kunna hjälpa dem. Hon minns ett ungt par som 
kom till butiken och berättade om hur de hade målat 
sina takbjälkar. Gittan oroade sig över att de kanske hade 
valt fel typ av färg, så tidigt nästa morgon ringde hon och 
berättade för dem om hur de bäst skulle göra för att slippa 
problem! Det värsta uppdraget hon fått var ett under-
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förväntansfull över att få återskapa det vackra måleriet. 
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Vi sitter i eftermiddagssolen och sörplar vårt kaffe och
snackar om gamla traditioner och funderar på ifall det 
funnits en lokal ådringsmålare häromkring runt förra sekel-
skiftet. Kanske han vandrade runt på gårdarna och erbjöd
sina tjänster och blev anlitad av de som hade det lite bättre
ställt, de som ville få lika fint som de rika med sina ekdör-
rar och mahognymöbler. Det är ganska fantastiskt att det
på den tiden var billigare att anlita en hantverkare att göra
ekimiationer än att skaffa nya dörrar.

Vi blir avbrutna av ett stort gäng kafébesökare som traskar
in på gårdsplanen. Det är lärare och elever från Österlens
folkhögskola i Tomelilla. De är ute på sin årliga Önne-
köpsrunda och då ingår såklart ett besök på Färg Från
Förr och Kafé Kagan. Gittan får dra på sig förklädet och 
lägga måleritankarna åt sidan, men bara ett tag till, snart 
kommer höstmörkret att dra in och en härlig tid i verksta-
den börjar igen.

Sandra Anderberg
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HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden september - december 2014

21/9 kl. 11 Gudstjänst. Lindgren
12/10 kl. 11 Familjegudstjänst i skördetid. Lindgren
19/10 kl. 9 Gudstjänst. Haglund
1/11 kl. 13.30 Minnesgudstjänst. Sandström
30/11 kl.17 Gudstjänst. Lindgren
7/12 kl. 16 Luciagudstjänst. Tomelius
21/12 kl. 11 Familjegudstjänst. Lindgren
24/12 kl. 13 Julbön
26/12 kl.18 Gudstjänst
 
Önnebo kl. 14.30
18/9, 16/10, 20711, 21/12 (kl. 12.30)
 
Café 14 i Långaröds församlingshem, kl. 14
2/10, 6/11, 4/12 (utfärd till Furuboda)

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!
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Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se

0415-171 00
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Per Bings väg 9
Tel: 0415-601 24
Noy & Anders

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 9,30 m
Rundbalsensilering

Halmpressning: Runda & Fyrkantiga

Urin & Flytgödselspridning
Sådd: Rapid 4 m med frölåda

0768 - 05 10 39

Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet lördagar kl. 11.00–16.00

juni-augusti
Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67

Bli medlem i Byaföreningen 30 kr/år
BG 5600-4559

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

Ett ljus i höstmörkret!?

Den 15 oktober dukar vi upp för årets lunchträff för 
bygdens seniorer!

Förutom trevlig samvaro och god mat ämnar vi bjuda på 
underhållning, som vi vet är uppskattad. 

Det är inte mindre än de populära musikanterna Arne 
Castell och Börje Färm som har lovat att komma och spela 
för oss.

Vi hoppas få se riktigt många av församlingens äldre - 
födda 1939 och tidigare - i Långaröds församlinghem. 
Tid klockan 12-15.30.

Alla kommer att få en personlig inbjudan med posten.
Yngre och äldre anhöriga är också välkomna mot betaln-
ing för lunchen.

Varmt välkommen!
Röda Korset 
Långarödkretsen

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYKLA 
Kannibalen, Renässansen, Olofs, 

Brydestugan, Katrines favorit, 
Kyrkan, Storken, Muskelkraften, 

Pickelhattakroken eller Ekorundan! 
- Tio kartor. 

- Tio textsidor 
Skriv ut på din egen dator eller be 

turistbyrån i Hörby. 
 

Allt du behöver för att komma nära 
livet, människorna och naturen 

hos oss.!
 

Önneköp fick finbesök av 
Jaguarklubben! 

Ett 40-tal bilar visades upp och 
Lanthandelsmuseet fick en 

välbesökt lördag.
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Vi i utanför 
byn...
Byanytt sökte upp tre glada utsocknes 
besökare på Önneköps sommarfest

Ingrid Keller, Trelleborg (sommartid 
i Sjöbo)
Hej, brukar du hänga här ofta?
   – Det är tredje gången gillt jag 
besöker sommarfesten. Dan Gustafs-
son är en vän till familjen och det var 
han som tipsade oss.
   Vad är det som gör att du återkommer?
   – Jag tycker om att möta nya män-
niskor och detta är ett jättetrevligt 
arrangemang med mat och musik. Fint 
organiserat!
  Ses nästa år!

Rolf Perleij, Vallarum
Hej, hur hamnade du här?
   – Det är första gången jag är här, jag 
blev inbjuden av Arnold som tyckte att 
jag skulle komma med mitt dragspel 
och underhålla innan Evert. Och det 
är en ära att få vara förband till denna 
legendar!
   Du spelar punkdragspel?
   – Ja, jag brukar säga det men jag 
spelar allt, visor och kända låtar. Jag 
spelar också i ett keltiskt folkpunk-
band som heter Finnegan´s hell.
  Kul, det ska jag kolla upp!

Alexandra Fridh, Hörby
Hej, oj vad det regnar! Har du haft kul 
ikväll?
   – Ja det har jag. Jag blev inbjuden av 
min kompis Tove som bor här i byn. 
Vi har dansat till Pedalens Pågar, de 
var bäst.
Kommer du tillbaka nästa år?
   – Ja det tänker jag.
   Vi får hoppas på mindre regn då! 

Bilden i förra numret visade den bensinmack som fanns 
längst och som även var den sista här i byn. Försäljningen av 
bensin startades av Viktor Svensson på 30 talet, då på andra 
sidan gamla landsvägen i det nu vita huset intill 
lanthandelsmuséet som även huserade telegrafstationen i 
byn. Omkring 1945 köpte Russel Jönsson rörelsen och 
flyttade över denna till det nuvarande huset. Han drev macken tillsammans med 
sin taxirörelse till januari 1963 då Ulla och Åke Enocksson övertog macken. På 
bilden som är tagen 1956 syns Russels hustru Edith serva Ulla Enocksson med 
bensin. Man ser även potatisodlingen på andra sidan vägen, där infarten och park-
eringen till idrottsplatsen nu finns. 
   Genom åren hann macken byta namn ett antal gånger: från starten till 1945 var 
det Nafta, 1945-81 Gulf , 1981-89 Bilisten, 1989-2003 Pump, 2003-2004 Netto 
och slutligen 2004-2009 var det ST1 som stod på skyltarna.
   På bilderna syns Ulla klippa bandet, ackompanjerad av en blåsorkester 
vid invigningen av Pump 1989.
   Bilden i förra numret fick vi låna av Inger Mårtensson. Vi tackar henne samt 
Ulla & Åke Enocksson som till detta nummer bidrog med sina bilder och värdefull 
kunskap. 
Red.

Vi har nu kommit fram till den tredje macken som funnits i byn. 
Bilden är förmodligen från 1933 och precis som många andra så 
drevs denna som ett komplement till affären, ungefär som de stora 
kedjorna idag. Skylten på pumpen visar att den hette ”Pratts” och 
sedan bytte namn.  Huset går att känna igen om man tittar noga.
Notera de fina emaljskyltarna på husväggen. Vi inflikar bilder på 
en liknande pump som den på bilden med lite tekniska specifika-
tioner samt logtypen Pratts.
   Precis som tidigare tar vi gärna emot bidrag från våra läsare.

Bilden

Jag hade inte sett Ewert Ljusberg uppträda på Önneköps 
sommarfest förut. Under tidigt nittiotal spelade han ofta på 1 
maj i Stockholm där jag då bodde, så jag visste såklart vem han 
var, men nu såg jag fram emot att se honom i byn som blivit mitt 
hem. Jag menar, han är ju faktiskt vår hederspresident!
   Vädret var helt galet med sol och regn om vartannat men folk 
var på strålande humör ändå, både besökare och personal. (På 
tal om personalen förresten, vet inte om det är vanligt förekom-
mande på landsbygden men i Önneköp verkar det inte vara svårt 
att få folk att engagera sig!) Så överallt på det lilla festområdet 
fanns det ätande och drickande och skrattande människor.

Efter Ewerts första set så letade jag upp honom. Han satt och 
rökte på en elektronisk cigarett vid entrébordet, och innan regnet 
började vräka ner över oss lyckades jag ta några kort på honom 
och Arnold (Wernersson, Önneköps kulturminister tillika 
sommarfestboss). Efter fotograferandet gick vi ner i puben och 
satte oss längst in i ett hörn. Min förhoppning var att jag skulle få 
lite utrymme att prata ostört med herr Ljusberg men jag märkte 
snabbt att det kunde jag glömma. Folk kom fram och hälsade 
och satte sig ner och drack en öl och snackade lite, och truba-
duren Billey Shamrock dök upp som en joker och vi hade väldigt 
trevligt. Men någon vidare intervju blev det inte.
   Lite spridd fakta lyckades jag dock kludda ner; som att Ewert 
jobbade på Åhléns skivavdelning när han 1970 sade upp sig för 
att bli trubadur på heltid. Han pratade lite om Trubadurtjänst 
som bildades av Rustan Sändh i slutet av 60-talet och han 
nämnde Margareta Kjellberg som han sågs i tv-rutan tillsammans 
med i Har du hört den förut? Men sedan var det omöjligt att få 
ut något mer klokt av det här gänget så jag lutade mig istället 
tillbaka och njöt av skrönor om Vreeswijk, Åkerström och andra 
för mig okända vissångare.

Efter en stund blev det faktiskt utrymme för mig att styra in 
samtalet på något jag var väldigt nyfiken på, nämligen ÖRA, 
alltså Önneköps Republikanska Armé, armén som är så hemlig 
att inte alla medlemmar ens känner till den, har jag hört via 
rykten. Jag visste att Ewert Ljusberg är hederspresident men inte 
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så mycket mer.
   – Ewert, hur kommer det sig att du blev hederspresident i 
Önneköp?
   – Jag befann mig i Spanien 1995, säger Ewert med sin mull-
rande stämma. Där träffade jag på en man med en svart kubb på 
huvudet som såg galen ut. Det var Arnold och vi började umgås.
   – Sen träffades ni alltså hemma i Sverige igen?
   – Ja, första gången jag var i byn besökte jag Kannibalmuseet och 
träffade Arnolds mor Carla som visade mig runt. Arnold behagade 
nämligen inte vara hemma just då, grymtar Evert med ett leende.

Jag frågade Arnold om hur idén till ÖRA uppkom och han 
berättade att han och Kjell-Ingvar Olofsson (sedermera skatt-
mästare och överdomare i Republiken Önneköp) blev uppbjudna 
till Storsjöyran. Av entusiasmen som utbröt runt bordet förstod 
jag att de hade en väldigt trevlig helg. Nu började Arnold, Ewert 
och Billey prata i munnen på varandra men jag uppfattade något 
om att de lyckades få ett känt svenskt rockband under bordet 
och andra anekdoter som inte lämpar sig i tryck, och att Arnold 
och Kjell-Ingvar blev imponerade av Ewerts presidenttal som han 
håller kl. 24.00 på lördagsnatten under Storsjöyran varje år.
   Ljusberg är ju som alla vet president i Republiken Jamtland som 
bildades för 50 år sedan för att på ett humoristiskt sätt främja den 
lokala kulturen och bevara folkmålen jamska och herjeådalska. 
   Men presidenten påpekar vikten av att hålla sig öppen mot 
omvärlden, att ta emot de internationella influenser som finns 
runtomkring oss!

Nu var det dags för Ewert Ljusberg att gå upp på scenen igen, 
denna gång med gästartisten Billey Shamrock. Vi sammanstrålade 
inte fler gånger under kvällen och medan jag dansade i ösregnet 
till Pedalens Pågar senare på kvällen kunde jag inte låta bli att 
undra hur sjutton jag skulle få ihop en text av den här omöjliga 
men roliga intervjun. Antagligen kommer detta inte att bli den 
bästa text som tryckts i Byanytt men visst nämnde jag att det var 
en väldigt, väldigt rolig kväll?
                                                                                                                                                      
  Linda Anderberg
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Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps 
Gräv & Schakt

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers
Tfn. 0415 - 600 36, 
070 - 60 600 36

Mejerivägen, Önneköp
242 98  Hörby 0415-601 31

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

Blau Rög

Ett litet collage från moppesommaren 2014.

1. Mopperacet 
Blau Rögs vårrace den 12e april med 100 startande och med After-Rög i 
Puben. Flera av de deltagande gick med i klubben. Enligt statistiken är nu 
en tredjedel av Önneköps invånare medlemmar i Blau Rög. Hmm...

Fina priser till alla, fast den stora gula postlådan bakom vinstbordet ingick 
tyvärr inte, vilket några trodde.

2. På besög i Brösarp till “Ljuva Femtiotal” den 15e juni. Vi var inbjudna 
av CMMC som även bjöd på korv och dryck. Dessutom en härlig dag med 
allehanda veteranfordon, BombaBomba-orkester och rykande 50-tals lok 
som vi veteranklubbmedlemmar kunde åka med för halva priset.

3. På besök hos Traktorpullarna Cougar-teamet i Söderto 1 juli. Duktiga 
och engagerade killar som gav oss en oförglömlig kväll med visning av 
olika traktorer och lite svart-rögat V8-muller. Ja, åsså korv, kaffe och godis. 

De får var sin guldstjärna från var och en av oss!

4. Tokrace med CMMC i Önneköp den 15e maj. Tokigt så det räckte då 
det regnade som spön i backen från start till slut.

Moppeträff: Årets Veteranmoped 2014 på Hörby Nya Torg  den 31e 
augusti var också ett samarbete med CMMC och Blau Rög.  
   Skånes bästa mopedklubb!

Stig Hastrup

1.

1.

3.

2.

2.

3.

4.
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Notiser från Önneköps IF

Förväntansfulla loppisbesökare har intagit startposition vid 
“sitt” fynd, för att vara först på plats och lägga bud.

Loppmarknad
Årets loppmarknad gick av stapeln den 2/8 helt utan skandaler eller 
konstiga incidenter, och som vanligt hedrades vi med vackert loppis-
väder. Ett av rekordåren i skänkta loppor räknat och antalet fantastis-
ka personer som hjälper till med framplock, sortering och försäljning. 
Insamling inför nästa års loppis är i full gång. Vill ni skänka prylar 
ringer ni till Micke och bestämmer tid för avhämtning. Mickes num-
mer: 0703-16 94 33

Supporterfest
När fotbollssäsongen är slut finns det mycket att fira. Festkommittén 
har därför bokat Ågården i Vollsjö den 25 oktober med liveband som 
underhållning för en hejdundrande fest. Fotbollsfantaster som vill fira 

det som varit bra under den gånga säsongen och fotbollsointresse-
rade som vill fira att säsongen äntligen är slut samlas under dansanta 
former och har trevligt. Bussar till och från Ågården är chartrade för 
att underlätta logistiken. Mer information kommer inom kort, eller 
ta kontakt med Anette Sjöberg, tel: 0703-45 20 09 

Herrlaget:
Efter en otursförföljd försäsong med massor av skador och med 
dåliga resultat har A-laget verkligen överraskat positivt i seriespelet. 
Efter 15 omgångar har laget spelat ihop 25 poäng och ligger på en 
5:e plats och krigar om en kvalplats till division 4:a! I fjor samlade 
vi ihop 28 poäng på hela säsongen och nu har vi 25 poäng med 7 
matcher kvar att spela. Även B-laget har gått bra och ligger just nu 
2:a i sin serie.

Ungdomarna:
P13 och PF9 tränar måndagar och onsdagar kl. 17.30 - 19.00.
PF 8 och Boll o lek tränar onsdagar 17.30 - 18.30.
 
P13 hemmamatcher
31/8   kl 11.00 mot Liga 06

13/9   kl 11.30 mot SoGK Charlo
24/9   kl 18.00 mot Tomelilla
18/10 kl 10.00 mot Brösarp
 
PF9 hemmamatcher
30/8   kl 10.00 mot Sövestad
13/9   kl 10.00 mot Öja
28/9   kl 16.00 mot Simrishamn
11/10 kl 10.00 mot Öja

Den Mellanskånska knattecupen, där ett antal klubbar i Hörby, 
Höör och Eslöv anordnar en fotbollsdag för 7-8 åringar där det 
spelas ett antal matcher under dagen, avslutas i Önneköp den 27 
september. Ta en tur till Björkvallen och inspireras av barns glädje 
och kämparglöd. 

Projekt Handslaget: 
Läser man utredningar om barns motionsvanor och antal medlem-
mar i idrottsföreningar så är de (enligt utredningarna) ständigt 
sjunkande. Allt färre barn rör på sig, i samband med att gympa- 
timmarna i skolan blir färre. Fler och fler idrottsklubbar har 
problem att få aktiva medlemmar, oavsett idrott. Motsatsen visas i 
Önneköps IF. Sedan många år är ÖIF med i ett Riksidrotts-
förbundsfinansierat (RF) projekt, kallat Handslaget. Vi har en viss 
summa i bidrag från RF varje år som ska användas till motions-
främjande åtgärder för barn och ungdomar för att idrottsförenin-
gar ska locka till sig fler medlemmar. Vi engagerade Långaröds
 skola och Arnold Äventyraren till detta projekt som från första 
året slog väl ut. Arnold är en engagerad själ som på sitt fantastiska 
sätt motiverar ungarna på skolan att komma ut i friska luften och 
att röra på sig. De bygger kojor, klättrar i träd, paddlar kanot, 
spelar brännboll, har skogsexkusioner, går på skattjakt plockar 
sopor och spelar så klart även en del fotboll och andra lagsporter. 
Mer än 80% av barnen på skolan är medlemmar i ÖIF och högre 
siffra än så tror vi är svårt att nå. Eftersom syftet med Handslaget 
är att det ska få föreningar att öka sitt medlemsantal, och då vårt 
medlemsantal inte har ökat nämnvärt de senaste åren kan tyvärr 
finansieringen från RF utebli. I vårt upptagningsområde, Långaröd 
- Ö. Sallerup har vi i princip fångat upp de vi kan till att spela fo-
tboll eller innebandy. Beslut är inte taget ännu, och vi kämpar för 
att Arnold ska få vara kvar och liva upp skolveckorna för barnen.

För mer info om Önneköps IF, besök vår hemsida: 
http://önneköps-if.se/

Jeanette Persson
Önneköps IF

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för år 2014 
fastställdes på årsmötet till:

Aktiva 19 år och äldre:  750kr
15år - 18år   450kr
0år - 14år   350kr
Familjekort   1 000kr 
(med barn tom. 14år)
Stödmedlem, innebandy  200kr
Ledarmedlemskap   200kr
Stödmedlem inkl årskort  400kr

3

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

ÖNNEKÖPS
Miniracingsklubb

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!

Högalunds Köttlåda                
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  
       Leverans i november. Pris 124 kr/kg.

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

www.kulturvandring.se

Hamnplan, Hällevik
Färska och 
rökta 

fiskdelikatesse
r.

0456-520 50
www.hennings-rokeri.se

Hamnkrog 
À la carte
Fullständiga 
rättigheter.
0456-570 40

e-
mail:henning@hennings-

rokeri.se

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

Om ÖRA
En höstkväll 2004 samlades Arnold, Kjell-Ingvar och Jan ”Sågare” för att utropa Ön-
neköp till egen republik med egen hemlig armé, egen flagga och en egen sommarfest. 
Flaggan pryds av en flygande gök och en rykande kaffekopp mot en bakgrund av rött, 
vitt, blått och grönt, där blått och grönt är hämtat från Republiken Jamtlands flagga. 
Flaggan fick namnet Kaffegöksflaggan. Självklart har landet Önneköp ett eget valspråk 
som lyder: “Kaffegöken det bästa är, den leder aldrig till besvär”. Önneköp ligger i en 
vänskaplig fejd med byn Huaröd som bl.a. har blivit utsatt för ett luftanfall i form av 
en fallskärmshoppare beväpnad med en gigantisk Kaffegöksflagga.  Fallskärmshopparen 
var ingen mindre än skattmästare Kjell-Ingvar som deklamerade Huarödsprovinsen 
erövrad och bildandet av ett nytt maktcentrum: Önneröd! (Önneköp-Huaröd) 

Vi på Byanytt har lyckats komma över ÖRA:s topphemliga manifest, fråga oss inte 
hur för våra läppar är förseglade, och kan nu som enda publikation trycka upp det för 
allmänheten. Håll till godo!

Önneköp och dess territorier!
Historik
Landet Önneköps historia är mycket längre än månget annat lands. Vid istiden fanns det en 
liten plats som ej belagts med inlandsis. Det blev en ö i isen och dit kom stammar och jägare 
från norra Europa för att handla och byta till sig varor. Därav namnet Ö-köp. Sedermera 
Önneköp!

Önneköpsstammen har varit med om tunga duster, inte minst befrielsekrigen mot svenskarna 
och i viss mån mot dansk överhet. De s.k. snapphane-Önneköparna var välkända för sin strids-
lust mot allt och alla som försökte betvinga den lilla byn och dess grannbyar. På 1990-talet upp-
stod det ett växande missnöje mot svenskstyret som förött vårt landskap, våra bönder och våra 
småföretag. Skatterycket var enormt och detta ledde till det första väpnade upproret. I spetsen 
stod Jan ”Che” Sågare som upprättade en ytterst hemlig gerillabas i Hemmeköp. De slog till mot 
bl.a. Omnibussarna där det insmugglades surströmming vilket ledde till otrolig manspillan samt 
utbjöd jästa hjortron från Jämtlands myrmarker vilket ledde till akuta magproblem.
   Gerillarörelsen Önneköps Republikanska Armé (ÖRA) är så hemlig att inte ens alla medlem-
mar vet om den.

En annan välkänd Önneköpsprofil var Albert Chaufför som instiftade Önneköp IF:s idrottsplats 
1946 till gagn för de ungas fysiska utveckling för att kunna deltaga som medlem i ÖRA.

För att finansiera landet Önneköps budget gör skattmästaren och överdomaren Kjell-Ingvar 
en strålande insats. Han tar bl.a. smålänningar som gisslan och avkräver dem 10 % av deras 
årsinkomst (tyvärr är detta ett lotteri då de flesta infångade smålänningar är nolltaxerare). 
Skattmästaren är också ansvarig för det nergrävda guldet på hemlig ort i närheten av Andrarums 
alunbruk. Därav Pipers evinnerliga försvar av Mellanskåne gentemot kommersiell gruvgrävning!

Kulturbasen och chefen för Kannibalmuseet i Önneköp, Arnold ”Äventyraren” Wernersson är 
oerhört oroad över svenskarnas inträngande och därmed spridande av ytterligare kannibalistiska 
tendenser i vårt samhälle! Ett typexempel som hördes i vår grannby Hörby är citatet från en 
bybo.
   – Jag tycker inte om din bror.
   – Nä nä, men du kan väl ta lite mer brun sås! 

Efter appellation av Önneköparna till det styrande rådet (kallad Trojkan), bestämdes vid förra 
Önneköpsyran (som är till för att ytterligare stärka de redan nära banden mellan byinvånarna, 
bl.a. märks det efter kräftornas intagande då alla befinner sig i vänskaplig samvaro under borden) 
att presidenten för republiken Jamtland och adopterade Önneköparen Ewert Ljusberg blivit vald 
till hederspresident på livstid i landet Önneköp.

Med förfrågan om eventuell ambassadstatus och diplomatiska relationer med republiken Jamt-
land organiserat av den interima ledningen för ÖRA:s verksamhetsområde tecknar vi i nådens år 
3/10 2004 om höviskt beaktande samt utbringande vårt valspråk ”Kaffegöken den bästa är, den 
ställer aldrig till besvär”.

Arnold ”Äventyraren” Wernersson
Kulturbas och kannibalmuseiföreståndare

Kjell-Ingvar Olofsson
Skattmästare och överdomare

Jan ”Che” Persson Sågare
ÖRA-General och skyddshelgon för vildsvinets ”bevarande” i mellanskånska skogar
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Notiser från Önneköps IF

Förväntansfulla loppisbesökare har intagit startposition vid 
“sitt” fynd, för att vara först på plats och lägga bud.

Loppmarknad
Årets loppmarknad gick av stapeln den 2/8 helt utan skandaler eller 
konstiga incidenter, och som vanligt hedrades vi med vackert loppis-
väder. Ett av rekordåren i skänkta loppor räknat och antalet fantastis-
ka personer som hjälper till med framplock, sortering och försäljning. 
Insamling inför nästa års loppis är i full gång. Vill ni skänka prylar 
ringer ni till Micke och bestämmer tid för avhämtning. Mickes num-
mer: 0703-16 94 33

Supporterfest
När fotbollssäsongen är slut finns det mycket att fira. Festkommittén 
har därför bokat Ågården i Vollsjö den 25 oktober med liveband som 
underhållning för en hejdundrande fest. Fotbollsfantaster som vill fira 

det som varit bra under den gånga säsongen och fotbollsointresse-
rade som vill fira att säsongen äntligen är slut samlas under dansanta 
former och har trevligt. Bussar till och från Ågården är chartrade för 
att underlätta logistiken. Mer information kommer inom kort, eller 
ta kontakt med Anette Sjöberg, tel: 0703-45 20 09 

Herrlaget:
Efter en otursförföljd försäsong med massor av skador och med 
dåliga resultat har A-laget verkligen överraskat positivt i seriespelet. 
Efter 15 omgångar har laget spelat ihop 25 poäng och ligger på en 
5:e plats och krigar om en kvalplats till division 4:a! I fjor samlade 
vi ihop 28 poäng på hela säsongen och nu har vi 25 poäng med 7 
matcher kvar att spela. Även B-laget har gått bra och ligger just nu 
2:a i sin serie.

Ungdomarna:
P13 och PF9 tränar måndagar och onsdagar kl. 17.30 - 19.00.
PF 8 och Boll o lek tränar onsdagar 17.30 - 18.30.
 
P13 hemmamatcher
31/8   kl 11.00 mot Liga 06

13/9   kl 11.30 mot SoGK Charlo
24/9   kl 18.00 mot Tomelilla
18/10 kl 10.00 mot Brösarp
 
PF9 hemmamatcher
30/8   kl 10.00 mot Sövestad
13/9   kl 10.00 mot Öja
28/9   kl 16.00 mot Simrishamn
11/10 kl 10.00 mot Öja

Den Mellanskånska knattecupen, där ett antal klubbar i Hörby, 
Höör och Eslöv anordnar en fotbollsdag för 7-8 åringar där det 
spelas ett antal matcher under dagen, avslutas i Önneköp den 27 
september. Ta en tur till Björkvallen och inspireras av barns glädje 
och kämparglöd. 

Projekt Handslaget: 
Läser man utredningar om barns motionsvanor och antal medlem-
mar i idrottsföreningar så är de (enligt utredningarna) ständigt 
sjunkande. Allt färre barn rör på sig, i samband med att gympa- 
timmarna i skolan blir färre. Fler och fler idrottsklubbar har 
problem att få aktiva medlemmar, oavsett idrott. Motsatsen visas i 
Önneköps IF. Sedan många år är ÖIF med i ett Riksidrotts-
förbundsfinansierat (RF) projekt, kallat Handslaget. Vi har en viss 
summa i bidrag från RF varje år som ska användas till motions-
främjande åtgärder för barn och ungdomar för att idrottsförenin-
gar ska locka till sig fler medlemmar. Vi engagerade Långaröds
 skola och Arnold Äventyraren till detta projekt som från första 
året slog väl ut. Arnold är en engagerad själ som på sitt fantastiska 
sätt motiverar ungarna på skolan att komma ut i friska luften och 
att röra på sig. De bygger kojor, klättrar i träd, paddlar kanot, 
spelar brännboll, har skogsexkusioner, går på skattjakt plockar 
sopor och spelar så klart även en del fotboll och andra lagsporter. 
Mer än 80% av barnen på skolan är medlemmar i ÖIF och högre 
siffra än så tror vi är svårt att nå. Eftersom syftet med Handslaget 
är att det ska få föreningar att öka sitt medlemsantal, och då vårt 
medlemsantal inte har ökat nämnvärt de senaste åren kan tyvärr 
finansieringen från RF utebli. I vårt upptagningsområde, Långaröd 
- Ö. Sallerup har vi i princip fångat upp de vi kan till att spela fo-
tboll eller innebandy. Beslut är inte taget ännu, och vi kämpar för 
att Arnold ska få vara kvar och liva upp skolveckorna för barnen.

För mer info om Önneköps IF, besök vår hemsida: 
http://önneköps-if.se/

Jeanette Persson
Önneköps IF

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för år 2014 
fastställdes på årsmötet till:

Aktiva 19 år och äldre:  750kr
15år - 18år   450kr
0år - 14år   350kr
Familjekort   1 000kr 
(med barn tom. 14år)
Stödmedlem, innebandy  200kr
Ledarmedlemskap   200kr
Stödmedlem inkl årskort  400kr

3

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

ÖNNEKÖPS
Miniracingsklubb

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!

Högalunds Köttlåda                
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  
       Leverans i november. Pris 124 kr/kg.

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

www.kulturvandring.se

Hamnplan, Hällevik
Färska och 
rökta 

fiskdelikatesse
r.

0456-520 50
www.hennings-rokeri.se

Hamnkrog 
À la carte
Fullständiga 
rättigheter.
0456-570 40

e-
mail:henning@hennings-

rokeri.se

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

Om ÖRA
En höstkväll 2004 samlades Arnold, Kjell-Ingvar och Jan ”Sågare” för att utropa Ön-
neköp till egen republik med egen hemlig armé, egen flagga och en egen sommarfest. 
Flaggan pryds av en flygande gök och en rykande kaffekopp mot en bakgrund av rött, 
vitt, blått och grönt, där blått och grönt är hämtat från Republiken Jamtlands flagga. 
Flaggan fick namnet Kaffegöksflaggan. Självklart har landet Önneköp ett eget valspråk 
som lyder: “Kaffegöken det bästa är, den leder aldrig till besvär”. Önneköp ligger i en 
vänskaplig fejd med byn Huaröd som bl.a. har blivit utsatt för ett luftanfall i form av 
en fallskärmshoppare beväpnad med en gigantisk Kaffegöksflagga.  Fallskärmshopparen 
var ingen mindre än skattmästare Kjell-Ingvar som deklamerade Huarödsprovinsen 
erövrad och bildandet av ett nytt maktcentrum: Önneröd! (Önneköp-Huaröd) 

Vi på Byanytt har lyckats komma över ÖRA:s topphemliga manifest, fråga oss inte 
hur för våra läppar är förseglade, och kan nu som enda publikation trycka upp det för 
allmänheten. Håll till godo!

Önneköp och dess territorier!
Historik
Landet Önneköps historia är mycket längre än månget annat lands. Vid istiden fanns det en 
liten plats som ej belagts med inlandsis. Det blev en ö i isen och dit kom stammar och jägare 
från norra Europa för att handla och byta till sig varor. Därav namnet Ö-köp. Sedermera 
Önneköp!

Önneköpsstammen har varit med om tunga duster, inte minst befrielsekrigen mot svenskarna 
och i viss mån mot dansk överhet. De s.k. snapphane-Önneköparna var välkända för sin strids-
lust mot allt och alla som försökte betvinga den lilla byn och dess grannbyar. På 1990-talet upp-
stod det ett växande missnöje mot svenskstyret som förött vårt landskap, våra bönder och våra 
småföretag. Skatterycket var enormt och detta ledde till det första väpnade upproret. I spetsen 
stod Jan ”Che” Sågare som upprättade en ytterst hemlig gerillabas i Hemmeköp. De slog till mot 
bl.a. Omnibussarna där det insmugglades surströmming vilket ledde till otrolig manspillan samt 
utbjöd jästa hjortron från Jämtlands myrmarker vilket ledde till akuta magproblem.
   Gerillarörelsen Önneköps Republikanska Armé (ÖRA) är så hemlig att inte ens alla medlem-
mar vet om den.

En annan välkänd Önneköpsprofil var Albert Chaufför som instiftade Önneköp IF:s idrottsplats 
1946 till gagn för de ungas fysiska utveckling för att kunna deltaga som medlem i ÖRA.

För att finansiera landet Önneköps budget gör skattmästaren och överdomaren Kjell-Ingvar 
en strålande insats. Han tar bl.a. smålänningar som gisslan och avkräver dem 10 % av deras 
årsinkomst (tyvärr är detta ett lotteri då de flesta infångade smålänningar är nolltaxerare). 
Skattmästaren är också ansvarig för det nergrävda guldet på hemlig ort i närheten av Andrarums 
alunbruk. Därav Pipers evinnerliga försvar av Mellanskåne gentemot kommersiell gruvgrävning!

Kulturbasen och chefen för Kannibalmuseet i Önneköp, Arnold ”Äventyraren” Wernersson är 
oerhört oroad över svenskarnas inträngande och därmed spridande av ytterligare kannibalistiska 
tendenser i vårt samhälle! Ett typexempel som hördes i vår grannby Hörby är citatet från en 
bybo.
   – Jag tycker inte om din bror.
   – Nä nä, men du kan väl ta lite mer brun sås! 

Efter appellation av Önneköparna till det styrande rådet (kallad Trojkan), bestämdes vid förra 
Önneköpsyran (som är till för att ytterligare stärka de redan nära banden mellan byinvånarna, 
bl.a. märks det efter kräftornas intagande då alla befinner sig i vänskaplig samvaro under borden) 
att presidenten för republiken Jamtland och adopterade Önneköparen Ewert Ljusberg blivit vald 
till hederspresident på livstid i landet Önneköp.

Med förfrågan om eventuell ambassadstatus och diplomatiska relationer med republiken Jamt-
land organiserat av den interima ledningen för ÖRA:s verksamhetsområde tecknar vi i nådens år 
3/10 2004 om höviskt beaktande samt utbringande vårt valspråk ”Kaffegöken den bästa är, den 
ställer aldrig till besvär”.

Arnold ”Äventyraren” Wernersson
Kulturbas och kannibalmuseiföreståndare

Kjell-Ingvar Olofsson
Skattmästare och överdomare

Jan ”Che” Persson Sågare
ÖRA-General och skyddshelgon för vildsvinets ”bevarande” i mellanskånska skogar
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HYRESGÅRDEN
UTHYRES BYGGMASKINER O STÄLLNINGAR

SÄLJES: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st
Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st

Minireningsverk enskilda avlopp Biovac
  0417-262 05 www.vab-ab.se

VI FINNS I VALLARUM

Farhult 1997
 
Åke Nordstedt ligger på lasarettet och bett Jenny Frank om hjälp med koerna.
Evert, Ester Mårtenssons son, hjälper till. Jag tar bild på bild på bild ända till 
Jenny, vänligt men bestämt ber mig lägga undan den där fotoapparaten och hjälpa till.
 
Pelle Hedlund

Vill ni se fler av Pelles 
fotografier så finns de 
utställda på Önneköps 
Bageri under hösten.

Puben invigdes under förra millenniet, bandklippare var Kjell 
Nygren och Kerstin Persson. Det var på hösten 1996 och 
Önneköpsborna gick man ur huse och slöt upp för att vara 
med på den stora begivenheten. 

Puben var redo att ta emot sina första besökare. Beslutet att 
det skulle skapas en samlingslokal för bygdens invånare togs 
på ett av Byaföreningens styrelsemöte i mitten av 90-talet och 
kort därefter började utgrävningarna under Lanthandels-
museet för att det skulle bli en användbar källarlokal med 
plats för en pub. Med ideella krafter rullades rullebör efter 
rullebör efter rullebör med grus, sten och annat fyllnads-
material upp, tills man slutligen kunde lägga tegelgolv, klä 
taket i råa bräder, installera robust inredning i grov rödbok 
för att skapa rätt stämning för en pub. En kort beskrivning i 
bild och text om hur det hela gick till finns att se och läsa på 
puben. 

Puben i Önneköp har under årens lopp från denna första dag 
blivit en fredagstradition för många invånare och besökare 
med anknytning till byn. Mycket är sig likt idag från öp-
pningsdagen; för att kunna besöka puben krävs medlemskap 
och för att kunna bli medlem i pubsektionen ska man ha 
någon anknytning till Önneköp och dess omnejd. Det kostar 
300 kr och är en engångssumma, vilket betyder att ju fler 
besök, desto billigare blir besöken. Det är öppet på fredag-
kvällar från 19.30 och det serveras öl och vin samt massor 
med alkoholfria alternativ. Puben bemannas av pubvärdar 
som bestämmer om TV:n ska var igång och i så fall vilken 

Puben
kanal som ska visas, vilken musik som ska spelas, vilken 
fika som serveras till kaffet om sådant överhuvudtaget ska 
serveras. (Det är ju ändå en pub!) I dagsläget är det ett 30-
tal serviceinriktade bartendrar som turas om att agera värd 
under en pubkväll där de nästan 300 medlemmarna har 
möjlighet att ta sig en fredagsöl i goda vänners lag. 

Pubbesökarna träffas för att prata om veckan som gått, 
helgen som stundar, planer smids och tips utbyts, evenemang 
planeras och finslipas och nya bekantskaper stiftas. Under 
årens lopp har värdarna initierat många olika tema på “sina” 
kvällar. Det har varit allsång till dragspelstoner, berättarafton 
med Arnold Äventyraren, trubadurer från Australien och 
Irland, cocktailparty, kafferep med sju sorters kakor, 
Kulkören uppträder, lokala musikaliska konstnärer spelar och 
sjunger, räkfrossa m.m, m.m. Den gemensamma nämnaren 
för alla kvällar oberoende om det är en temakväll eller ej är 
att det är klackarna i taket och hög stämning. Många minns 
fortfarande hur 20:e Knut ett år började med ärtsoppa på 
puben och slutade med Jenkadans hos Arnold. Andra kväl-
lar blir till rena rama “Har du hört den förut”-kvällen där 
skämten och de spontana visstunderna avbyter varandra.
Eller den fredagen då Huarödarna kom smygande för att inta 
Önneköp, men som slutade med fredsöl och grisatassar på 
puben. 
   Mycket kan hända i Önneköp en helt vanlig fredagspub-
kväll! 

                                                              Jeanette, pubansvarig

Pubbesökare förändras (eller?) men puben består!
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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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu   Öppettider Tis-Sön 10-17.

Färgsättning
mm

Måleri med traditionella färger

Fönstermålning med linoljefärg
Rådgivning

Invändigt och utvändigt måleri med 
miljövänliga färger

 www.attstrom.se   0769 463360 

Arnold Äventyrarens Kannibalmuseum
Ett exotiskt inslag på den 

skånska landsbygden! 
Märkliga saker & ting från 
över 160 besökta länder.

Öppet hela året om, bara 
ring i förväg. 

Arnold Wernersson, Önneköp, hörby
0415-600 37  www.kannibalmuseum.se

AVLOPPSRENING
AquareL
Uppfyller EURO DIN och 

de svenska kraven

Minimalt underhåll

Mycket låga driftskostnader

Inget serviceavtal

Pris inkl installation 
(utan grävarbete)

från 85 000 kr inkl moms

Biologiska små
vattenreningsverk

Enkla, rena, säkra 
och sparsamma

Passar precis till 
en- eller � er-

familjsbostäders 
omständigheter

Enkla, rena, säkra 
och sparsamma

Dirk Lauer
Skäpperöd 8404

275 68 Vollsjö
Mobil: 0703 47 77 11, 0733 97 09 82

www.aquarel.se 
Mail: dirk@aquarel.se

195:-

195:- fr. 150:-
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Axlar - Bromsar - El - Chassi - rep.
+ Byggnationer

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

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

krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130
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Tel: 0733-335130

16 17



 

 
Linderödsåsen Önneköp 

 
Guidad vandring med picknick 

på fäladen 
 

Följ med på en resa rakt in i historien.  
Njut av det böljande landskapet och 

känn naturens lugnande kraft. 
 

"Spåren av folket före oss" 
26/4, 31/5, 30/8, 4/10 

 
"Läkande örter och den Kloka 

Brännerista Bengta" 
7/6, 26/7, 13/9 

 
Även vandring och traktor & vagntur 

för grupper 
 

www.kulturvandring.se 
info@kulturvandring.se 

0415-60308, 070-2087061 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nytt från 
Farhults By & 
Mosseförening

Då vi har fått en hel del nya medlemmar, 
inte minst på våra välbesökta grill-
kvällar, vill vi här informera om vilka som 
för närvarande ingår i vår styrelse:

Kjell Nyström, ordförande
Ordinarie ledamöter:
Stig Månsson (vice ordförande)
Hans Alexandersson
Astrid Mellbin
Anette Parup (kassör)
Suppleanter:
Kjell-Erik Björk
Anita Ullmann (sekreterare)
Revisorer:
Håkan Mellbin
Nils Olsson
Festkommitté:
Wincent Cedergren
Stig Månsson
Lia och Kjell Nyström
Ingrid och Astrid Mellbin
Solweigh och Crister Persson

Bästa hälsningar
Anita

Hjärtstartare
En hjärtstartare är placerad på 
idrottsplatsen i Önneköp. 

Den finns i omklädningsbyggnaden 
på fotbollsplanens långsida i rummet 
närmast reningsverket. Dörren, som 
är skyltad med en hjärtstartarsymbol, 
är alltid olåst. Hjärtstartaren har en 
talande instruktion vilket gör den lätt 
att använda.  

Tveka inte att använda den – den 
kan rädda liv!

OBS: Skåpet är plomberat och larmat 
för att undvika klåfingrighet.

Långarödskretsen
Även du kan 
bli medlem!
Kontakta ordförande
Bodil Hjalte 0707757624
langarod@redcross.se

Den enda bank du behöver

Hörby 0415-173 00
www.fofspar.se

PRO Hörby erbjuder dig
många olika aktiviteter tex:
Boule, Bowling, Data, 
Handarbete, Luftgävrsskytte, 
Resor, Vattengympa m.fl.

För mer info: 0415-103 36

Sandra Anderberg  073-509 72 30

ÖNNEKÖPS CYKEL
Cykelutflykt? 

Hyr cykel för 90:- / dag på 

Önneköps Livs 
0415 -  60300.

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

BERÄTTA MED 
RÖRLIGA BILDER

STUDIECIRKEL HÖSTEN 2014 
ÖSTRA SALLERUPS  KULTURHUS

Vill du lära dig att berätta med rörliga bilder?  
 

Hur man kombinerar stillbilder, ljud och musik och 

-
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