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Önneköps JULMARKNAD
Lördag 6 december kl. 15-17.30

Trevlig marknad med hantverk och annat smått & gott.
Tomten kommer kl. 16.30. Korvgrillning. 

Våfflor & glögg nere i puben. Musik av Mats Speleman och 
Kulkören. VÄLKOMNA!
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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 28e februari.
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:

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

I detta nummer:

Hej alla läsare och välkomna till årets sista nummer av Byanytt. När ni nu 
håller tidningen i era händer ligger det kanske nära till hands att använda 
uttrycket ”det lackar mot jul”. December är en av våra intensivaste månad-
er på året. Kanske lite för mycket av det goda emellanåt, åtminstone för en 
del, med julbak, julklappar, julmat, Lucia, nyårsfirande. Utöver det skall 
man även hinna med familj och vänner och inte minst lugn och ro. Tur att 
även detta årsskifte innehåller lite klämdagar. Visste ni förresten att uttry-
cker ”lackar mot” inte kommer från av att man lackade julklapparna utan 
har en tidigare betydelse: att traska eller lunka mot. Fast det är väl precis så 
december inte brukar kännas, eller? Det brukar mer kännas som swish och 
jaha! Var blev den månaden av?
   Nu tänker jag dock inte gå händelserna i förväg utan vill gärna berätta 
att det i vanlig ordning blir julmarknad även i år, den 6/12 i lanthandels-
museets trädgård. Om ni vill delta som utställare kostar det 150 kr. Hör 
av er till festkommittén på nummer 0415-60135, de blir jätteglada och 
kan svara på alla frågor. Det blev uppskattat att flytta marknaden till 
trädgården där även puben finns tillgänglig för besök, så hjärtligt välkomna 
dit. Naturligtvis blir det även luciafirande i Långaröds kyrka den 7 decem-
ber klockan 16, och på julafton midnattsmässa i Ö:a Sallerups kyrka. Om 
man sedan på ett stämningsfullt vis vill avsluta denna späckade månad så 
välkomnar Christina Von Mentzer oss igen till Ö:a Sallerups kyrka den 6 
januari där Lars Gunnar Dahl tillsammans med kyrkokören framför bland 
annat både kända och okända julsånger. 
   För övrigt så har det som vanligt varit ett händelserikt år här i byn. Vi 
fick en ny ordförande i byaföreningen, Åsa Malmgren som axlar detta 
ansvar efter Karolin Madsen, Önneköpstrampet, mopperacen, sommarfest 
med bland annat Pedalens Pågar som blev riktigt uppskattat. Vi är nog 
många som hoppas på en repris, eller hur? Lanthandelsmuseet har sedan 
förra året under Clarys flit och överinseende ökat både antalet besökande 
som sina inkomster. Kjell Nygren har under hösten på ett mycket fint sätt 
renoverat de fönster som inte blivit utbytta och de har återfått sin forna 
glans. I september stod Öif värd för Sparbanken Skånes knattecup för 7-8 
åringar i Mellanskåne. Öif:s loppis slog de flesta av sina tidigare rekord, 
både i antal besökare, loppisprylar och inte minst ekonomiskt. I fotbollen 
slutade herrarnas A-lagsserie med oavgjort mot Lövestads if på hemmaplan 
i början av oktober vilket placerade dem strax över mitten av tabellen. I 
stora världen utanför var det val, vilket stöpte om beslutsförfattandet på 
många sätt och ställen. Vi får se huruvida detta påverkar arbetet med vår 
förening. Ett stort bolag inbjöd även till en informationsträff gällande den 
eviga frågan om strömförsörjning i vårt närområde, och framtiden får väl 
utvisa det resultatet.
   Till sist vill vi påminna om byaföreningens nästa årsmöte den 25/2 2015 
klockan 19 i allaktivitetshuset. Det är viktigt för vår by med omnejd att så 
många som möjligt är medlemmar, deltar i verksamheterna och helst kom-
mer på årsmötet där man kan göra sin röst hörd. Byaföreningen är vida 
känd för sitt trägna arbete så visst betyder det mycket för oss alla.           
   Välkomna dit.
   God jul, Gott nytt år och God fortsättning önskar vi i redaktionen, Gert, 
Linda, och Sandra er alla. Tack för det gångna året och så hörs vi nästa år 
igen. Kom ihåg att ju fler som bidrar med tips till tidningen desto mer kan 
vi ge tillbaka.       
                                                                                                                                         
Gert Larsson
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Bygdekalendariet
December
*Önneköps Julmarknad 6/12 kl. 15.00-17.30. 
*Luciafirande Långaröds kyrka kl. 16.00.
*Midnattsmässa i Ö. Sallerupskyrka 24/12.
*Puben i Önneköp öppen varje fredag för 
medlemmar från kl. 19.30

Januari
*Julkonsert med kyrkokören, Christina von Mentzer, Lars Gunnar Dahl. 
Ö Sallerups kyrka

Februari
*Årsmöte med Byaföreningen, allaktivitetshuset idrottsplatsen. 25/2 kl. 
19.00.

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
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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

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

���������	������	��������������
��������	��������

��������	�����������������������	�

��	����������������	������������� �

��  ��������������������������
��������������������������

����������������������������

Foto Gert Larsson
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Medeltida mästare i Långaröd
Har ni liksom jag fastnat med blicken på de vackra 
målningarna i taket när ni varit på skolavslutning eller 
julotta i Långaröds kyrka? Sett de vackra blommönstren, de 
allvarliga männen med delade skägg eller kanske fastnat vid 
Adam och Eva vid kunskapens träd? 
   Jag är inte ett dugg religiös men är intresserad av historia 
och konst. Och framförallt medeltid och riddare. Det var 
när jag upptäckte en riddare målad vid fönstret i koret som 
jag blev riktigt nyfiken.                  
   Var det kanske en riddare som färdats här genom bygden 
på väg söderut på korståg?
   För att stilla min nyfikenhet stämde jag och min syster 
Linda träff med kyrkovaktmästare Bertil Persson i Långaröds 
kyrka en dimmig och grå förmiddag i november.
   Bertil är en verklig berättare som vet mycket om allt som 
hänt häromkring genom tiderna.
   
Han berättar om Absalon som var ärkebiskop i Lunds stift, 
biskop av Roskilde, grundare av Köpenhamn och även 
krigare. Absalon lät bygga tegelkyrkan i Gumlösa utanför 
Kristianstad år 1192. Tidigare har man trott att Gumlösa 
kyrka har varit Skånes äldsta tegelkyrka men det finns de 
som anser att Långaröds kyrka faktiskt är äldre. 
   Man började tillverka bränt tegel runt 1160 i Nord-
tyskland och Danmark och redan trettio år senare stod 
alltså vår kyrka färdigbyggd i denna nya teknik. (Fast 
ny och ny, redan 1290 f.Kr. påbörjade assyrierna muren 
runt Babylon och de använde bränd lera, alltså tegel. 
Men ny teknik för oss i mellersta och norra Europa.)                                                                                                                                         
                                                                                        
Troligtvis kom det byggherrar och arbetsledare från Nord-
tyskland som ledde arbetet med att bygga vår kyrka, men 
det tunga arbetet gjorde folket som bodde i Långaröd och 
dess omnejd. Det var ett slitsamt arbete med att gräva upp 
leran och bränna den i ugnar som byggdes på plats.          
   Tänk att hagen nedanför kyrkan var en plats där man i 
åratal slet med att gräva ut enorma mängder av lera. Det 
kanske fanns flera ugnar som gick dygnet runt och värmdes 
upp till 600 grader för att kunna bränna teglet. Och tänk 
vilka enorma mängder träd som måste ha sågats ner och 
släpats till ugnarna. I många år.
   Bertil säger att man inte ska romantisera tiden då 
Långaröds kyrka byggdes. Kyrkan hade väldigt stor makt 
och prästens ord var lag. Det gick inte att säga nej om man 
blev kommenderad att arbeta med kyrkobygget. Dessutom 
var ärkebiskop Absalon känd som en våldsam man och han 
styrde Skåne med järnhand. Det var Absalon som avkrävde 
ett tionde av folket, han tillsatte själländska stormän som 
länsherrar i Skåne och han krävde ett liv i celibat av de 
skånska prästerna. Detta blev för mycket för skåningarna 
som gjorde uppror, men Absalon slog tillbaka och besegrade 
slutligen bondehären i slaget vid Höje å 1182.

   Varför byggdes då en kyrka här ute i ”obygden”?
   – En orsak kan vara att Absalon passerade här på sin res-
väg från Lund upp till Vä som var en betydelsefull plats vid 
den här tiden, säger Bertil.
      
När Långaröds kyrka byggdes var den mindre än nu och 
den hade platt trätak. Det dröjde ända till 1400-talet tills 
man slog valven i taken och då anlitades den erkände 
Vittskövlemästaren Nils Håkansson för att dekorera tak 
och väggar. Det finns inte mycket information att finna om 
Mäster Håkanssons liv mer än att han signerade sina 
målningar i Ysane kyrka 1459. Man vet att han har målat 
många kyrkor runt Kristianstadstrakten men även bl.a. i 
Torna Hällestad, Gladsax och Ravlunda. Alldeles säkert 
hade han lärlingar för att kunna hinna med så många kyrkor 
som han gjorde. Hur många målningar vet man inte efter-
som åtskilliga kyrkor från 1400-talet, och äldre, har kvar 
sina vitkalkade väggar och tak. Det kan dölja sig en stor 
kulturskatt bakom den vita kalken!

Målningarna uppe i taket i Långaröds kyrka föreställer 
skapelseberättelsen och syndafallet. Och i korets tak kan 
man se St. Nicolaus. Han var enligt den katolska traditionen 
sjöfararnas och barnens beskyddare. Havet har så vitt vi vet 
aldrig nått upp till Långaröd så antagligen var det var pga. 
barnen som han blev vår kyrkas skyddshelgon. Man kan se 
honom avbildad med flera barn uppe i taket och det sägs att 
han friköpte dem från slaveri i Egypten och lät döpa dem. 
Det finns även en bild där han delar sin mantel med en 
tiggare. 
   St. Nicolaus är föregångaren till vår tids jultomte, och 
Bertil brukar berätta för skolbarnen när de kommer på 
besök att de faktiskt har jultomten i sin kyrka.
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   De vackra målningarna fick endast avnjutas i ett ynka år-
hundrade. Sen fick Luther och reformationen sitt genom-
slag och man tillät inte längre helgonbilder och 
helgondyrkan utan kalkade över alla målningar. Och    
väggarna och takvalven förblev vita ända tills 1903 då man 
började knacka bort putsen och återställa målningarna. 
Enligt uppgifter så blev det inte så bra restaurerat den 
första gången och på 1930-talet fortsatte arbetet. På 1960-
talet lyckade man återställa de rätta varma och mjuka färg-
erna så som de var för över 500 år sedan. Och tänk vad vi 
kan ändra uppfattning om saker även under ett och samma 
århundrade! Jag tänker på målningen av Eva uppe i ett av 
valven. När man gjorde första restaureringen 1903 tyckte 
man att den nakna Eva skulle skylas så man målade ett 
skynke som var draperat över henne. När sen den senaste 
restaureringen gjordes upptäcktes detta och man återställde 
henne så naken så som hon skapats. 

Vi går runt i kyrkan och tittar på målningarna och pratar 
med Bertil. Det är en speciell känsla att vara här ensamma. 
Vi kan verkligen inspektera allt på nära håll och spekulera 
och fantisera om hur det var på medeltiden. Bertil berättar 
att det gått rykten om att Ankarströms änka var begravd 
under golvet i koret, ett rykte som visade sig vara fel, men 
mer om det i en annan artikel… 
   
Hur var det då med riddaren i koret? Jo det var visst ingen 
korsfarare utan St. Göran, med draken och prinsessan och 
allt. Men på 1800-talet när kyrkan fortfarande var helt 
vitkalkad togs det upp fönster i korets väggar. När man 
sedan plockade fram de gamla målningarna upptäcktes att 
mitten av målningen skulle ha varit där det nu är ett 
fönster. Så det enda vi får se av draken är dess stjärt. Som 
tur är får vi i alla fall njuta av den otroligt vackra riddaren 

på sin stiliga fuxröda stridshingst och till höger om fönstret 
sitter den strålande prinsessan. Tack och lov för det!
   Vi tackar Bertil för historielektionen och visningen av de 
vackra målningarna och kliver ut i det ruggiga höstvädret. 
Är inte dimman tjockare nu än tidigare? Det är inte svårt att 
föreställa sig den skrämmande biskopen komma ridande med 
sitt följe, redo att övervaka bygget av sin nya kyrka. Vi ser hur 
ugnarna brinner och byborna böja sina ryggar där de gräver ut 
lera som ska bli till Skånes första tegelkyrka. En tacksam tanke 
är det minsta vi kan skänka dem. För utan dem hade vi inte haft 
vår unika kyrka.

Linda Anderberg och Sandra Anderberg



HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden december 2014 - februari 2015

30/11 kl. 17 Gudstjänst. Kyrkokören. Lindgren
7/12 kl. 16 Luciagudstjänst. Stort Luciatåg av körerna: 
Tutti Frutti, Confetti, Graffiti och Långaröds/Östra Sal-
lerups barnkör. Carina Olsson och Christina von Mentzer 
leder körerna. Tomelius.
21/12 kl. 11 Familjegudstjänst med Julspel som framföres 
av barnkören. Lindgren
21/12 kl. 12.30 Gudstjänst på Önnebo. Lindgren
24/12 kl.13 Julbön. Lindgren
26/12 kl. 16 “Vi sjunger julens psalmer”. Lindgren
25/1 kl. 11 Mässa. Tyrberg
15/2 kl. 13.30 Familjegudstjänst med barnkör och 
@tmosfär. Roos Åkerberg
22/2 kl. 14 Önskesånger med KULkören. Haglund
 

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

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

ERBJUDANDE!
CTC Luft/vatten värmepump Ecoair408 med 
1250 elpanna 82 500:- Priset inkl moms och 
gäller året ut 2014. Installation ingår ej.
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Notiser från Önneköps IF

Ungdomssektionen

Önneköps IF hälsar alla barn och ungdomar välkomna 
till inomhussäsongen. Våra grupper tränar enligt följande 
(med uppehåll för julledighet):

13 års-laget (pojkar)
Onsdagar i Långaröd 17.30 - 18.30
Lördagar i Hörbyhallen 14.00 . 15.30

9 års-laget (flickor / pojkar)
Tisdagar i Långaröd 17.30 - 18.30
Lördagar i Hörbyhallen 15.30 - 17.00

8 års-laget (flickor / pojkar)
Lördagar i Killhult 10.00 - 11.30

Boll o Lek från 5 år (flickor / pojkar)
Torsdagar i Långaröd 17.30 - 18.30

Frågor besvaras av Laila på tfn 0709-450271.

Herrarnas säsong är nu över och kan betraktas som 
succefylld. Efter en tuff försäsong med extremt mycket 
skador fick vi inleda serien med att spela ihop oss och det 
blev bättre och bättre ju längre säsongen led. Till sist hade 
vi skrapat ihop 35 poäng, bästa prestationen någonsin av 
ÖIF:seniorlag och hamnade på en hedrande 5:e plats i 
division 5 Östra. Skytteligan vanns av Kristoffer Ottosson 
på imponerande 29 mål. 

Även B-laget gjorde en bra säsong och blev 2:a i division 
3 mellersta med 27 poäng, 2 efter segraren Stehag. Skytte-
ligan här vann Conny Malmros på 9 mål.
   I skrivande stund pågår ett mycket hårt arbete med 
att få ihop ett slagkraftigt lag till 2015 och fortsätta den 
positiva utveckling vi haft de senaste åren. Testmatcher 
med inbjudna spelare kommer att spelas under november 
månad. Annars blir Askecupen den 30:e december vårt sista 
framträdande 2015.

Daniel Nilsson

Spela innebandy med ÖIF!

Vi träffas två gånger i veckan i hallen vid Lån-
garöds skola och lirar och har kul. Alla från åk 4 är 
välkomna! OBS: Ingen övre åldersgräns.
Måndagar kl 19.00-20.30
Torsdagar kl 19.30-21.00
Ledare är Micke tfn 0709-66 13 34
Vi ses!

God Jul 
och 

Gott Nytt År 
önskar ÖIF!
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Jul i Önneköp

Jul på Önneköps torg på 50-talet. Den stora granen 
hämtades i Stänkellösaskogen av bland annat Bosse 
 grävares far och Arnolds morbror Arthur. El-Kalles far satte 
upp julgransbelysningen. Den vackra skylten som hängde 
över bygatan sitter nu på Lanthandelsmuseets fasad.
   Foto taget av Tore Rosenlund.

Jul förr i tiden

GOD JUL
och 

GOTT NYTT ÅR
önskar Byanytts redaktion
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Vi i byn
Jul i Önneköp

Agnes Anderberg, student, Farhult
Hur brukar du fira nyår?
  – Jag brukar fira nyår med min familj och 
våra kompisar på vår gård i Farhult.
  Hur skulle din drömnyårsafton se ut?
  – Det är mysigt att vara med familjen men 
min drömnyårsafton är att vara mitt i en 
stad med mina vänner och min pojkvän och 
titta på fyrverkerier!

Susanne Göransson, jobbar i kök, Ön-
neköp
Hur ser din nyårsafton ut?
  – Numer firar vi med goda vänner i Hörby 
med god mat och lite raketer. Vi turas om, 
nyår i Hörby, påsken står vi för och mid-
sommar hemma hos ett tredje par.
  Har du en drömnyårsafton?
  – Detta är drömnyårsfirandet. Vi har alltid 
trevligt och är det kallt och klart väder 
ser man alla raketer som avfyras i Hörby. 
Nuförtiden köper vi dock inga egna raketer 
utan njuter av andras.

Tiger, skadedjursutrotare, Önneköp
Vad hittar du på runt nyår?
  – Nyår är en tråkig tid på året. Snön bruka 
ligga djup och det är svårt att få tag i goa 
feda möss. De som trots allt finns brukar fly 
pga de där raketerna ni människor envisas 
med att skjuta upp. Vansinne om jag får ha 
en åsikt.
  Så det finns inget positivt med nyårsfirande 
alltså?
  – Mjaoo då! Människor har en massa 
konstiga saker för sig men en grej jag diggar 
är att ni så här års samlar på er massa mat 
som ni inte orkar äta upp. Gissa vem som 
får hjälpa till med det?! Purr! 

Hummer Thermidor 
Gratinerad hummer med svampstuvning. 
Lite meckigt men en underbart god förrätt till nyår! 
Fryst hummer duger utmärkt till denna svampgratinerade sötnos.

2 st hummrar (färska eller djupfrysta ca 300 g/st)
100 g champinjoner, tärnade
0.5 st schalottenlök, hackad
1 msk smör
1 msk vetemjöl
1 dl vispgrädde
1 dl fiskbuljong
2 msk konjak
0.5 krm kajennpeppar
0.5 msk citron, pressad
salt efter smak
0.5 dl Gruyèreost
1 msk ströbröd
Till servering 
Citronklyftor bladsallat

Gör så här:

Tina din hummer i kylskåp över natten om den är fryst.
Sätt ugnen på 250 grader.
Klyv varje hummer på längden och se till att stjärt och sköld håller 
ihop.
Ta ur köttet från stjärt och leder och ta bort magsäcken.
Skär hummerköttet i små bitar och lägg sedan tillbaka det i hum-
merskalen.

Svampgratinering till hummer
Lägg champinjoner i en kastrull och sätt på medelvärme.
Låt nästan all vätska koka ur och tillsätt sedan smör och 
schalottenlök.
Fräs i cirka 5 minuter.
Strö över mjöl och vispa ner grädde och buljong.
Låt sjuda utan lock cirka 5 minuter.
Smaka av med konjak, kajennpeppar, citronsaft och eventuellt 
lite salt.
Ställ hummerskalen i en ugnssäker form och fyll dem med 
stuvningen.
Blanda ost och ströbröd och strö över.
Gratinera i cirka 10 minuter.
Servera din Hummer thermidor med citronklyftor och sallatsblad 
som förrätt till nyår!

Källa: Allt om mat.
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Att flytta
Att flytta kan som bekant vara ett ganska rörigt äventyr emellanåt. 
Kanske kan dessa bilder inspirera till något annorlunda, man tar 
helt enkelt hela huset med sig så slipper man packa. Nåja, riktigt så 
enkelt var det inte, däremot var återvinning uppfunnet redan 
sommaren -79, vilket bilderna visar. När Karl Erik Nilsson, kanske 
mest känd som ”Skoda-Kalle”, skulle bygga nytt så skänkte han bort 
det gamla huset. Den nyblivna husägaren anlitade då Byggmästare 
Sven Ove Lundahl ifrån Årröd som med hjälp av Gösta Palms åkeri i 
Stavröd kunde ta sig an denna grannlaga uppgift att flytta hela huset. 
Husets nya adress blev Klockemakarens gränd, och där står det än i 
dag om än med förändrat utseende.
   Ett stort tack till Karl Erik Nilsson för att vi fick låna dessa bilder.

Gert Larsson

1

2
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Beskärning av växter och träd
Text och foto av Pelle Hedlund i Farhult

Beskärning av växter och träd
Vinter och tidig vår är en bra tid att beskära och föryngra 
träd och buskar. Inte bara för att man har tid, utan för att 
man också ser hur man skall göra när det mesta är avlövat. 
Dessutom är växten i vila och tar inte skada. Man skall 
emellertid undvika allt för sträng kyla, under minus tio 
grader kan det bli frostsprängningar i skärytan. 
   När det gäller små ingrepp så som borttagande av död ved 
och rotskott skall man inte överdriva tidpunkt, det går att 
göra när som.

JAS
Man brukar tala om JAS, alltså juli, augusti och september 

som den bästa tid till beskärning och det stämmer. Det finns 
mig veterligen inte någon växt som inte tål lätt beskärning 
under dessa sensommarmånader. Då ges växten tid att läka 
innan vinter och kyla kommer. 
   Stenfrukt som körsbär, bigarrå, plommon, krikon, aprikos, 
persika, nektarin, valnöt och mandel samt vindruvor bör 
också beskäras i god tid innan vintern.
   Björk, lönn, hästkastanj, mullbär, avenbok, magnolia och 
klätterhortensia är typiska blödare. Det betyder att de savar 
kraftigt vid beskärning under annan tidpunkt, framförallt 
under savstigning på våren. Känsliga växter som pagodkor-
nell, valnöt, ambraträd, näsduksträd, korstörne, vingnöt, 
humlebok, gulved, pipranka, kameleontbuske och tulpanträd 
bör beskäras under JAS. 
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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

Den lilla lokala sparbanken där 
ingen är för liten och alla har 

samma villkor.

Tel. 0416 301 39, 0705514048
www.frenningesparbank.se

Göra stora träd små
Otaliga är de gånger jag blivit tillfrågad att göra stora träd små, inte så höga och 
breda. ”Toppa” dem helt enkelt. 
   Björk, vårt kanske vanligaste träd, är ofta ”toppat”. Enligt min mening en 
dödssynd som jag nästan aldrig går med på. Trädet mister sin naturliga skönhet 
och får stora oläkbara sår som blir början till röta och sjukdom. Stamma hellre 
upp ett sådant träd och släpp in ljus den vägen eller fäll det och plantera ett 
nytt litet och mer långsamväxande träd.

Föryngringsbeskärning
De flesta övriga buskar mår oftast bra och blir finare om man föryngringsbeskär 
dem. Det vanligaste felet är att man gör en så kallad ”vaktmästarbeskärning”, 
det vill säga klipper med häcksax på den höjd man tycker är lämplig. Följden 
blir att busken slår nya grenar utifrån beskärningsstället och blir kal undertill. 
Man får en buske som till slut liknar en rakborste.
   Man skall istället lägga sig på alla fyra, krypa in i busken och vid marknivå 
såga eller klippa bort de äldsta stammarna. Detta gäller som princip för de 
flesta buskar. Syren och forsythia blommar på fjolårsskotten och beskärs på 
detta sätt efter blomning.

Äpple och päron brukar jag klippa i mars. De första värmande solstrålarna ger 
dig en snygg färg i ansiktet och risken för stark frost är mindre.
   Anledningen till att man klipper fruktträd är inte att få mer utan större och 
sötare frukt. Klippning ökar inte fruktanlagen. Man strävar efter ett luftigt och 
inte så tätt grenverk.
   Klipp grenar som växer rakt upp, inåt och neråt. Även grenar som korsar 
varandra tas bort. Om man klipper ett gammalt träd som inte varit klippt 
tidigare behöver man kanske ta bort lite större grenar. Trädet förlorar då mycket 
bladmassa och försöker återfå sin bladvolym genom att skjuta vattenskott. 
Dessa kan man med fördel klippa under JAS.
   Lämna inga ”rockhängare” eller tappar, utan klipp precis utanför grenkragen. 
Gå gärna in på någon hemsida och titta. Här är ett förslag: www.juniper.se/
tradvard/ 

Vintergröna växter
Klipp vintergröna växter under sommarhalvåret. Det är viktigt att tänka på att 
det är enbart idegran som slår nytt på gammal ved. Med det menas att om man 
klipper t.ex. en thuja innanför det gröna så kommer det inte något nytt utan 
det blir kala bruna fläckar som aldrig hämtar sig. 

Verktyg
Sekatör och grensåg.
   När det gäller sekatörer får du vad betalar för, så köp inte en billig. 
Grensågar är ofta hopfällbara och med så kallad japansk klinga. Var försiktig, 
de är sylvassa.

Beskärning är inte något komplicerat. Det är svårt att göra förödande fel. 
Naturen är väldigt förlåtande och låter oss göra ett nytt försök nästa år.
   Lycka till!
   
Pelle Hedlund
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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

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

Skånes häftigaste 
kulturminne? 

Bli guide i Jöns Henriksons Minne. Anmäl intresse för 
vårens guidekurs till eva.grip@evagrip.se 0733-861966! 
Läs om parken på www.karlxistenar.se redan nu.

14



!

!

"#$%!&'(!)*+,#-#.)*/!"#$%#&'()!*+,!*-.'(!
.)/(0/#&!.!/("1()$!"#$!2#($#&3&*4#'0#0!5678967!
:;22<=;>?!@($!%.--#!%.!)A&!$#0!/0(&0($#B!@($!1-#%!
&#/C-0(0#0B!5C&!,(&!$C!C33-#%0!3&*4#'0#0B!!

!

01)!*,,!#23+4,#.)*!5',*!.!9A&C3/!DEF$#FG&$!
$#)!HIJHK!'-*+'()!HL!M!KH!C0%A&$#&(&!%.!)E00()!NO&!
1EF$#)?!D.-$P!*+,!N.-"%./).)F?!:(NN#?!Q)"A-!/#)(/0!HRJHK!
0.--!Q&)#!Q)$#&//*)!STHR!M!UHKLT!#--#&!<%(!V&.3!
#%(?F&.3W#%(F&.3?/#?!54A&0-.F0!%A-'*")(X!

15



195:-

195:- fr. 150:-

220:-

fr. 195:-

16



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

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
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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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Bilden i förra numret
Den tredje bensinmacken i byn, den som fanns med i förra 
numret, öppnades förmodligen i mitten av 20-talet av Otto 
Nilsson. Ett exakt datum för när bilden togs är svårt att säga 
men 1931 köptes Pratts Bensin upp av Standard Oil. Macken 
fanns kvar till slutet av 30-talet eller början av 40-talet. 1951 
ändrade bolaget Standard Oil namn ytterligare en gång i 
Sverige, då till det mer bekanta namnet Esso. 
   Bensinpumpen på den inflikade bilden var en FATOS, den 
första bensinpumpen som tillverkades av Ljungmans 1924. 
Detta var även världens första myntautomat, och vid den tiden 
fick man cirka 5 liter bensin för 1 krona.
   Tack till Karl Erik Nilsson och till Kjell och Ulla Nygren för 
deras hjälp med artikeln.

Gert Larsson

Nästa mack ut i vår serie över mackar som funnits här i byn, öppnades under senare delen 
av 20-talet, även den utav en handlare som hade varit verksam här i byn under många år. 
Denna mack fanns i omkring 50 år och var under större delen av tiden av ett känt märke. 
Huset har senare inrymt olika verksamheter.  Man kan skymta pumpen mellan träden 
nere på vänster sida. Kanske någon av er läsare vet något om detta och om vilka verksam-
heter som senare funnits i huset. Hör gärna av er till oss.

Gert Larsson

Bilden



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.

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
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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

Det bästa  
för din häst 

Naturligt och komplett hästfoder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equivis 

Johanna & Fredrik Rahm  
Farhult 8271, Hörby 
equivis@onnekop.se 

0703-760003 
0703-111620 

 
www.hippolyt.se 



Julhälsning från Byaföreningens styrelse
 

Vi i styrelsen vill tacka alla i sektionerna för det gångna året och vi hoppas att 
nästa år blir lika bra. Tack också till alla andra som stöttar oss på olika vis.

  Vi hoppas även att ni går in på den nu omarbetade hemsidan 
www.onnekop.com för att hålla er uppdaterade om vad som händer.

  Som ni kanske vet har vi en dialog med E.on och på vår hemsida kan ni ta 
del av deras pågående arbete och där även rapportera störningar i 

drifttrafiken. Om vi hjälps åt kommer vi långt…
 

Till sist vill vi önska er alla en 
Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Glöm inte 

ÅRSMÖTET
25/2 kl 19

i klubbhuset vid idrottsplatsen. 
Ingen föranmälan krävs.

 
För er som ännu inte satt in årsavgiften för 2014 kan ni fortfarande

göra detta genom att betala in 30 kr på BG 5600-4559


