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FIRA VALBORG!
Vi träffas vid Långaröds kyrka kl. 18.00.
Fackeltåget avgång 18.15 till Tages Äng.

mer info på s. 9.
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Mästare på 
kakelugnar

Gör finaste 
påskpynten

Vi i byn

Nytt från ÖIF

och mycket mer



BygdekalendarietVåren har kommit till Önneköp

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

Håleklöva Trädvård

Beskärning, Fällning
Plantering & Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel 0739-57 58 52

F-skatt, 
 ansvarsförsäkrad

Kö in g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93

Ledare     s. 2
Bygdekalendariet   s. 3
Mästare på kakelugnar   s. 4-5
Mitt i Önneköp   s. 8-9
Vår i trädgården   s. 10
Notiser från ÖIF   s. 11
En busschaufför med 
glatt humör      s. 12
Bilden     s. 18

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 31 maj.
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

Omslagsfoto Berith Cavallin

“Kampen var väldigt intensiv men 
oblodig. Honan som häckade i boet 
2014 vann kampen.”

I detta nummer:

April
*Björkhaga trädgårdsgalleri. Påsköppet långfredag, påskafton och 
påskdagen kl. 11.00-18.00.
*Kulturhuset i Östra Sallerup lördagar/söndagar kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42. 
Hemsida: www.kulturhusetosallerup.se, Facebook/Kulturhuset i Östra Sallerup
*Kulturhuset i Östra Sallerup Påsköppet 3-6/4 fredag-måndag kl. 10.00-17.00. 
Hantverksbod, loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 
*11/4 Blaurögs Mopperace kl. 12.00. Start vid torget i Önneköp.
*12/4, 19/4 Ympkurs på Den Gamles gård kl 10.00. Kursavgift 200kr, tre plantor ingår. 
Läs med på www.dengamlesgard.se
*Vårstädning i 1600-talsparken Jöns Henrikssons Minne.
Välkommen att hugga i 18/4 kl. 10.00. Anmäl till Göte Nilsson 0415 -61070, senast 
dagen innan eftersom föreningen Jöns Henrikssons Minne bjuder på soppa. 
*29/4 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. Avslutas med 
grillkväll i Kilhult.
*30/4 Valborgsfirande. 18.00 samling vid Långaröds kyrka.

Maj
*1/5 Vernissage på Björkhaga Trädgårdsgalleri kl. 11.00-18.00. 
Öppet hela maj, lördag-söndag kl. 11.00-18.00.
*Kulturhuset i Östra Sallerup lördagar/söndagar kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42. 
*Kulturhuset i Östra Sallerup MC-café med korvgrillning varje måndag från kl. 17.00
*Vårstädning i 1600-talsparken Jöns Henrikssons Minne.
Välkommen att hugga i 9/5 kl. 10.00. Anmäl till Göte Nilsson 0415 -61070, senast 
dagen innan eftersom föreningen Jöns Henrikssons Minne bjuder på soppa. 
*10/5 Frö- och plantbytaredag. kl. 14.00 på Den Gamles gård. www.dengamlesgard.se.
*21/5 Familjekväll med ÖIF kl 18.00 på idrottsplatsen.
*23/5 Önneköpstrampet. Start kl. 10.00 Önneköps torg.
*27/5 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. Avslutas med 
grillkväll i Kilhult.
*30/5 “Spåren av folken före oss”. Guidad vandring med picnic på fäladen. 
Högalunds kulturvandring. www.kulturvandring.se
*30/5 Kulturhuset i Östra Sallerup Vårmarknad med bakluckeloppis kl. 11.00-17.00. 
Boka plats på 0706-322 355.

Juni
*Björkhaga Trädgårdsgalleri, öppet torsdag-söndag kl 11.00-18.00. 
Stängt midsommarafton.
*Kulturhuset i Östra Sallerup lördagar/söndagar kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42.
*Kulturhuset i Östra Sallerup MC-café med korvgrillning varje måndag från kl. 17.00
*6/6 Fira Svenska flaggans dag i Önneköp. info kommer på www.onnekop.com 
*6/6. “Läkande örter & den kloka Brännerista Bengta” 
Guidad vandring med picnic på fäladen. Högalunds kulturvandring. 
*7/6 Vårvandring kl. 10.00 med Farhults By & Mossars samfällighetsförening.
*19/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats.
*24/6 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. 
Avslutas med grillkväll i Kilhult.
*27/6 Alla medlemmar i Byaföreningen är välkomna att besöka Lavendelgården kl. 
10.00, endast 30kr inträde. Guidning ingår. Medhavd fika kan avnjutas på plats.

Ni kanske undrar vad vi sysslar med och vi tar gärna tillfället i akt att berätta 
lite om vad som har varit och är på gång i byn!

En glädjande nyhet, om man får lov att börja med människors grundläggande 
behov, är att toaletten vid torget numera städas regelbundet. Det hoppas vi 
kommer att uppskattas av både bybor och besökare.

I fjor målades bland annat gubbahuset intill lanthandelsmuséet utvändigt och 
för närvarande håller vi på med en större uppfräschning och renovering av 
muséets inre. Vi planerar att ordna ett arkivrum där vi kan bevara och arbeta 
med bygdens skatter. Vi kommer även att fortsätta med fasaden på muséet som 
inte har hunnit bli färdigmålat. Vi välkomnar alla hjälpvilliga krafter och det är 
bara att höra av sig till Åsa om vi vid något tillfälle får kontakta er och höra om 
ni har möjlighet att ställa upp.

För övrigt rullar arbetet på som det ska i byaföreningen och sektionerna.
Tack till alla som lägger ner tid och själ i detta!

Vi önskar er en underbar vår och glad påsk!

Styrelsen

Årets pristagare

Grattis Åsa Sandgren, årets mottagare av 
Byakannan!
   – Tack så mycket!
   Du har fått denna utmärkelse för ditt arbete 
i ÖIF- Önneköps Idrottsförening. Hade du 
förväntat dig detta?
   – Nej, verkligen inte, det är jätteroligt!
   – Berätta lite om din bakgrund i ÖIF.
   – Morfar Albert startade ÖIF 1946 och 
själv har jag spelat fotboll i föreningen. Jag 
gick med i styrelsen 1999. Jag tycker att det är 
väldigt viktigt att det finns aktiviteter för våra 
ungdomar här i bygden.
   Byanyttredaktionen önskar Åsa än en gång 
grattis! 

Ny layout av annonsruta i Byanytt 

15feb2015/Agneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhuset  
              i Östra Sallerup 

 
Lördag/söndag 12-17 samt 
MC-café måndag 17-21 

Hantverksbod   Café   Loppis  
Utställningar: Konst,  

radio/TV, 1600-talsparken.     
Tel 070-6242642 

www.kulturhusetosallerup.se 
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Mästare på kakelugnar

När jag gick som hovslagarlärling träffade jag på en 
kakelugnsmakare från Stockholm under en utbildning i 
Leksand. Både lärlingar och lärare från olika hantverks-
områden var samlade för en höstträff på skolan. När jag 
berättade att jag bor utanför Önneköp utbrast han  
   - Då bor du ju nära Sveriges duktigaste kakelugnsmakare! 
Det visade sig alltså att den där mannen som jag sett 
joggande på vägarna häromkring, med långt flaxande hår, är 
Sveriges ende verksamme kakelugnsmakare med Mästarbrev. 
Kakelugnsmästare Helge Nilsson. 
 
Nyfiken som jag är så skulle jag vilja hälsa på hos den 
där Mästaren. Och sagt och gjort: en av årets allra första 
dagar så åkte jag till Skäpperöd och välkomnades in i ett 
varmt (naturligtvis) och vackert hem av Helge, hans hustru 
Kerstin och sonen Ceasar. 
 
- Hur kom du på idén att bli kakelugnsmakare? 
   - Det var på 70-talet, jag var inte ens tjugo år gammal och 
hörde ett reportage på radion om kakelugnsmakeri. 
   Jag kände direkt att det var något för mig. 
   Helge utbildade sig först till murare och 1989 gick han en 
kurs i kakelugnsmakeri. Han kompletterade senare med en 
stuckatursutbildning och det har han haft väldigt stor nytta 
av i sitt yrke. 1992 startade han Helges Kakelugnsservice. 
 
Kakelugnen kallas svenskugn i Danmark och den 
förekommer även i Tyskland och Österrike, men är inte på 
långa vägar lika vanlig som här. I Frankrike anses den vara 
väldigt exotisk och Helge och Kerstin berättar om när de var 

där och murade upp en ugn. Det blev en stor uppståndelse 
och många nyfikna, även hantverkare, kom och tittade på 
dem när de arbetade. 
 
De äldsta bevarade kakelugnarna är från 1700-talet. De 
fanns då främst i slott och herresäten eftersom vanligt folk 
inte hade råd med något så extravagant. I slutet av 1800-
talet tog industrin rejäl fart, det rådde stor byggboom i 
städerna och det blev väldigt vanligt med kakelugnar i både 
de stora och de minsta hyreslägenheterna. 
   Idag finns det ett femtiotal kakelugnsmakare främst i 
Stockholm men för drygt hundra år sedan fanns det uppåt 
1500 kakelugnsfabriker i Sverige. 
   Det var vanligare med kakelugn i städerna än på lands-
bygden. I det vedfattiga Skåne var det inte lika vanligt med 
kakelugnar som i grannlänet Småland. 
 
Helge visar mig runt på sin gård. På loft, vindar och uthus 
hittar man kakelugnar utlagda på golv, nedpackade i 

FAKTA: 
En ordinär kakelugn kostar ca 60 000kr inkl 
material och arbete. Du kan såklart utnyttja 
rotavdrag. Det tar en vecka att mura upp den och 
sen är det en torktid på 3 månader. 
 
TIPS: 
Alla kan skaffa kakelugn! Det är väldigt energisnålt: 
3 kubik ved räcker för en hel säsongs uppvärmning 
av ca 40 kvm boyta. Du eldar inte som i en bras-
kamin utan elda långsamt under två timmar, det 
räcker för att kakelugnen ska hålla värmen i upp 
till ett dygn.

kartonger och uppmurade. Det är som att besöka en godis-
affär för den byggnadsvårdsintresserade! 
 
Helge har under många år och under otaliga resor åkt runt 
i vårt land och köpt och plockat ner kakelugnar. Det är inte 
så enkelt för en lekman att hitta dem, och famförallt är det 
inte så lätt att se vad man har framför sig, så han har byggt 
upp ett stort kontaktnät. Helge säger att han snabbt kan få 
överblick när han hittar lådor med en nedmonterad 
kakelugn på en auktion. En äldre ovanlig ugn med dekora-
tioner och krusiduller är väldigt svår att komplettera om det 
saknas delar. Vi går runt uppe på ett loft där flera kakel-
ugnar från olika tider och i olika stilar ligger uppdukade. 
Hit brukar han ta nya kunder så att de får ett hum om vad 
som finns. Han har även ett rum i ett av husen där han 
murat upp några kakelugnar så man får en upplevelse av hur 
de ser ut när de är på plats. 
 
Det går ju trender i allt och just nu verkar det vara en ny 
våg av intresse för byggnadsvård. Unga människor som 
kanske skaffat sitt första hem vill ha en vacker kakelugn 
både för att det är så värmeeffektivt och för att det är så 
vackert. Helge berättar att han vid många tillfällen blivit så 
glatt överraskad över att de läst på i förväg, att de har känsla 
och kunskap om vad som passar i ett hus från 1910 eller 
kanske 1930-talet. 
 
Helge arbetar en hel del på slott och andra pampiga bygg-
nader och renoverar eller nyinstallerar kakelugnar. Han visar 
några exempel på väldigt höga och ornamenterade ugnar 
som inte ens hade gått att få in i ett litet torp i Farhult. 
Bland annat renoverade han alla kakelugnar på Hovdala 
slott för några år sedan. Men även här uppe på åsen 
fungerar det ypperligt med en kakelugn! 
   Många tror att det är väldigt dyrt men det beror självklart 
på vad du vill ha. En handgjord kakelugn från1700-talet 
eller en enklare vit från 1900-talets början skiljer sig såklart 
i pris. 

Efter en trivsam pratstund med Helge och Kerstin i deras 
varma trivsamma hem beger jag mig hemåt till mitt dragiga 
torp i Farhult. Drömmen om en kakelugn är väckt. Å ena 
sidan en handgjord maffig kakelugn i vacker grön glasyr. Å 
andra sidan en luftvärmepump. 
   För mig är valet enkelt.

Sandra Anderberg
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 Bregnahult
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.

Högalunds Köttlåda 
.

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd. 

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM”
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

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

 

  

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

Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se

0415-171 00
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

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
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

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

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

HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden april-juni 2015.

2/4 kl. 14.30  Önnebo. Skärtorsdagsmässa. Lindgren
3/4 kl.18.00  Långfredagskonsert. En gripande mini-
  version av Johan Sebastian Bachs Mateus 
  passion tillsammans med: Ann-Margreth  
  Nyberg -sopran, Christina von Mentzer  
  – alt, körledare, Henrik Lagercrantz – 
  tenor, Johan Bogren – bas, Sven-Eric Erlö 
–   piano, Kyrkokören.
9/4 kl.14.00  Café 14 ”Skånska ord och visor” John 
  Follin och Helene Hansen
19/4 kl. 11.00  Mässa+ konfirmandjubileum. Lindgren
3/5 kl. 9.00  Mässa. Tomelius
7/5 kl. 14.00  Café 14 Carl-Henrik Heinz: 
  ”Olle Adolphsson, Skånes och 
  Stockholms visdiktare”
31/5 kl.11.00  Mässa. Tyrberg.
21/6 kl.9.00  Mässa. Haglund

Alla hälsas välkomna!
Reservation för ändringar. Se därför även predikoturer 
i Skånska Dagbladet och Frostabladet. 
Besök gärna www.svenskakyrkan.se/hoerby

Nyheter från Röda Korsets Långarödkrets 
 
Lördagen den 21 februari hade vår 75-åriga krets sin årsstämma i Långaröd församlingshem. Efter flera års  
sviktande medlemsunderlag hade styrelsen föreslagit att kretsen skulle läggas ned och medlemmarna  
överföras till hörbykretsen. Förslaget antogs enhälligt. 

            
Birgitta Bäckström, ordförande i hörbykretsen, hälsade de nya medlemmarna varmt välkomna. Vår trogna och  
flitiga arbetsgrupp som varit verksam i så många år kommer naturligtvis att fortsätta som vanligt i Önneköp  
och Birgitta avser ordna fortsatta aktiviteter i vårt område, även om vi inte längre har en egen styrelse.  
Du som är medlem i Röda Korset men ej närvarade på årsmötet behöver inte vidtaga några åtgärder utan 
överflyttningen sköts centralt. Har du frågor går det bra att ringa Bodil på tel. 0707-75 76 24. 
Vi hoppas att vi alla på olika sätt även framöver ska kunna verka som goda Röda Kors-medlemmar. 
Mötet avslutades som vanligt med kaffe och härliga fastlagsbullar från Önneköpsbageriet. 

     Den gamla styrelsen tackar för sig: 

        f.d. Ordf. (Bodil Hjalte)                                      
        f.d. Kassör (Ann-Christin Johansson) 
        f.d. Sekr. (Agneta Anderberg Wennerholm)          
        f.d. Suppl. (Christina von Mentzer) 

Röda Korset har funnits i 150 år och behövs verkligen fortfarande! 

 
 
 
 

 

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
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Vi i byn

Vi träffas vid Långaröds kyrka 
kl. 18.00

Kl. 18.15 Avgång fackeltåget.
Vi går till Tages Äng där kyrkokör 

och kulkören sjunger och vi tänder elden.
Facklor finns att köpa.

Tag med picknickkorgen och tillbringa 
kvällen framför den sprakande elden. 

Grillar finns på plats. 

Väl mött!

Arrangör: Byaföreningen

FIRA VALBORG!

Hörby kommuns 
Miljöpris 2014
Från Kjell Nyström fick vi detta trevliga 
meddelande till tidningen:

Hörby kommuns miljöpris 2014 
tilldelades Farhults By och Mossars 
Samfällighetsförening. Det är med stor glädje 
och stolthet som vår förening tagit emot 
Kommunens miljöpris. Vi ser det som ett gott 
betyg på vår verksamhet. Det ger möjligheter 
att utveckla vår verksamhet framöver,

P.S. Följ gärna vår verksamhet på vår blogg:  
http:www.farhultsmosse.blogspot.se

Miljöpristagaren  Farhults By & Mossars samfällighetsförening prisas för sitt 
förtjänstfulla arbete med att bevara den säregna naturen i våtmarksområdet i 
Farhult. Miljönämnden har utsett pristagaren med motiveringen att Farhults 
By & Mossars samfällighetsförening utgör ett föredömligt exempel på hur 
man aktivt kan samverka och arbeta för att bevara naturen i sitt område. 
Miljöpriset är på 12 900kr. 
Grattis säger vi på Byanytt!

Så här gör du
finaste 

påskpyntet

Vårsolen är obarmhärtig och de 
dansande dammtussarna i hörnen 
gäckar oss, för att inte tala om 
fönstrens smutsstrimmor som bildar 
hånskrattande mönster efter vinterns 
stormar.

Iréne Olofsson, sjuksköterska, 
Hörröd
– Känner du dig stressad inför vårens 
städmåsten?
   - Nej, jag vägrar låta mig stressas. 
Fönstertvätten hoppar jag över 
och istället njuter jag av att städa i 
trädgården. Jag jagar mullvadar, rensar 
bort vissna perenner och gräver nytt 
trädgårdsland. 
– Har du något visdomsord att dela 
med dig av i detta ämne?
   – Bättre lite skit i hörnen än ett rent 
helvete!

Marcus Laurin, handledare inom 
handikappomsorgen, Önneköp
– Det här med vårstädning, blir du 
stressad av det?
   – Ja det blir jag, det är så mycket 
som ska göras. Det är i och för sig 
alltid mycket att göra…
   – Bryr du dig om vad grannarna 
tänker om din stökiga vårträdgård och 
dina oputsade fönster?
   – Nej, det gör jag inte, jag vill ha 
fint för min egen skull.
– Vad är roligast med vårsysslorna?
   – Att planera trädgårdslandet! I år 
ska vi odla ordentligt med grönsaker.

Det här behövs: 
Papper med mönster eller färg på båda 
sidor, en äggmall, sax, häftapparat, 
nål & tråd

1. Kalkera äggmallen och använd den 
till att klippa ut fem ägg i fina färger.

2. Lägg ihop äggen och häfta ihop 
dem i mitten.

3. Veckla ut ägget.

4. Använd nålen till att fästa en 
upphängningstråd.

Färdigt!              
                      Text och bild Linda Anderberg

Craft & Creativity 2013 - Personal use only

x5

x5

liten / small

mellan / medium

x5

stor / large

Påsk i Önneköp
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Notiser från Önneköps IFVår i trädgården
Ett nytt fotbollsår står för dörren
Förra året går till historien som det bästa genom tiderna i 
ÖIF… hittills det vill säga. Nu spottar vi i nävarna och ser 
fram emot ett nytt spännande fotbollsår. Målsättningen för 
våra herrar kan bara vara att bli ännu ett snäpp bättre. Vår 
representationselva siktar på att vara med och kriga på den 
övre halvan i division 5 sydöstra. Jesper Stenlundh, succé-
tränaren från i fjor, gör nu sitt andra år i klubben som ledare 
för seniorerna. Nyförvärv finns i form av Philip Olsson 
(Södra Rörum), Henric Månsson (Askeröd), Joacim 
Larsson (Marieholm) och Odin Wernersson (Spanska Aka-
demin Helsingborg). På spelarförlustsidan återfinns Glenn 
Malmros (Spjutstorp), Conny Malmros (Vollsjö), Fredrik 
Ingvarsson (Svensköp) samt Daniel Nilsson, Simon 
Johansson och Emil Ekblad (samtliga Maglasäte).
   I ungdomssektionen är det full rulle. Något uppehåll över 
jul och nyår hanns knappt med eftersom diverse cup-
deltagande kallade. Men vad gör det när de små benen ändå 
helst vill springa och fötterna helst vill ha en boll framför sig.
I år är lagsammansättningarna något ändrade. P13 och PF10 
deltar i seriespel och Knattelaget kommer att vara med i 
Sparbanken Skåne Cup som spelas vid 6-7 tillfällen med 
start i vår.
   Vår förhoppning är att en ny ”Boll- & Lekgrupp”, med 
barn födda 2009-10, ska kunna starta. Till detta behövs 
ledare som vill hålla i träningarna en kväll i veckan. Som det 
hörs på namnet är det absolut inget krav att ledaren ska ha 
fotbollskunskaper. Anmäl ert intresse eller ställ frågor som 
rör ungdomssektionen till Laila på tfn 070-9450271.

Årsmötet
Årsmötet hölls som vanligt den sista lördagen i januari. Efter 
mötet fick styrelsen två nya medlemmar. Vi hälsar vår nye 
kassör, Rickard Ingvarsson, hjärtligt välkommen till 
klubben. Faktum är att han som liten pojk spelade boll i 
ÖIF så helt ny i klubben är han inte. Vår andra nya styrel-
semedlem är Laila Persson. Hon finns sedan tidigare i ÖIF 
i form av ”fotbollsmamma” och ungdomsansvarig. De som 
lämnat sina uppdrag efter lång och trogen tjänst är Jörgen 
Svensson och Thomas Olsson. Vi tackar allra ödmjukast för 
allt arbete som de har lagt ner i föreningen under många år!
En annan person som fick ett extra omnämnande under 
årsmötet är Gertrud Svensson. Hon fick motta årets ”ÖIF-
kanna” för sitt storartade jobb i föreningens supporterklubb.

ÖIF på Långaröds skola
ÖIF´s uppskattade skolsamverkansprojekt fortsätter under 
vårterminen 2015. Här gör projektledaren Arnold ett fantas-
tiskt jobb med att inspirera barnen och ungdomarna till fysisk 
aktivitet.

Loppisen
Loppisen äger som vanligt rum den första lördagen i augusti, 
d v s den 1/8. Hör av er redan nu till Micke på tfn 
070-3169433 om ni har prylar att skänka. Vi fixar hämtning.

Supporterklubb och lotter
Kontakta Gertrud på tfn 070-5130407 eller någon av ledarna 
om ni vill ha tag i våra eftertraktade supporterlotter. Finfina 
priser ligger i potten och lottas ut vid tre tillfällen i år med 
start i maj. Ni som är medlemmar då är således med i tre 
dragningar.
   Bingolotter finns till försäljning i affären om ni inte väljer 
att prenumerera på dem. Apropå spel så glömmer ni väl inte 
att stödja Önneköps IF när ni spelar hos Svenska Spel? En 
enkel registrering krävs vid ett tillfälle.

Lämna era tomburkar till oss 
Utländska öl- och läskburkar utan pantmöjligheter mottas 
tacksamt av idrottsföreningen. Lämna dem till vaktmästaren 
på Björkvallen eller i för ändamålet avsedd behållare vid 
återvinningsstationen på Simons väg. Ett avtal mellan Retur-
pack och idrottsföreningar innebär att dessa ger oss en skön 
slant. 

Välkomna till vår familjekväll den 21 maj!
I vår, närmare bestämt den 21/5 kl. 18.00, bjuder ÖIF i 
samarbete med byaföreningen in alla i vår fina bygd till en 
familjekväll på idrottsplatsen. Vi umgås och grillar. Roliga 
aktiviteter utlovas. Missa inte detta!

Mer information om föreningen och våra lag finns på 
www.onnekops-if.se.

Väl mött på Björkvallen 2015!

     
    Åsa Sandgren

KALENDARIE 

17/4 kl. 18.30 ÖIF A - Sjöbo IF 
29/4 kl. 18.45 ÖIF A - Liga 06 IF 
15/5 kl. 19.00 ÖIF A - IFK Simrishamn  

21/5 kl. 18.00 Familjekväll på Björkvallen
26/5 kl. 19.00 ÖIF A - Lövestads IF 
5/6   kl. 19.00 ÖIF A - Blentarps BK
17/6 kl. 19.00 ÖIF A - Skurups AIF

Vi börjar med att ta bort förra årets perenner. I höstas lät vi 
dem vara kvar som skydd mot kyla och fukt. En avklippt 
stjälk är som ett öppet sår där fukt kan tränga ner till växtens 
rot med röta som följd.

Det mest drastiska och snabbaste sättet att rensa i perenn-
rabatten är att ta fram gräsklipparen med uppsamlare och 
köra över. Själv har jag gått från att ligga på knä och klippa 
och dra till att använda grästrimmer. Jag har då möjlighet att 
spara växter som kommit längre och runt dem rensar jag för 
hand.

Gödsling
Nu skall det gödslas. Det kanske vanligaste gödselmedlet i 
våra trädgårdar är NPK eller blåkorn som det också kallas. 
Detta ger ett snabbt resultat men är lättlösligt och om det 
inte tas upp av växterna följer det med regnet ner i grund-
vatten och bäckar och vidare ut i havet och bidrar till 
övergödning. Det är svårt att dosera i rätt mängd och vid 
riklig nederbörd eller bevattning så blir lätt följden så. 
Växten blir även hög och ranglig och viker sig i blåsten. 
Maskar och mikroorganismer behöver mat främst bestående 
av växtrester från i fjol och om vi rensar bort alla gamla 
perenner, räfsar rabatten så ren det bara går och tillför 
lättlösligt gödsel så utarmar vi jorden och mullhalten blir 
lägre.

Pelleterad ogräsfri hönsgödsel eller Algomin som består 
av algkalk är det som rekommenderas. Det finns andra 
liknande medel. Dessa har det gemensamt att de har en mer 
långvarig effekt utan att läcka till grundvattnet förutsatt att 
du inte övergödslar. Följ tillverkarnas rekommendationer.
Vill man ha ett snabbverkande gödsel kan man använda 
blodmjöl. 

Fram till midsommar kan vi använda dessa gödselmedel. 
Därefter skall växterna förberedas för sin vintervila och 
man tillför bara höstgödsel (fosfor och kalium). Framförallt 
kalium ökar vinterhärdigheten.  Aska innehåller också 
kalium.

Gräsmattan
Detta eviga kapitel. Det har sagts och skrivits spaltmeter 
om denna älskade och hatade del av trädgården. Själv är jag 
svag för en klassiskt snygg gräsmatta men har inga 
ambitioner att hålla min egen sådan.

Golfbanor är kända för att ha fina gräsmattor. Principen för 
deras skötsel är gödsel och vatten i mängder och klippning 
mer eller mindre varannan dag. Däremellan besprutning 
med ogräsmedel som bara tar örter.
   Själv har jag valt att inte gödsla över huvud taget. Jag 
samlar inte upp det klippta gräset, utan klipper med en 
så kallad mulcher. Den klipper i flera olika nivåer under 
sin rotation. Grässtråna blir finfördelade och sprids ner i 
gräsmattan som extra gödning och vatten. Man räfsar och 
samlar inte upp det klippta gräset. Nackdelen är att man 
måste klippa oftare. Tekniken fungerar inte om gräset är för 
högt, om så blir fallet får man klippa i två omgångar.

Skall man gödsla rekommenderas Algomin gräsmattegödsel 
som även höjer ph-värdet. Gräs går även att gödsla efter 
midsommar. Först i mitten av september avslutas kväve-
givorna och ersätts med höstgödsel.

Lycka till med vårbruket!

Pelle Hedlund
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Högalunds Köttlåda                

 Bregnahult

4

.

Högalunds Köttlåda 
.

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd. 

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM”
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

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

 

  

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

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

Kläder - Presenter - Hudvård
Ull- & Skinnprodukter

Nybyggarevägen 3
ÖNNEKÖP

Tel. 0415 - 600 90

Ons - Fre   12 - 18
Lör - Sön   12 - 16

Sandra Anderberg  073-509 72 30

Ladda ner tio cykelslingor 
och kom nära livet hos oss.

www.hotspotkollerod.se
Hyr cykel på Önneköps Livs 

0415-60300

Den gamles Gård 
Sniberup 9366 
242 97 HÖRBY

Mob 0709 242244

www.dengamlesgard.se

dengamlesgard@gmail.com

Arrangerat i samarebte med Föreningen Småbrukarna och Föreningen Sesam

YMP-KURS 12 & 19 april kl 10.00
Teori och praktisk övningar, fokus på ympa äpple på 
grundstam med ympklump. 3 plantor ingår i kursavgiften. 
Max tio kursdeltagare. För mer info: www.dengamlesgard.se
Kursavgift 200kr/dag

Frö och plantbytaredag 10 maj kl. 14:00 
Köp-byt-sälj-ta med vad du har-alla välkomna

ENIR NÖ GF EA NY SB

SOMMARFEST
Lördagen den 4 juli kl 19.00

Insläpp fr o m kl 18.00 - kom i god tid

i Önneköp

Stå-upp-musikernaNILS PILS o PER BERS

Biljetter säljes fr o m 1 /6
hos Önneköps Livs och Conditoriet i Önneköp

Norges svar på Cornelis

YNGVE CHRISTIANSEN

Countrydrottningen

kommer till byn!

SERVERING
Endast förköp

En busschaufför med glatt humör

Det är en solig eftermiddag i mars när jag hoppar på buss 
471 på torget i Önneköp för att ta mig in till Hörby, men 
också för att få en pratstund med Håkan Lundgren.
    – Hej Håkan, du är alltså busschaufför på linje 471?
    – Ja, jag kör 471:an sen starten i december 2011.
    – Och det är något du trivs med?
    – Mycket bra! Det är den bästa linjen i Skåne.
    Jag har hört Håkan säga det förut och nu har jag chansen 
att fråga vad det är som är så bra med just vår busstur.
    – Vi har så trevliga kunder här, och i och med att vi har 
förmånen att vara några få som kör linjen får man en helt 
annan kontakt med kunderna. Man lär känna många till 
namnet och det är roligt. Vi har det bra här ute på vår lilla 
linje, här är det mysigt och trevligt, säger Håkan.
   
Jag undrar hur det är med kundunderlaget.
    – Jo då, det är folk som åker. Just idag är det lite tunt 
men det är ju lov. Det har gått upp och det har gått ner 
under åren men visst är det folk som åker. 
    Håkan berättar att turlistan har utökats med två 
kvällsturer och vi konstaterar att det var behövligt. Om 
man jobbar sent, eller som många ungdomar har någon 
kvällsaktivitet i stan vill man ju kunna ta sig hem framåt 
kvällskvisten.
    Han skickar en hälsning till dem som ännu inte åkt linje 
471 att det är dags att prova nu.
    – Jag ser fram emot att få ännu fler kunder!

Håkan berättar att han bor inne i Hörby, att han började 
som busschaufför som 20-åring på Malmö Lokaltrafik och 
att han haft yrket i 32 år.
    Jag som inte trodde Håkan var en dag över 45 frågar vad 
som är hans hemlighet.
    – Ja du vet, en busschaufför med glatt humör! Jag är ung 
i sinnet, skrattar han.

Bolaget som Håkan arbetar för kör vår linje fram till 2016 
och därefter får vi se vad upphandlingen resulterar i.
    Den glada busschauffören hoppas att han även i 
fortsättningen kommer att få köra Önneköpsbussen, han 
släpper inte stolen frivilligt säger han.
    – Detta är min favoritlinje och jag vill gärna i huvudsak 
köra 471:an. Det har blivit ett kall eftersom man varit med 
sen linjen startade och har deltagit i att bygga upp och 
bestämma hållplatser och så. Det ligger en liksom varmt om 
hjärtat, säger Håkan.
   
Solen har lyst på oss hela resan från Önneköp till Hörby och 
nu närmar vi oss Gamla torg där jag ska hoppa av. Jag tackar 
Håkan Lundgren för intervjun och för att han är en sådan 
trevlig och entusiastisk busschaufför!   
    Jag sätter mig på ett fik och söker information på nätet om 
vår busslinje; enligt Skånetrafiken genomfördes 16 000 resor 
under 2013. Det är inte illa av vår lilla bygd. Och visste ni 
att det är Hörby kommun som finansierar turen? Det tackar 
vi för!

Linda Anderberg
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
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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

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




Fyll i 

 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 avsändaruppgifter 
 betalningsmottagare 
 belopp 
 betalningsmottagarens bankgironummer 

Tips 

 Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 

Önneköps Byaförening

Dags att betala medlemsavgiften för 2015.
Glöm inte skriva era namn på inbetalningen.
 Välkommen till Byaföreningen!

30 kr 5600-4559

BLAURÖGS 
VÅRRACE

12/4-2014

Start: Önneköps torg 12:00
Anmälan: Önneköps torg 10:00

Förtäring: Önneköps Café efter racet.

Övriga frågor: Dan Gustafsson 0705-751227

APOLLO
CENTRUM
CRESCENT

DBS
DKW

FRAM-KING
GRIPEN

HERCULES
HUSQVARNA

JAWA
JAGAREN

KREIDLER
MARATON

MCB
MOBYLETTE

MONARK
MUSTANG

NORSJÖ SHOPPER
NSU

NYMAN
ORIGINAL

PUCH
REX

SACHS
SPEED

STANDARD
SVALAN
SVANEN
TOMOS

UT
VESPA

VIMPEL
VICTORIAWICI

ZÜNDAPP
ÖRNEN

OBS: Endast veteranmopeder

HYRESGÅRDEN

SäljeS: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st
Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st
0 4 1 7 - 2 62  0 5   w w w.va b - a b . s e

UthyreS ByggmaSkiner o StällningarUTHYRES 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

11/4-2015
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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
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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

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

 

 
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 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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.

Vandring, traktor & vagntur, föreläsning 
grupper, företag, skolklasser

Även fasta datum:

“Spåren av folket före oss”
30/5, 29/8, 3/10 - 2015

“Läkande örter & den kloka Brännerista Bengta”
6/6, 25/7, 12/9 - 2015

www.kulturvandring.se
mailto: info@kulturvandring.se

0415-603 08
070-208 70 61
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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

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

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

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 

Bilden

Förra bilden
Bilden i förra numret togs förmodligen i mitten av 
trettiotalet, detta kan man se eftersom elstolpen till höger i 
bilden finns med, elektricitet drogs in till byn 1932. Denna 
(i serien) fjärde bensinmacken här i byn startades även den 
i mitten 20-talet av handlare Tage Olofsson. Pumpen finns 
med på vänster sida av bilden under trädkronorna. Det var en 
Shell och den var kvar i familjens ägo ända till 1975, då Tage 
till slut valde att trappa ner ett antal år efter sin pensionering. 
Rörelsen såldes då för att sedan drivas vidare av Olle och 
Valborg Johansson, och då som en DinX ytterliggare några år.
Efter höstnumret av Byanytt fick jag kontakt med Per 
Olofsson, son till Tage Olofsson som kunde bidra med 
mer information och fantastiska bilder både i form av 
glasplåtar men också många svart/vita negativ, många 
bilder, förmodligen från tjugo och trettiotalet här ifrån 
byn. En hel del av dessa är nu  inscannade och lämnade till 
lanthandelsmuséet.
   På en av dessa som visas här, och som verkar vara tagen 
ifrån övervåningen på affären, kan man se pumpen tydligt, 
men även faten där drivmedlet förvarades, det behövdes inte 
så stora nergrävda tankar på den tiden. Bilen i mitten är en 
brödleverantör som kommer från Hörby Bageri ägt av Martin 
Nilsson. Att det var en övergångstid syns även på hästekipaget 
som far förbi vidare mot Huarödshållet.
Gert Larsson

Då var vi framme vid nummer fem i vår serie om ”mackar” som funnits här i byn. Denna startades i slutet av fyrtiotalet, 
även här utav en handlare, Tage Kraft. Denna mack fanns omkring 8 år och var av märke Caltex.  Tage och hustrun 
Ingeborg drev även taxirörelse och toffelmakeri och även en viss klädekipering. Under sensommaren 1956 flyttade Tage 
och Ingeborg med barnen till Hammarlöv, för att driva affär där. Huset kvarstod i Krafts ägo till 1958 då huset övergick 
i Stig Jönssons ägo som drev en herrfrisösalong i några år.  Kanske någon av er läsare vet något om detta och även vilka 
verksamheter som senare funnits i huset. Vi har tyvärr inte lyckats hitta en bild då det var en bensinmack så hör gärna av er 
till oss om det ligger något i byrålådan.
Gert Larsson



ÖNNEKÖPSTRAMPET

Välkomna till Önneköpstrampet
En dag i naturen på cykelsadeln. Ett evenemang där hela familjen är välkommen 
att delta, tiden runt är inte avgörande. Rundan är ca 26 km lång. 
Vid regn är trampet inställt.

Start: Torget Önneköp /5  10.00       
Mål:  Torget Önneköp

Ev frågor ring Karl Gustav Johansson 0415-60131 eller Gert Larsson 0703-955460
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