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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 
 

Detta är 2015 års sista nummer av Byanytt. Vi hoppas ni kommer att 
ha lika stor glädje av denna utgåva som av tidigare och förhoppningsvis 
många fler framöver.
 
Vi står inför årets mörkaste och samtidigt för många mysigaste tid. Tack 
vare ett välvilligt stöd från Hörby kommun kommer vi att kunna lysa 
upp vår by lite mera i och med att ny julbelysning sätts upp. Det kanske 
behövs speciellt mycket när vi befinner oss i oroliga tider, även om 
händelserna runtomkring oss inte har tangerat vår socken på samma sätt 
som på annan ort.  

Ett kännetecken för vår by och vår förening har genom tiderna varit 
den stora sammanhållningen och gemenskapen. När vi bryr oss om 
varandra, ställer upp och hjälper till med ideella insatser mår vi helt 
enkelt bättre själva. I dagarna omnämndes i Skånskan några invånares 
hjälp med klädinsamling för människor på flykt. Tidigare i höst kunde 
idrottsföreningen fira att de hade kvalat sig upp till division 4. Våra 
ungdomars insatser i turistbyrån fick också medial uppmärksamhet.
    Dessutom kunde vi nyligen fira en pigg hundraåring, Erik Andersson.   
    Vi har all anledning att känna oss stolta och glada!
    Med dessa ord tackar vi alla för det gångna året och önskar er en god jul 
och ett gott nytt år. Vad 2016 kommer att leverera i form av utmaningar 
och glädje vet vi inte, men tillsammans och med hjärta och hjärna fixar vi 
det! 
 
Varma hälsningar 
Styrelsen 
Önneköps Byaförening 

  Önneköps Byaförening kallar till

 ÅRSMÖTE 

Ons. 24 februari kl 19.00, 2016
 i  klubbhuset vid idrottsplatsen   

  Ärende enligt stadgar     Kaffeservering

___

Medlem som önskar få ärende behandlat 
på årsmötet ska skriftligen överlämna 

ärendet till styrelsen senast 5 feb. 
        
___

Byakannan
     

    Förslag på mottagare av byakannan för 2015 mottages                                                      
    tacksamt av Byaföreningens styrelse senast 5 februari 

                          
                      

Grattis Erik!

Missa inte årets JULMARKNAD, se annons  på baksidan.
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Stjärnkusken i Farhult
Det är inte bara jag som sett dem dundra fram på skogsvägarna 
runt Sjököpssjön och Farhults mosse. Fyra små men eleganta 
hästar spända framför en vagn med två personer och ibland en hel 
familj uppflugen. 
    Men det är få som känner till att vi har en landslagskusk i 
Farhult och nu är det dags för Byanytt att presentera för er Team 
Skäpperöd med kusken Fredrik Rahm i spetsen!

En novembereftermiddag kör jag in genom grindarna till den 
vackert belägna gården i Farhult. Här bor Fredrik med hustrun 
Johanna och döttrarna Lovisa, Andrea och Antonia Och 18 (!) 
hästar. Det är middagsstök och gofika i det trivsamma köket och 
jag hinner knappt ställa någon av mina nedklottrade frågor förrän 
Fredrik börjar förklara grunderna i körning för mig. Jag som är en 
novis på området har lite svårt att hänga med men  Johanna fyller 
ofta i och döttrarna är också engagerade i samtalet. Det slår mig 
att detta inte bara är Fredriks stora intresse utan något som hela 
familjen delar, de är verkligen 
ett team.

- Hur kommer det sig att 
du började med körning 
Fredrik?
    -Jag är uppväxt med hästar, min mamma hade Stuteri 
Skäpperöd ett stenkast härifrån. Hon födde mycket framgångsrikt 
upp shetlandsponnys och tog b.la. fram 17 godkända hingstar till 
shettis-aveln. Så hästar har alltid funnits i mitt liv. Körningen 
började med ponnytrav 1981. Dessförinnan var det ridning 
från jag var fem år gammal och jag red även ponnygalopp. Min 
ridtränare var Christel Wiberg på 70-talet (vars pappa Claes fort-
farande bor i Långaröd). Just intresset för modern sportkörning 
väcktes när vi var på Bellinga på en tävling för snart 20 år sedan. 
Där kördes det i par och fyrspann och jag tyckte det såg så häftigt 

ut så direkt när jag kom hem började jag sy ihop tömmar och satte 
igång med att svetsa ihop en enkel vagn för att kunna köra våra 
shettisar. Det var starten på det hela, fortsätter Fredrik. I början 
körde jag shettis-hingstar i par och det gick ju ganska bra. Vi 
tävlade en del men för att kunna hänga med i klasserna mot de 
större hästarna som var starkare så började vi med fyrspann. 

Fredrik träffade Johanna när han pluggade på KTH på 90-talet 
och hon läste till sjuksköterska. Efter examen flyttade han tillbaka 
till Skäpperöd med Johanna och skaffade egna hästar med grund 
från sin mammas stuteri. Barnen kom och de växte ur den mindre 
gården, det var då de hittade sin nuvarande där de har gott om 
plats för både två och fyrbenta. Idag har de 18 hästar hemma och 
på de 15 hektaren tas det egna höet och hästarna har gott om bete. 
Förutom körhästarna har de även några halvblod som Johanna 
rider.

Fredrik berättar med ett skratt att han förutom heltidsarbetet i stan 
även är lastbils- och traktorreparatör, höbonde och hovslagare till 
de egna hästarna. Det är en tuff sport som tar väldigt mycket tid 
och kräver massor av arbete, speciellt om man vill vara på elitnivå. 

Det är stenhård konkurrens 
och det tränas året runt med 
endast några veckors vila på 
hösten. Tävlingssäsongen är 
från april till september och 
nu har även den äldsta 

dottern börjat tävla i fälttävlan på ponnysarna. Som ni förstår 
är det sällan en helg som familjen inte är iväg med en eller flera 
hästar. Det är en livsstil snarare än ett fritidsintresse.

De små shettisarna byttes så småningom ut till ett fyrspann med 
New Forestponnys. Det är en väldigt allsidig c-ponny som är 
mellan 130-140cm höga, rör sig vackert och är väldigt coola.   
Fredrik är den enda i körlandslaget som kör fyrspann med 
ponnys och man kan nog säga att han gör det bäst i Sverige 
dessutom. Han har fina priser från både nationella och 

internationella tävlingar.
    När Team Skäpperöd är ute på en större tävling i Svår och 
Internationell klass är den förlagd under tre dagar. Man tävlar 
i Dressyrkörning, Maratonkörning samt Precisionskörning, ett 
moment per dag. 

- Hela familjen är engagerad och det känns verkligen som det 
är hela familjens spann, berättar Johanna. Flickorna får lära sig 
allt från att sköta om hästarna, grooma på tävlingar och på de 
flesta träningarna är äldsta dottern med och får prova att köra. 
Andrea, mellandottern, har också börjat köra några mindre 
ponnys hemma på gården.  Fredrik betonar att det måste vara 
enkelt och smidigt att träna, annars hinner man inte med det. 
- Det är ju tur att flickorna är så intresserade, att de delar pas-
sionen för hästarna, säger han. 
    Fredrik kör sina hästar i par eller fyrspann flera gånger i 
veckan och lite regn, blåst eller mörker är inte nåt som hindrar 
honom. Den vackra omgivningen med slingrande grusvägar 
och den egna stora upplysta sandbanan gör att det går att köra 
året runt, och förutom det kör han regelbundet till Flyinge 
och tränar där.
    Team Skäpperöd är med i en elitsatsning som kallas 
Körkalaset. Den har hållit på i ca 1,5 år och där har de fått 
förmånen att träna för den mångfaldige världsmästen i 
körning med fyrspann, kusken Boyd Exell. Fredrik berättar 
hur hans körning utvecklats sen han började träna för Boyd 
och hur priviligierad han känner sig som får vara en av hans 
elever.

Jag som ryttare har svårt att förstå hur man ska kunna 
manövrera FYRA hästar samtidigt, att kunna kommunicera 
med dem var för sig när man dessutom sitter en bit bakom 
dem. Att i lugn takt köra dem rakt fram är ju en sak, men att i 
full fart ta sig fram på en bana med hinder, snäva svängar och 
kluriga banor, ja det är ju en helt annan sak.
    Fredrik medger att det är väldigt svårt och utmanande, och 
de senaste åren har det blivit ännu tuffare krav med svårare 
banor. Numera kräver man lika mycket av körhästar som av 
de som tävlas i dressyr. De ska gå i form, de ska använda sina 
kroppar rätt och röra sig lika flott. Det är också mycket fokus 
på säkerhet, man är t.ex. aldrig ensam när man kör utan alltid 
minst två. Johanna inflikar att hon upplever att man, 
tvärtom mot vad jag trodde, har väldigt bra uppsikt och koll 
på hästarna när man sitter på kuskbocken. Om man lärt sig 
läsa hästens språk så ser man tydligt om de t.ex. är spända eller 
oroliga. Det är viktigt att man kan sin horsemanship och där 
har Fredrik stora fördelar av sin uppväxt hemma hos 
mammans 40-tal shettisar. 
    I ett fyrspann har de främre paret, förlöparna, och det 

bakre, stånghästarna, lite olika uppgifter. Stånghästarna ska besitta 
egenskaper som t.ex. styrka och lugn medan de främre ger spannet 
dess karaktär. Förlöparna ska vara lite flashigare, ha mer framåt
bjudning och kunna bära sig själva i en naturlig form och de får inte 
bli för tunga i handen förklarar Fredrik. På de krävande precisions-
banorna måste hästarna ha god balans, vara lyhörde och lyssna på 
halvhalterna. Precis det som vi som rider också söker hos en häst. 

Fredrik fortsätter.
    - Tjusningen med att köra fyrspann är att det är så många häst-
krafter i gång! Det är som att köra en vältrimmad sportbil. Det är 
sådan fart och kraft och det samspelet är otroligt att få uppleva. När 
de allihop går i takt och i rätt form, ja då är allt tungt arbete och slit 
glömt.

Döm om min lycka när Fredrik reser sig upp och frågar om jag vill 
hänga med ut på en sväng! 
    Han och Johanna selar på två av sina härliga hästar, Goliat och 
stoet Ally MacBeal och låter mig stå bakom Fredrik på vagnens 
bakparti när han styr ut från gårdsplanen. Upp och ner för backarna 
i skymningen bär det iväg. Det går så fort emellanåt att jag får tårar i 
ögonen och jag är glad att jag har på mig mössa och vantar. 
   
 -Tack för den bästa avslutningen på en vecka man kan tänka sig! 
Jag önskar er all lycka inför framtida tävlingar och så klart 
framförallt VM 2017. Kör så det ryker!

                                                                   Text Sandra Anderberg

fakta om körning
I körning tävlar man med häst eller ponny, i enbet, par eller fyr-
spann. Tävlingen har tre delar: dressyr, maraton och precision.

Dressyr: Ett givet dressyrprogram körs i skritt och trav, galopp 
endast för enbet. Här bedöms förutom hästarnas form även 
helhetsintrygget, dvs hästar och all utrustning ska vara skinande 
blankt och kusken ska ha tjusig klädsel.
Maraton: Ekipagen kör en bana på tid med många hinder. Här 
krävs uthållighet.
Precision: Även denna körs på tid men här ska man ta sig fram 
på en bana mellan koner som har vätskefyllda bollar på toppen, 
och ingen boll får trilla av.

Följ Fredrik och hans team på: 
https://www.facebook.com/teamskapperod/

“jag är både traktor- och lastbilsreparatör, 
höbonde och hovslagare”
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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

På Önneköps Julmarknad

väntar fina vinster på dig
i vårt hantverkslotteri!

Välkommen!

Foto Pelle Hedlund
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Regnet piskar den västra husgaveln och här inne glöder 
värmen från nejdens ved. Helt omgiven av små varma hem 
känns det att jag är, här på skånes östra flank. 
    En ruggig höstpromenad senare känner jag en skiftande 
vind slita i mig. Tankarna för mig till det som skakar världen 
just nu och har gjort en tid. 
    Det är då så lätt att glömma det hela när man bara ser sin 
egen del. Inuti mig skriker en röst: gör det inte, kom ihåg allt! 
    Det är svårt ibland. Det är svårt att känna hopp när man 
matas med hopplöshet. Det är svårt att känna värme när 
kylan kommer in i hemmet. Det är svårt att le mot folk när 
man ser bilder av bistra  fasader. 
    Kom ihåg. 
    Glöm inte att vi är människor. 
    För vi människor är människor, precis som en ros är en ros. 

sitter och funderar utan hon får plötsligt en idé som hon tar upp 
med Noy som säger att ”- ja, det blir bra”! Vi har infört i butiken 
att sista fredagen varje månad är det extra erbjudande på utvalda 
varor och det bjuds på fika från bageriet. Sen har jag även startat 
en Facebooksida där vi uppdaterar med varor och liknande några 
gånger i veckan. Vi vill också börja erbjuda utkörning av varor som 
kunderna ringt och beställt. Tanken är att detta ska ske på måndagar 
och onsdagar. Inom Önneköp blir utkörningen gratis men utanför 
kommer vi ta en liten avgift på 15 kr. Vi levererar redan nu till 
Önnebo två gånger i veckan.
    – Mamma är väldigt engagerad, både i affären och i kunderna, 
fortsätter Kamilla. Hon är väldigt mån om att kunderna ska vara 
nöjda. Hon älskar sitt jobb och vill att affären ska vara kvar. 
    Susannes drivkraft är kunderna och i en sån här liten butik får 
man väldigt fin kontakt med folk. 
    Kamilla berättar att kunder har kommit in och sagt hur nöjda de 
är med Susannes arbete och att det blivit så prydligt och bra service.       
   
Både Susanne och Kamilla bor i Eslöv med sina familjer. Susanne 
med man och två katter och Kamilla med sin man, dotter och 
massor av djur.
    – Hur går det att jobba ihop med sin mamma?
    – Det går faktiskt bättre än förväntat, säger Kamilla med ett 
leende. Vi känner varandra väl så det fungerar utmärkt. Vi kan vara 
ärliga mot varann och samarbetar väldigt bra.

Det märks att mor och dotter trivs både med varandra och med 
jobbet i lanthandeln. 
    Jag passar på att köpa med mig grönsaker till kvällens middag 
och tackar Kamilla och Dan för pratstunden.  
    Vi bybor måste stödja vår affär och handla ofta så att vi får ha 
den kvar länge, länge.

                                                              Text: Linda Anderberg
                                                              Bild: Björn Salomonsson

    Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vi klättrar 
tillsammans på livets spaljé fast än man känner sig vissen 
ibland. 
    Tillsammans kan vi kura i mörkret och invänta solen som 
under vintern ger oss en gnistrande föreställning i frostens 
alla skepnader, där ingen snöflinga är den andra lik. 
    Ta den här vintern och fundera på skönhetens assymetri. 
Där olikheter bildar mönster som vi känner igen. Krama 
dina barn. 
    Tala om vem du älskar. 
    Hjälp en människa i nöd. 
    Ibland får man själv göra den första ringen på ytan. Glöm 
inte att ringarna sprider sig. Vi är fler. Tillsammans gör vi 
mer. 

Text: Miranda Bakos

En poetisk tanke för oss.

gräsmatta! berömmer jag.
Jag frågar Kamilla hur det kom sig att hon och Susanne började jobba 
i just vår affär i Önneköp?
    – Mamma såg en annons som Anders lagt ut på Arbets-
förmedlingens hemsida. Hon ringde på den, fick komma på intervju 
en fredag och började jobba måndagen därpå. Själv hade jag varit sjuk 
i två år och skulle börja arbetsträna, fortsätter Kamilla. Jag frågade 
Anders om jag kunde få göra det i butiken och det fick jag. Sen dök 
möjligheten upp att få ett jobb här och nu har jag ett vikariat till juni 
nästa år. Så jag följer i mammas fotspår. 
    Kamilla berättar att Anders och Noy är väldigt bra arbetsgivare. De 

har i stort sätt lämnat över ansvaret 
till Susanne som själv får beställa 
varor och se vad som behövs i 
affären. Det är hon som bestämmer 
i butiken helt enkelt. Självklart i 
samråd med Anders och Noy men 
det är Susanne som tar de flesta 
besluten.
    – Så fort mamma började jobba 
i affären gick hon igenom allt, alla 
hyllor och alla varor. Jag vill inte 
säga att mamma är pedant men… 
jo, hon är pedant! skrattar Kamilla.
    – Ja, hon är väldigt ordningsam, 
inflikar Dan.
    Kamilla fortsätter.
    – Hon har ändrat plats på va-
rorna i samråd med Dan så att det 
blivit mer logiskt. Varor som hör 
ihop står nu tillsammans. Och hon 

tycker att det är viktigt att kunderna ska få det dom vill ha. Som ex-
empel kan jag ta en kund som kom in och ville ha en kalkon på fem 
kg och då fixade mamma det. Hon ordnar fram sånt kunderna vill ha 
även om det inte finns i butikens ordinarie sortiment. 
    – Det måste vara bra att Susanne har erfarenhet av att jobba inom 
handeln, annars kanske det skulle vara lite övermäktigt att plötsligt 
bli butiksansvarig? funderar jag.
    – Ja, säger Kamilla. Och jag är ju utbildad inom detta och kan 
reglerna om vilka varor som får stå tillsammans med vad och vad som 
inte får stå tillsammans osv. Och vi är båda insatta i vad som gäller 
arbetsmiljön och vi är väldigt noga med att det ska gå rätt till.

Kamilla säger att det har hjälpt Susanne mycket att Dan visste på ett 
ungefär vad som går och vad som inte går i affären. 
    – Har inte Handlar´n bestämmelser för vad ni måste sälja i 
butiken? frågar jag.
    – Vissa varor måste vi ha i vårt sortiment men vi har lokala 
leverantörer för grönsaker, potatis och djurfoder. Och kött från 
Strömbäcks. Ekologiska grönsaker är något av det vi säljer bäst, säger 
Kamilla.
    Ett par gånger i veckan kör Dan och hämtar hund- och kattmat 
från Frank´s Zoofor i Brunnslöv och potatis hos en odlare i Åsa.
    – Eller när lådorna är tomma, säger Dan.
    
– Vilken tid på dagen är det flest kunder här?
    – När folk har slutat jobbet. 16.30 till 18.30 är det mest kunder. 
Men det finns alltid något att göra i butiken. 
    – Vad har ni för tankar om framtiden för affären? vill jag veta.
    – Det kan alltid bli bättre, menar Kamilla. Bland annat vill vi utö-
ka det ekologiska utbudet. Min mamma är inte en sådan person som 

I den lilla lanthandeln i Önneköp jobbar Susanne Juhl. 
Susanne är ursprungligen från Danmark men har bott i 
Sverige sedan 1988. Även dottern Kamilla jobbar på 
Önneköps Livs och hon och jag slår oss ner i affärens kökssoffa 
för en pratstund. Just idag är Susanne ledig så Kamilla får 
hoppa upp och ner ur soffan för att ställa sig bakom kassan när 
kunderna med jämna mellanrum kommer in i affären.
    Jag undrar vad Kamilla och Susanne har för bakgrund.
    – Både jag och mamma är undersköterskor. Mamma har 
jobbat inom vården sen hon var 16 år och jag sen jag var 20.  
    Kamilla berättar att Susanne jobbade med äldre fram till att 
hon fick ett stort diskbråck 
i ryggen. Hon blev steloper-
erad i ryggen och var sjuk 
länge och till slut fick hon 
beskedet att hon aldrig mer 
kunde jobba inom vården. 
Och det var så hon hamnade 
inom handeln. Först jobbade 
Susanne som städchef och sen 
började hon på Willys i Lund. 

Nu blir vi avbrutna av en 
kund som köper massor av 
grönsaker och undrar om 
affären kan ta in ekologisk 
vitkål. Kamilla lovar att hon 
ska kolla upp det och sätter sig 
sen i kökssoffan igen.
    Hon fortsätter.
    – På Willys jobbade 
mamma i kassan. 
    – Klarade hennes rygg det? undrar jag.
    – Ja, efter steloperationen blev hon bra och har inte 
ont i ryggen längre.
    – Har du också jobbat inom handeln tidigare?
    – Nej, jag är utbildad säljare med inriktning handel, 
marknadsföring och service, säger Kamilla. Jag jobbade lite i 
en affär men det var inte min grej då, så jag började jobba som 
personlig assistent och utbildade mig sen till undersköterska, 
precis som mamma. Jag ville hellre jobba på sjukhus och hade 
praktik på en canceravdelning och trivdes väldigt bra med 
det. Jag fortsatte jobba med cancerpatienter i sex år, fram tills 
jag blev mamma och sen blev jag sjuk i fibromyalgi. Jag hade 
gärna fortsatt jobba inom cancervården men det finns för lite 
hjälpmedel för undersköterskor idag så det går inte.

Nu får vi sällskap av Dan Nilsson som fungerar som en tredje 
hand i butiken. Dan började hjälpa de tidigare ägarna och 
trivdes med det och fortsatte även efter att Noy och Anders 
Westphal tagit över affären. (Noy och Anders driver även 
Önneköps Bageri och Noy´s Thaikök. Reds anm.)
    – Dan, vad har du sysslat med tidigare?
    – Jag har b.la. jobbat som bonde på min farbrors gård i 25 
år. Vi hade två gårdar här i trakten, den ena var mitt föräldra-
hem och den andra var min farbrors.
    – Så du är en äkta Önneköpare?
    – Ja, det kan man säga. Jag har bott här i hela mitt liv.
    – Du har ju också jobbat på idrottsplatsen, eller hur? 
    – Jag var vaktmästare där i 13 år. ÖIF fick faktiskt pris för 
den grannaste idrottsplatsen, säger Dan stolt.
    – Jag förstår det, jag har aldrig förr sett en sån välskött 

Mor och dotter trivs ihop i byns lanthandel
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Notiser från Önneköps IF

Herrarna klara för division 4:a!!!

2012 vann ÖIF division 6 och spelade för första gången 
2013 i division 5 efter att det infördes sju divisioner. ÖIF 
har även tidigare spelat i 5:an men då fanns det bara sex 
divisioner. Första säsongen blev vi sjua med 27 inspelade 
poäng och ifjor blev vi femma med 35 poäng. Målet inför 
denna säsong var att fortsätta den positiva utvecklingen och 
en topp tre plats var det tuffa målet vi satte upp och skulle i 
så fall leda till minst kval. 

Efter ett seriespel med många toppar men även några djupa 
dalar men som var klart godkänt överlag, hade vi inför sista 
omgången chansen att bli såväl 2:a som 3:a i serien, vilket 
skulle leda till kvalspel. Men vi kunde också om resultatet 
gick emot oss sluta 4:a och missa kval. Men när serien 
var slutspelad räckte våra 40 poäng till en 3:e plats efter 
Hammenhög och seriesegraren IFK Simrishamn.

Jesper Stenlundh som gjorde sitt andra år som tränare har 
denna säsong utvecklat vårt spel ytterligare ett snäpp och 
framförallt offensivt var vi riktigt bra och vi gjorde många 
mål. Även i år vann Kristoffer Ottosson skytteligan, denna 
gång med 22 gjorda mål, men till skillnad från förra året 
hade vi nu också flera spelare som avlastade med målskyttet 
och hela sex spelare gjorde tre mål eller fler under serien. 
Några duktiga nyförvärv höjde också laget, inte minst 

Jonathan Hellström som blev vald till 2015 års bästa 
ÖIF:are. 

Vi lottades mot Bosniska Behar från Trelleborg i ett 
dubbelmöte och vann hemma med 2-0 och borta med 4-2. 
Därmed var vi klara för ett helt avgörande dubbelmöte mot 
Glimåkra om vem som skulle spela i division 4. Vi började 
hemma och vann med 4-0 och det såg självklart mycket bra 
ut inför returen. Inför ca 150 medresta Önneköpssupportrar 
vann vi med 3-1 och vad som för bara några år sedan skulle 
vara helt ofattbart: lilla Önneköp i division 4 tillsammans 
med lag som Hörby FF och Eslövs BK var nu ett faktum. 
    Om en förbättrad offensiv var en nyckel till att vi tog 
oss till kvalet var det en fantastisk defensiv i kvalet som 
blev avgörande. Tre insläppta mål på fyra kvalmatcher var 
ett kvitto på detta och vi kunde kontra in många mål när 
motståndarna blottade sig i ivern att göra mål på oss.  Att 
2015 är ett historiskt år för ÖIF är ingen överdrift!        
                                                                                                                          
                                    Daniel Nilsson, Herrsektionsansvarig

Jag vill också härmed passa på att efterlysa fler aktiva ledare 
på ungdomssidan. Vi har behov av fler ledare och vill ni att 
barnen och ungdomarna i byn ska kunna fortsätta att spela 
fotboll i vår underbara förening och ni vill hjälpa till som 
ledare och känna den gemenskap och glädje detta ger, så 
tveka inte att kontakta vår ungdomsansvarige Laila Persson 
070-945 02 71. 

Underhållande Bellman 
på Kulturhuset

En höstig kväll i oktober bjöd Kulturhuset in till Bellmanaf-
ton. Rummet var fullsatt av förväntansfulla lokalbor när en 
lång perukklädd Teo Törnkvist iförd häftig 1700-tals stass 
klev in och från första minut trollband sin publik.
    Han inledde med Gustafs skål från 1772 och fortsatte 
sedan med kända och mindre kända visor från Bellmans 
enorma musikskatt.

Det var en mycket underhållande och faktiskt lärorik afton 
med musik varvat med berättelser från Bellmans Stockholm. 
Teo berättade väldigt målande om de ekivoka verserna om 
Ulla Winblads liderliga liv, om festandet på krogar och 
ordensträffar och om Bellmans liv och verk. Han har både 
en härlig röst och talets gåva och det blev många skratt 
under kvällen när han förklarade innebörden i olika text-
rader för oss som inte pratar 1700-talssvenska.

Det blev även lite allsång när Teo stämde upp i ”Så lunkar 
vi” och ”Fjäriln vingad”.

Teo har tolkat Bellman i ca 25 år och det hela började med 
när han som en av musiklärarna i Höör skulle delta i en 
festlighet i kommunen. Då uppträdde de med några visor 
ur Fredmans epistlar och det blev mycket uppskattat. Efter 

det fortsatte Teo att spela Bellman och blev mer och mer 
intresserad av både honom, hans stora repertoar och den tid 
han levde i. 

Det är inte det enklaste att tolka Bellman och Teo har lagt 
ner väldigt mycket tid på att göra om arrangemangen 
till gitarr, och det märks att han är en otroligt begåvad 
gitarrist. Fredmans epistlar som trycktes och gavs ut under 
1790-talet skrevs med arrangemang till piano, men Bellman 
själv spelade på instrumentet cister. 

Som kronan på verket blev det kaffe och Bellmansbake-
lse. En smarrig skapelse designad av Kulturhusets Agneta 
Anderberg och Bengt på Sandells Hembageri i höstorange 
och dekoration av noter och vita vågor som anspelade till 
Bellmans stiliga lockar.

Tack för en riktigt trevlig kväll!

                                                          Text Sandra Anderberg

Tips:
Kulturhuset planerar att fortsätta med viskvällar tillsammans 
med Teo Törnkvist en gång i månaden med start i 
januari. Då kan ni se fram emot bl.a. allsång med musik 
från 40-talet, 50-talet och den svenska musikskatten: Evert 
Taube, Carl Anton, Dan Andersson etc.

* Teo har tonsatt en del av Anders Österlings dikter och 
dessa skall förhoppningsvis framföras med 
recitation.
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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

195:-

195:- fr. 150:-

Ladda ner tio cykelslingor 
och kom nära livet hos oss.

www.hotspotkollerod.se
Hyr cykel på Önneköps Livs 

0415-60300

www.lillahundhotellet.n.nu

Här är ett foto på ÖIFs ungdomar som är taget då de hade avslutningsträff. 
Fika, frågesport, träningsflitprisutdelning mm stod på agendan.

29/11 kl. 17 Familjegudstjänst. 
    Musikal med barnkören. Lindgren

3/12 Café 14 med jullunch. Anmälan snarast till 
pastorsexpeditinen 041517550

6/12 kl. 16 Luciagudstjänst med julfest. Tomalius

20/12 kl. 12.30 Gudstjänst på Önnebo. Lindgren

25/12 kl. 6.30 Julotta. Haglund

10/1 kl. 11 Mässa. Haglund

31/1 kl. 9 Gudstjänst. Sandström

4/2 kl. 14 Café 14

Alla hälsas välkomna!
Reservation för ändringar. Se därför även predikoturer 
i Skånska Dagbladet och Frostabladet. 
    Besök gärna www.svenskakyrkan.se/hoerby
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd. 
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Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell
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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

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

Tottes maskintjänst 
 

Nu är vårbruket i gång och Tottes 
maskintjänst kan erbjuda huggning, 

strängning och pressning. 

 

Snittverk, 0-15 knivar eller 

0-25 knivar. 

 

Plastade balar 90cm-150cm. 

Hö och halm balar 90cm-180cm. 
 

Välkomna att ringa 

Kristofer Olsson 

0703906112 / 0415-311052 
 

Tottes maskintjänst erbjuder diverse tjänster 
inom lantbruket som huggning, strängning och 

pressning.

Snittverk, 0-15 knivar eller 0-25 knivar.

Plastade balar 90cm-150cm.
Hö och halmbalar 90cm-180cm.

Välkomna att ringa
Kristofer Olsson

0703906112 / 0415-311052

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.

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 

behöver DIG!

Kontakta ordf.
Birgitta Bäckström

0707-766 079
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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

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

Måleri med traditionella färger
Under vintern kan
det vara bra att 
planera våren 
och sommarens 
utvändiga måleri.
Välj kulörer och 
färgtyp,så att allt 
är på plats när 
vädret är lämpligt!

www.econyans.se   0769  463360

God Helg
Maria Attström Byggnadsvårdsbutik & Måleri

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

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

 Öppettider Butik Ons-Sön 10-17, Kafé Ons-Sön 10-15

Tack
Under hösten har Svenska kyrkans församling i Hörby under två 
tillfällen samlat in kläder till ett transitboende för ensam-
kommande flyktingpojkar i Malmö. 
    Initiativtagare är EvaMärta Granqvist som tillsammans med 
bl.a. Ankie Stenbeck, kanslist på Hörby församling, organiserat 
insamlingen och tagit emot kläder både i Hörby och i Långaröds 
församlingshem. Många Hörbybor visade engagemang och det 
skänktes mycket kläder som kunde lämnas över till boendet. Det 
kom även in barn- och damkläder och dessa överlämnades till 
flyktingmottagningen på den ideella föreningen Kontrapunkt i 
Malmö.
    Ett stort TACK till alla generösa Hörbybor!

Bildtext: 
    1. Stig Hastrup skänkte vinterkläder och sysselsättningsmate-
rial till flyktingpojkarna. 
    2. Kantor Christina von Mentzer lämnade varma tröjor till 
församlingshemmet i Långaröd. 
    3. Ankie Stenbeck som är kanslist på Hörby församling skötte 
annonseringen på församlingens hemsida och tog emot kläder i 
Hörby.
    4. Nora Kristensson och Lamin Njie, personal på ett transit-
boende för ensamkommande flyktingpojkar i Malmö, tar 
tacksamt emot de insamlade kläderna från EvaMärta och skickar 
en hälsning till Hörbyborna. 
    5. Lisbet Persson, initiativtagaren EvaMärta Granqvist och 
Marcus Laurin fyllde bilarna med kläder för vidare transport till 
Malmö.
                                                              Text: Linda Anderberg
     Bild: EvaMärta Granqvist, Lisbet Persson, Linda Anderberg
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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

Dags att ge 
tillbaka?
Välj en bank som låter delar av 
vinsten utveckla lokala projekt.

Sara 0415-154 33

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

Blaurögs 2015
Årets Önneköpsrally i april sattes nytt deltagarrekord på över 120 
startande. Det delades ut fina priser från lokala sponsorer till alla deltagare. 
Det ska bli spännande att se hur många det blir till nästa års rally den 16 
april.

Blau Rög-medlemmar har deltagit i många rallyn och andra evenemang 
under sommaren och utan att skryta har vi ofta stått på prispallen med 
såväl guld, silver och brons. På Reslöv brandbilsrally fanns det hela tre Blau 
Rögare mellan de tio första placeringarna.

Vi har blivit mycket synliga utsocknes i våra klubbtröjor och nu med den 
nya flaggan. I nuläget är vi 85 medlemmar i klubben och 118 följer oss på 
Facebook.
    Det har blivit många grillkorvar på alla kvällarna i Östra Sallerup och 
Killhult samt en enkelt kokt Bullens pilsnerkorv med bröd på Brösarps 
Ljuva 50-talsdag.
    En av våra medlemmar, Jonas Johansson, har skapad ett Kyrk-run, d.v.s. 
bilder av moped vid kyrka. Det har blivit drygt 400 st. och därför finns 
även våra lokala kyrkor med på bilder som ses av en Facebookgrupp med 
16 000 mopedintresserade medlemmar. 
    Årets busstur gick till Mopedmuseet i Hjorted i det allra mörkaste 
Småland. Ett drygt 100-tal utsökta mopeder med huvudvikt på mopedens 
utveckling från 20-talet till idag, samt unika specialmodeller.

Stig Hastrup

Startfältet i Önneköpsrallyt. Bild Björn Salomonsson

Blau Rög i Östra Grevie

Matpaus i Ö Sallerup, Vårrallyt

Grillkväll i Killhult



Välkommen till Önneköps 

2015 

 Lördagen 5/12  Kl. 16.00—18.30 
Försäljning, Fika, Räddningstjänsten grillar korv  

Mats Speleman underhåller med sin fiol,  
  

 KL 17.00-18.00 Åktur med häst och vagn 

 KL 17.30   Kulkören sjunger 

 KL 18.00   Tomten Kommer 

Kom till Farhults bymosse mellan kl 11 och 13 och hugg din julgran för 100kr.      
Mosseföreningen bjuder på glögg och grillen kommer att vara tänd.  

Ta med korv och såg. Från Långaröds kyrka ta vägen mot Vallarum.  
Ingång till mossen efter 2 km - se skylt.  

OBS, Ny plats! 

Klubbhuset på 
Björkvallen 


