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I detta nummer:

BYGDEKALENDARIET
Juni 
* Björkhaga Trädgårdsgalleri. Björn Salomonsson, fotografi. Öppet hela juni torsdag-söndag kl. 
11.00-18.00. Respektera öppettiderna eller ring för bokning. Stängt midsommarafton.
* 24/6 Fira midsommar på Önneköps idrottsplats Björkvallen, se annons s. 5
* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons 
församlingar.
Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndagar kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. 
Radio-/TV-utställning. Måndagar från kl. 17 MC-/Moppecafé. Korvgrillning och fika. 
www.kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup
* 22/6 ÖIF-Skånekurd 19.00 Hemmamatch på Björkvallen
* 26/6 och söndagar därefter, självplockning av bär och grönsaker på Den Gamles Gård.
* 29/6 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.
* 30/6 bjuder Önneköps Livs på fredagsfika med ett hemligt extraerbjudande

Juli
* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons försam-
lingar.
* Björkhaga Trädgårdsgalleri. Dan Back, smed och metallkonstnär. Öppet hela juli torsdag-söndag kl. 
11.00-18.00. Respektera öppettiderna eller ring för bokning. 
* 3/7 Kulturhuset i Östra Sallerup, Hembygdens Dag med friluftsgudstjänst kl. 11. Folkdansuppvis-
ning. Café i trädgården. Hatnverksbod, loppis och café. Radio-/TV-utställning. 
www.kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup
* 9/7 Musik och glädje i Hårderupshult (Hultivalen). Kl. 13.00-24.00. Musik och sång av lokala för-
mågor. Servering. Kulturhuset i Östra Sallerup i samarrangemang med Föreningen Skumpen. Bertil P. 
070-601 61 30.
* 3 juli 10.00-17.00 Tusen Trädgårdar. Östra Sallerups 1600-talspark. Guidningar. Lekar.
* Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndagar kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. 
Radio-/TV-utställning. Måndagar från kl. 17 MC-/Moppecafé. Korvgrillning och fika. 
www.kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup
* 18/7 Kvällsvandring på det nya naturreservatet Hunnabacken. Samling i Elestorp kl. 18.00 på 
reservatets parkering Arr. Föreningen Bevara Linderödsåsen. Konakt: Åsa tfn 0708-93 72 52
* 3,10,17,27/7 Trädklättring i 1600-talsparken med Embla Träd.
*27/7 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.
* 29/7 bjuder Önneköps Livs på fredagsfika med ett hemligt extraerbjudande.
*Söndagar självplockning av bär och grönsaker på Den Gamles Gård.

Augusti
* Björkhaga Trädgårdsgalleri. Towa Bergh Öppet torsdag-söndag kl. 11.00-18.00. Respektera 
öppettiderna eller ring för bokning. 
* Söndagar kl.14.00. Guidning i 1600-talsparken. Halva priset för boende i Jöns Henrikssons försam-
lingar.
* 6/8 ÖIFs loppmarknad på Björkvallen
* 6/8 kl. 10.15 - 13.00 Vilka kulturreliktväxter finns i 1600-talsparken?  Inventering under ledning av 
Lunds Botaniska Förening. Guidning.
* 10/8 ÖIF-Hörby FF 19.00 OBS! Derby
* 18/8 ÖIF-IFK Simrishamn 19.00. Hemmamatch på Björkvallen
* 26/8 bjuder Önneköps Livs på fredagsfika med ett hemligt extraerbjudande.
* Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndagar kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. 
Radio-/TV-utställning. Måndagar från kl. 17 MC-/Moppecafé. Korvgrillning och fika. 
www.kulturhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup
*Söndagar självplockning av bär och grönsaker på Den Gamles Gård.
*31/8 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. Avslutas med grillkväll i 
Kilhult.

September
* Kulturhuset i Östra Sallerup, lördagar/söndagar kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis och café. 
Radio-/TV-utställning. Måndagar från kl. 17 MC-/Moppecafé. Korvgrillning och fika. www.kul-
turhusetosallerup.se, facebook/kulturhuset i Ö Sallerup
* 3/9 Kulturhuset i Östra Sallerup, Radioföreningens VeteranLjudDag kl. 10-15.
* 4/9 ÖIF-Lunds SK 16.00. Hemmamatch på Björkvallen
* 10/9 Jubileumsfest på Björkvallen. ÖIF
17/9 ÖIF- Lunnarps BK 13.00, hemmamatch
* 24-25 september. 1600-talshelg i Östra Sallerup.
* 25/9 Trädklättring i 1600-talsparken med Embla Träd.
* 30/9 bjuder Önneköps Livs på fredagsfika med ett hemligt extraerbjudande.

Sommarhälsning 
från ordföranden
Jag går bara och sniffar in syrenens dofter, njuter av häggens blommor 
och plockar dessa underbara liljekonvaljer som jag sätter vid nattduksbor-
det och somnar till dess förföriska, ljuvliga doft.
Sommaren är här och med den skolavslutningar, ogräslukande, putsande 
och städande men framförallt att man stannar upp en stund och njuter av 
detta gröna paradis som vi bor i.
   Jag vill även passa på att uppmana alla bygdebor att  stödja vår affär och 
även storhandla i den så vi kan fortsätta ha en levande bygd! Utan affär 
och skola i vår trakt blir det ett dött paradis. 
   Till sist vill jag påminna om vår Byaförenings Sommarfest! Vi har än en 
gång fått hit storartade artister och musiker till Önneköp. Byafesten är 
alltid första lördagen i juli och i år infaller den 2 juli kl. 19.00. Hoppas 
att vi alla ses då!
   Glad midsommar från oss i styrelsen och vi ses runt midsommarstången 
på idrottsplatsen!
   

Arnold  Wernersson och Byaföreningens styrelse

Vi vill önska alla läsare en 
riktigt skön sommar!
//Linda & Sandra
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I vår har ett av många smultronställen i vår fina bygd, 
Hunnabacken i Elestorp, blivit utsett till naturreservat. Området 
är 21 hektar stort och sträcker sig västerut i Elestorps by sett från 
vägen mellan Bus och Bönhult.
    I Länsstyrelsens beslut kan man bland annat läsa att ”Syftet 
med naturreservatet är att bevara en skånsk fäladsmark med 
lång hävdtradition och den biologiska mångfald som finns 
här samt att skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa 
värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade naturmiljöer 
med betesmark… ska bevaras och återställas.” ”Syftet är också 
att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och 
naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.”
    Förr var de naturliga betesmarkerna vanliga i Skåne. Innan 
skiftesreformen i början på 1800-talet var det här på utmarkerna 
som byns djur gick på samfällt bete från tidig vår till sen höst. 
I takt med att jordbruket förändrats har dessa marker förlorat i 
betydelse och idag finns bara en spillra kvar av denna värdefulla 
naturtyp. Dessa marker tillhör idag de mest artrika miljöerna 
i Sverige. Anledningen till artrikedomen är att hävden gör 
att ingen art tillåts dominera. Istället samsas många arter på 
liten yta. Dessutom finns det ofta många små biotoper i en 
naturbetesmark, t.ex. torra backar, fuktiga sänkor, småvatten, 
gamla grova utmarksträd, död ved och blommande buskar. De 
kvarvarande betesmarkerna är också intressanta och värdefulla 
ur ett historiskt perspektiv. Här finns många spår bevarade från 
folket som verkat här före oss, t.ex. stengärden både från tiden 
före och efter skiftet, odlingsrösen, topphuggna och hamlade träd 
och torpruiner.
    Lördagen den 21 maj slöt tjugotalet personer upp då vårt 
nya naturreservat firades med en exkursion. Medverkade gjorde 
bland annat representanter från Hörby Naturvårdsförening, 
Föreningen Bevara Linderödsåsen samt Hörbys kommunalråd 
Susanne Meijer. Om ni missade detta och vill följa med på en 
arrangerad vandring i området ges ytterligare en chans i sommar. 
Måndagen den 18 juli kl. 18.00 gör vi en kvällsexkursion på 
Hunnabacken. För medföljande barn kommer det att finnas 
aktiviteter på temat natur. Ta med fika och bra skor. 

Hjärtligt välkomna önskar Åsa och Katrine 
i Föreningen Bevara Linderödsåsen.

Hunnabacken 
– vårt nya naturreservat

Tack för härlig gökotta i strålande vårsol

På Kristihimmelsfärdsdagen var vi några entusiaster på 
gökotta på Linderödsåsens högsta punkt. Den ligger långt 
inne i Skärhusaskogarna, se kartan på bilden.

Toppen är utmärkt med en sten med inhugget kors!
   Jeanette Persson guidade oss dit och berättade intressanta 
saker om åsen. Mat och dryck avnjöts med fågelsången 
ljudande omkring oss. Vi hade egen gök med för säkerhets 
skull.
   Därefter visade Uno Arvidsson källan där Brännerista-
Bengta hämtade stärkande vatten till sina dekokter.

På vägen dit korsade vi den gamla fägatan. Uno berättade att 
man en gång hade planer på att bygga ut den till landsväg mot 
Kristianstad. 

Irene, Kjell-Ingvar med flera.

Vi har fått en insändare:
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Välkomna att fira
Midsommar

på idrottsplatsen i Önneköp
 Vi klär stången kl. 14

och kl. 15 blir det dans till 
toner av Mats och Åse.
Som vanligt serveras 

god fika.

Varmt Välkomna!
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GUL -Kastanjegården i Kölleröd

Första öppetdagen för säsongen besöker Byanytt Kastanje- 
gården i Kölleröd där Anders Weberg och Magdalena 
Gabban bor med sina barn, och där de driver butiken och 
kaféet Gul. När vi kliver ur bilen går vi fram till hagen med 
Ryafår där även Skånegässen Carl Gustaf och Silvia bor. 
Gässen blir arga och börjar skrika på oss och vi misstänker 
att de fungerar väldigt bra som vakthundar. 
    Inne på gården ser vi Anders plocka av fikabord och 
Magdalena packa ner något i en papperspåse som hon precis 
har sålt. Vi hör kunderna tacka och säga att de gärna 
kommer tillbaka. Det är snart stängningsdags men fort-
farande sitter en familj vid ett av borden och fikar medan 
deras barn leker med gårdens kattungar.
    
Jag går efter Anders in i det nybyggda tillredningsköket som 
ligger i ladan som en gång i tiden inhyste en svinstia. Men 
det var innan, nu är det fräscht och nymålat. På arbets-
bänken står det örter och egensyrade grönsaker och det finns 
endast några smulor kvar av det hembakta surdegsbrödet. På 
golvet står kartonger med must från Sövdes musteri. 
Anders berättar att detta är ett bonna-
kafé och att det självklart måste finnas 
en bonnamacka på menyn! 
    Grönsakerna odlas på gården och ägg 
får dom från sina Åsbohöns. På gården 
finns också bikupor och både honung och bivax tas till vara 
när Magdalena tillverkar salvor och tvålar som finns att köpa 
i butiken. Tillsammans med burkar med honung såklart.

De sista kunderna har gått och vi slår oss ner i eftermiddags-
solen och blir bjudna på rabarberpaj och Sultankaffe.
Magdalena berättar att i år är det femte säsongen för butiken 
och tredje för kaféet. 
    När familjen flyttade hit från Malmö hade de inte en 
färdig tanke på vad dom ville utan det har fått växa fram. 
    – Vi har ingen brådska, säger Anders. Vi bygger upp det 
här långsamt.
    – Vad är det för något ni har här egentligen? undrar jag.
    – Vi säljer vintage- och loppisgrejer, säger Magdalena. 
Sådant vi själva gillar. Möbler, prylar, porslin, smycken och 
retrokläder men även nya kläder som jag sytt. Och så har 
vi bonnakaféet med så mycket hemodlat som det går. Hela 
gården med djuren är en del av upplevelsen. Många som 
kommer hit är barnfamiljer som hänger här i flera timmar.
    – Fåren har vi för att det är mysigt och för att vi vill ha en 
levande gård. Vi gillar inte ens fårkött, inflikar Anders och 
alla brister ut i skratt.

Jag vill veta mer om gården.
    – Huset är en skånelänga från 1800-talet och det har 
funnits affär här fram till 1940-talet, berättar Magdalena. 

Det är kul att fortsätta den traditionen! När vi flyttade hit 
fanns det inga väggar kvar på ladan utan det hängde bygg-
plast där istället. Anders pappa, som är gammal murare, 
kom hit och tittade och sa ”detta fixar vi”. Och det gjorde vi, 
fortsätter hon. 400 kvm har vi murat och golvet har vi gjutit 
eftersom det bara var stampat jordgolv.
    Anders pekar på de fina gamla fönsterna i ladan och 
påpekar att de flesta är olika varandra eftersom de är köpta i 
omgångar när det dykt upp lämpliga till salu.

Vi pratar en stund om egenvärdet att bygga något själv, en 
känsla som står helt utanför den materiella och ekonomiska 
världen.
    – Det är något speciellt att göra något med händerna, 
säger Anders. Något som man verkligen inte förstår förrän 
man faktiskt gör det. Förr var jag helt ointresserad av att 
bygga, det har tagit många år att fatta att det är roligt.
    – Bor man i lägenhet behöver man ju inte fixa så mycket 
men här finns det alltid något att göra, konstaterar 
Magdalena.

    – Ja, om man vill utföra saker själv 
och det vill vi, fortsätter Anders. Vi vill 
lära oss, prova och göra själv. Särskilt om 
någon säger att det inte går att göra. Då 
måste vi testa, skrattar han. 

    – Jag tror alla har en längtan att komma tillbaka till 
rötterna. Att göra något på riktigt. Det låter jättenaivt men 
det är något helt annat än att göra saker på låtsas. Det finns 
ingen app för att göra oss lyckliga. Vi inser att vi är lyckligt 
lottade som bor här ute. Det är fantastiskt.
    – Vad är det som är så fantastiskt?
    – Orörd natur och öppna betesmarker, säger Anders. Och 
framförallt att man tar sig tid. Människorna som bor här tar 
sig tid. Det gör man ju på landsbygden.
    – Ingen har bråttom, säger Magdalena. Det är något som 
vi som inte är födda här har fått lära oss. Och det tar tid att 
lära sig det.

    Vi fortsätter samtala om tiden och nutiden och är överens 
om att livet passerar förbi medan vi letar efter något annat. 
Istället borde vi interagera med människorna runtomkring 
oss, ta oss tid att prata och ta till oss andras upplevelser. 
Alltså människan i stort. Vi runt det här bordet är nog 
ganska bra på detta konstaterar vi.

Tillbaka till gården igen. Anders och Magdalena vågar satsa 
på det som andra bara drömmer om. Deras filosofi är att om 
dom tror på det här så måste det ju finnas andra som också 
gör det. Underbar logik! Dom tycker att även andra ska 
våga. Mängden av utbud drar folk. 
    – Det är ju jättebra om någon börjar sälja tomater och 
grannen startar ett kafé, menar Anders.

Nu kommer det plötsligt in några på gården som ska hämta 
ett skåp de köpt tidigare under dagen. Vi hjälps alla åt under 

Det finns ingen app för 
att göra oss lyckliga

skratt att tömma skåpet på mängder av glas, mest kristallglas 
i alla slags utföranden. Jag fastnar för några likörglas som jag 
står och pillar på och låter de andra baxa ut skåpet utan mig.
Hejdar mig från ett impulsköp och tänker på de överfulla 
skåpen där hemma. Men några handgjorda Köllerödstvålar 
får följa med hem!
    Mätta på gofika och varma av solen och intressanta 
samtal lämnar vi motvilligt tillbaka de duniga kattungarna. I 
huvudet snurrar tankar på att kanske våga förverkliga några 
drömmar som ligger och puttrar. Carl Gustav och Silvia 
skriker på oss när vi hoppar in i bilen och vinkar hejdå till 
familjen Gul och Kastanjegården i Kölleröd. 
    Vi kommer gärna tillbaka vi också.

Text och bild: Linda 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 sommaren 2016.

26/6 kl. 9.00  Gudstjänst.  
  Roos Åkerberg

10/7 kl. 14.00  Gudstjänst på Önnebo.  
  Lindgren

7/8 kl. 15.00  Gudstjänst i Önneköps  
  lanthandel. Haglund

Alla hälsas välkomna!

Reservation för ändringar.  
Se därför även predikoturer i Skånska  
Dagbladet och Frostabladet. 

Besök gärna www.svenskakyrkan.se/hoerby

Uppmaning till alla Bygdebor!

Gör allt vad ni kan för att handla i 
Önneköps Livs! Det finns annars 
risk för att affären stänger. 
Låt inte bygden dö ut!
Rädda vår affär!
HANDLA!

   
Årets turistvärdar som kommer sitta i 
informationen på torget i Önneköp är 
Agnes Anderberg, Hedvig Fogelström, 

   Hanna Holmlund och Odin Wernersson
                             Heja er!

Grattis till Byaföreningens ordförande Arnold 
Äventyraren Wernersson som fått kulturpriset 2016 
av Hörby Lions Club för sin stora passion för äventyr, 
resor, människor och kulturer!

Och Grattis till Helena N Olofsson på Högalunds 
Kulturvandring som för andra gången får ett 
stipendium ur Flory Gates stiftelse ”Fred med jorden” 
för sina vandringar där hon bl.a. berättar om natur-

betesmarkerna med sin mångfald av växter. 

Hurra! Hurra! Hurra!

Festkommittén
behöver hjälp!

Byns julmarknad brukar vara en trevlig
och välbesökt tillställning. I december

förra året var marknaden flyttad till
klubbhuset p.g.a. vädret och trots att det
framkom kritik mot det beslutet så tror
vi flertalet tyckte att det blev en trevlig

dag och många konstaterade att det
var skönt att vara inomhus i värmen.

Men det finns ett problem. De senaste
åren har knallarna klagat på att de

inte får något sålt. Vi bybor köper helt
enkelt för lite. Samma sak fick vi höra

efter denna julmarknaden. Glögg- och lussebulle-
försäljningen gick däremot bra

och det var mycket prat och skratt runt
fikaborden.

Detta har fått oss i festkommittén att
fundera över att vi kanske kan ordna

julmarknaden på ett annat sätt? Vi kanske
inte måste ha några knallar? Eller

bara någon enstaka? Vi kan träffas och
fika och sjunga julsånger? Vi behöver

er hjälp! Hur vill Önneköps byafolk ha
sin julmarknad? Skicka in förslag till

byanyttonnekop@gmail.com.
Alla förslag mottages hjärtligt!

//Festkommittén

!
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Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet: 

Juni, söndag kl. 13.00–16.00, 
stängt midsommarhelgen

Juli-Augusti, lördag-söndag kl. 13.00-16.00
Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67

OBS! Stängt lördag 2/7!
Bli medlem i Byaföreningen 50 kr/år     BG 5600-4559www.naturligdressyr.se    e.angantyr@outlook.com

Posten i Önneköp inrättades år 1876. I personaluppgifterna 
från poststationen i Önneköp lydande under postkontoret i 
Tomelilla finns ett meddelande att Ida Persson skött platsen 
på poststationen, dels för sin moder från år 1876 och dels 
för sin man från år 1898 tills detta år. Uppgiften är daterad 
år 1917 då hon förordnades som poststationföreståndare i 
Önneköp. Handlaren Nils Månsson, f. 1843 förordnades 
som poststationsföreståndare år 1898. Tiden 1885-1898 
var Ida Månsson föreståndare, uppdraget sköttes som nämts 
huvudsakligen av henne. Årsarvodet var runt sekelskiftet 360 
kr. Ida Månsson innehade tjänsten i sammanlagt 47 år. Till 
sin medhjälpare hade hon den f.d. lärarinnan Kerstin 
Löfdahl som omnämnde henne som ”en vanlig tillmötes-
gående människa som alltid behöll sitt lugn trots den 
mången gång krävande tjänsten.
   Kerstin Löfdahl själv ansågs som en i grund och botten 
godhjärtad person men med ett något kärvt yttre. Den av 
den yngre generatioen som ringklockan till dörren på post-
stationen till trots inte hälsade ordentligt när man steg in på 
kontoret blev då påminnda om sitt opassande uppförande. 
Man fick säga sitt ärende, vanligtvis då hämta posten, 
tidningarna Central-Skåne, Hörbyposten Aftonbladets 
halvveckoupplaga var de vanligaste. De låg uppradade, för-
skjutna över varandra så att endast överdelen med tidningens 
namn syntes, det var skrivet abonnentens namn med blå-
krita, på vår tidning borta 
vid disken där tidningarna 
låg. Jag bad om vår 
tidning, Kerstin Löfdahl 
snurrade skrivbordstolen 
ett halvt varv till tidnings-
sidan på skrivbordet, hon 
visste alltid precis var 
abonnenternas tidningar 
låg, tog fram den, stolen 
vreds tillbaka och med ett 
entonigt ”varsågod” fick 
man sin post i handen. 
Den som till äventyrs se-
dan glömde säga tack blev 
då påmind. Hövlighetens 
dygd skulle inpräntas och det var bra! 
   Att ordens rätta uttalande var riktigt var något lärarinnan 
Kerstin Löfdahl var mån om. Som den gången då den gamle 
mannen som vid årsskiftet klev in på poststationen och ville 
”promenera” på en tidning och fick då beskedet att promen-
era kunde han göra ute på torget. Prenumerationen ordnades 
dock ändå. En och annan av den äldre generationen fann 

Posten i Önneköp

Träffpunkt för ortens invånare sedan tiden då 
breven kom med hästskjuts.

det ibland besvärligt att fylla i prenumerationsblanketten, då 
fanns det alltid några av de närboende specerihandlare som 
de kunde gå in till och få blanketten skriven. Vid ett annat 
tillfälle fick en posthämtare en del tidningar 
tappade, närmare bestämt alltihopa, så att det flög ut 
över hela tegelgolvet i farstun. Kerstin Löfdahl som hörde 
prasslet, öppnade dörren och sa påpassligt: – Det är väl inte 
såningstid nu. Det var en spännande händelse då man i 
tonåren ibland hade en order till Åhlens & Holm och kunde 
i postlokalen se sitt paket ligga på golvet. Jag hade nån gång 
förtroendet från Ida Månsson sida att få paketen med mig 
hem fastän postförskottet ännu inte var inkommet.
   Sedan Ida Månsson slutat som poststationsföreståndare 
övertogs uppdraget av sonen Anders B Nilsson och 
sedermera av makan Hulda Nilsson. Under deras tid in-
sattes boxar i postlokalen och det blev på så vis lugnare för 
postpersonalen. Jag minns tiden för längesen, i synnerhet 
julaftnar då det var mycket post, brev och paketer och det 
kunde dröja innan posten var utlagd på sina platser inne i 
postlokalen. Under tiden detta pågick hölls posten stängd, 
men eftersom tiden gick samlades allt fler post-
väntande ortsbor i den lilla förstugan utanför tills denna 
blev fullproppad av människor och det blev kväll. När dör-
ren till postlokalen äntligen öppnades var det som att dra 
upp en dammlucka. Alla hade brått, alla skulle ha julpost, 

helst på samma gång. Det 
blev nog lite rörigt innan 
var och en hade fått sitt.

Poststationen flyttades 
senare över gatan till 
Torsten och Greta 
Anderssons hus mitt emot 
den förra poststationen. 
Det är dessa som sedan 
skött våra postärenden 
sen en del år tillbaka, 
Greta som poststations-
föreståndare och Torsten 
som lantbrevbärare.
Postkontoret i Hörby 

inrättades år 1787. Socknarna omkring Hörby hade post-
gång dit och därifrån minst en gång i veckan. Utom denna 
allmänna post fanns den s.k. prästposten som i en låda 
av koppar bars från prästgård till prästgård som bestod av 
ämbetsmeddelanden och kungörelser. Posten kan också ha 
kommit genom ”kronobrevbäringen” som fungerade till år 
1870. Det var när denna upphörde som så många post-

stationer upprättades på 1870-talet. När järnvägarna bygg-
des blev även järnvägsstationerna inrättade för mottagning 
och utlämning av post. Det blev härmed nödvändigt med 
poststationer.
   Posten till Önneköp befordrades från år 
1876 till Vollsjö järnvägsstation. Härifrån kom 
nu hästskjuts till Önneköp med post. Till att 
börja med färdades den vägen genom Vallarum 
till Hemmeneköp. En av de första som körde 
postskjutsen hette Fredriksson, efter honom kom 
Lundström, sedan Bergman som jag minns särskilt 
väl med sin vita häst och även den frispråkige Axel 
Flygare som körde postskjutsen en period. Men den 
som stannat längst i tjänsten var Axel Komstedt från 
Vollsjö. I mer än 35 år var han i postverkets tjänst. År 
1925 började han köra sin linje som var 32 kilometer 
och kördes med hästskjuts. Det lämnades in anbud på 
uppdraget och lönen uppgick till början med 7 öre per 
dag. Efter hand utökades postlinjen med tur om Starrarp 
och vägen upp till Bönhult. Sammanlagt har Komstedts 
körsträcka under årens lopp uppgått till ca 55 000 mil, 
för hästen till postskjutsen åtgick åtskilliga hästskor, en 
omgång hästskor kostade 4 kronor och 50 öre och varade 
ca 14 dagar. Med tiden skaffade Komstedt en mindre 
lastbil och kunde då med en extra förtjänst hämta varor 
från järnvägen till handlarna i Önneköp. Men även med 
lastbil kunde det vara besvärligt ibland. Värst var det vid 
snöoväder, många gånger gick det inte att köra längre än 
till Vallarums backar. Snöröjningen var det dåligt beställt 
med på den tiden, då fick det bli telefonbud till häst-
karlarna i Önneköp. Sådana som Anders B Nilsson, Bengt 
Anderson och Elof Andreasson. En av dem tog sig då fram 
med häst och släde genom snödrivorna och posten kunde 
på så vis komma fram till bestämmelseorten.
   År 1876 var portot för ett inrikes brev av lägsta vikt-
satsen 12 öre. Från nyåret 1885 sänktes det till10 öre. Som 
jämförelse kan nämnas att den normala timlönen för en 
industriarbetare år 1860 var 11,8 öre, och år 1885 20,7 
öre. 10 öres portot gällde till den 1 juni 1918.
   Ett litet exempel på posttjänstemännens otroliga förmåga 
att finna rätt adressat när dennes namn var ofullständigt 
må ihågkommas. Till posten i Önneköp kom det 

under Hulda Nilssons posttid ett julkort från en flicka och 
adressen var: Till farbror i Önneköp, och så avsändarens 
förnamn. Det blev väl lite funderande, men på lands-
bygden känner folk varandra och efter en stund gick det 
med ledning av avsändarens förnamn att hitta rätt farbror.
År 1972 lades poststationen i Önneköp ner. En tidsepok 
var tillända. Fast nog saknar lokalbefolkningen sin post-
lokal. Där kunde man i lugn och ro uträtta sina post-
ärenden, få upplysningar i postala frågor, inhandla 
frimärke, lösa ut postförskott, alltid en god service. En 
annan förmån ha vi därmed mistat. Behovet av att få träffa 
bekanta som också kom i postärenden, utbyta åsikter med 
dem, höra om händelser i bygden, byta ett ord eller två, att 
få känna samhörigheten, det kan vi icke mer där. Posten är 
nu stängd, nu kommer lantbrevbäraren till alla hemmen i 
bygden. Det är vanligtvis bara några steg till brevlådan.
Posten – en tillgång för oss – var kontakten med ytter-
världen, som vi icke kan undvara.

Sigfrid Nyström

Texten är skriven av Kjell Nyströms far 1973 och vi vill 
tacka dig Kjell för att du lånar ut den till Byanytt för 
publicering! Tack också till Gert Larsson för att du skickade 
in texten.
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Notiser från Önneköps IF Notiser från Önneköps IF

Önneköp är unikt, igen!

På många sätt och vis hamnar Önneköp i topp på listan 
med intressanta, spännande och engagerade föreningar, 
företag och personer. Listan har fyllts på med ytterligare 
en unik bragd som vår ordförande Joachim Mårtensson 
står för, då han nu har spelat mer än 1000 matcher i 
Önneköp IFs ställ. En svårslagen prestation, och det är ju 
inte slut än. Jocke drar fortfarande på sig matchstället när 
det behövs förstärkning i truppen. Grattis Jocke till 1000 
matcher! 

Herrlagen
När vi är inne på det unika så har det väl inte undgått 
någon att Önneköps IF:s A-lag spelar i division 4, den 
högsta divisionen i klubbens historia. I skrivande stund 
har det avverkats nio spelade matcher och ÖIF ligger på 
en kanonfin andra plats i tabellen. Det är gott om matcher 
kvar att spela så passa på att ta dig till en av Sveriges 
finaste idrottsanläggningar, Björkvallen, och heja fram 
fler vinster. De kommande hemmamatcherna återfinner 
du i kalendariet, båda här i ByaNytt samt på ÖIF:s 
hemsida. Önneköp spelar även i en B-lagsserie som är en 
blandning av veteranfotboll, korpen och träningsflitiga 
ÖIF:are. Många klubbar tvingas lägga ner sina B-lag 
men i och runt Önneköp är det många hjärtan, unga 
som gamla, som klappar för ÖIF och som klär upp sig i 
benskydd, dubbskor och den blåa dressen (B-laget har blå 
matchdress!) när det behövs. Det är så klart till stor glädje 
för de som vill spela för Önneköps IF men som ännu inte 
tar en plats i A-lagstruppen. B-laget har hittills spelat fyra 
matcher och ligger trea i sin serie. Även dessa matcher 
återfinns i kalendariet på ÖIF:s hemsida. 

Ungdomarna
Inför säsongen bestämde sig Önneköps IF och Askeröds IF 
för att samarbeta kring ett P16 och ett P14 lag för att på 
så sätt kunna bilda ett seriespelande lag. Fler ungdomslag 
i ÖIFs färger är PF11, PF8 samt ett knattelag för de födda 
2009-2010. Det ÖIF är bäst på är fotboll, men det finns 
annat runt fotbollen som är viktigt att förmedla. Vi vill 
bidra med att behålla intresset hos ungarna för aktivitet, 
samarbete, sammanhållning, kamratskap etc. Exempel 
på detta är den årliga friluftsdagen som Önneköps IF 
anordnar för alla på Långarödsskolan. Den äger rum på 
Björkvallen den 1/6 med t.ex. fotbollsgolf och fika. Inför 
sommaruppehållet är det dags för avslutningsfest. Den 
22/6 träffas ungdomarna på Björkvallen (ja, var annars) 
med roliga aktiviteter som sen avslutas med att titta på 
herrarnas match. Många av ungdomarna är engagerade, 
och då menar jag Engagerade, som Bollkallar på herrarnas 
hemmamatcher, och de är så klart väldigt uppskattade av 
både spelare och publik. Sedan flera år anordnas det en 

Knattecup och då handlar det om fotboll! Varje engagerad 
förening turas om att bli invaderad av 100-tals knattar 
från hela Mellanskåne som under en dag spelar matcher 
där alla i slutändan är vinnare! I år kommer Önneköp 
och Björkvallen att fyllas med blivande fotbollsproffs den 
11/6. Nytt för Önneköpsungdomarna i år blir Sövdelägret. 
Det är Askeröds IF som har bjudit in till en av deras mest 
populära aktiviteter. Lägret håller på i tre dagar med två 
övernattningar, spännande och skrämmande både för 
vuxna och barn skulle jag tro. 
   Under en säsong så bjuds det på, förutom allt detta 
ovannämnda, så klart en del övningar med boll och 
koner och västar. Ett gäng mycket kompetenta och 

engagerade ledare tar på bästa sätt fram lagspelarna i 
ungdomarna. Under förutsättning att medlemsavgiften 
är betald så klart! Vill du, eller känner du någon som 
vill bli tränare eller ledare, har du ett barn som vill börja 
aktivera sig i Önneköps IF, eller har du andra frågor kring 
ungdomsverksamheten är du välkommen att höra av dig 
till Peter Nilsson, tel.: 0708-985 200

Tennisbanan
Nu är det dags att damma av racketen och ta sig ner till 
Tennisbanan och slå några bollar med goda vänner. Det 
ligger en bokningslogg i den ena kuren där man kan boka 
tid till banan. Är banan inte bokad så är det ok med drop-
in. För medlemmar i Byaföreningen och ÖIF kostar det 
inget! att nyttja banan. Är man inte medlem i någondera 
förening rekommenderar vi det, men annars kostar det 30 
kr i timmen. Självklart ställer man iordning banan efter 
spel. Borstar och räfsor finns på plats. 

Jubileumsfest
Den som är uppmärksam har upptäckt att ÖIF firar 
70 år i år. Det ska firas med pompa och ståt den 10 
september på Björkvallen från morgon till kväll. Det blir 
kommunderbymatcher, tipsrunda, sponsorer som visar upp 
sig, servering, bildvisning från dåtid till nutid m.m. Kvällen 
avslutas under festliga former med helstekt gris. Håll utkik 
efter separata anslag för anmälning. 

Loppmarknad
Årets stora händelse brukar vara loppmarknaden, (vi får se 
om den får se sig slagen av jubileumsfesten i år). Loppisen 
är lördagen den 6/8. Vill ni skänka prylar ringer ni till 
Micke och bestämmer tid för avhämtning. Mickes nummer: 
0703-16 94 33. Vill du hjälpa till under loppisdagen, ring 
Jeanette, tel.: 0705-245240

För mer info om Önneköps IF, besök vår hemsida: http://
www.laget.se/onnekopsif/

Jeanette Persson
Önneköps IF

 
 

 

VÄLKOMNA TILL ÖNNEJOGGEN I SKOGARNA RUNT SJÖKÖP  
DEN 13 AUGUSTI. 

Man väljer själv om man vill gå, springa eller löpa, bara man tar sig fram till 
fots. Det finns tre olika sträckor man kan välja på: 

• 3,5 km, fina vägar där man även kan jogga med barnvagn.  
• 6 km, mycket i terräng 
• 9 km, mest på fina vägar, men även lite terräng.  

Samling sker 9.30 vid Sjököpssjön, med gemensam uppvärmning.  
10.00 är det dags för start för alla sträckorna. När alla har kommit i mål är 
det prisutdelning och servering av lättare lunch. Anmälan sker till Åsa 
0730-767 946 eller Jeanette 0705-245 240 per telefon eller sms senast 
den 8/8. Anmälningsavgift är 50 kr och betalas på plats.  

Mycket Välkomna!  

Välkommen till La Flambée
Restaurang med Bed&Breakfast

Äntligen är det sommar och vi slår upp portarna igen! 

Specialiteter från Alsace – Tarte Flambée, Alsace-viner!
Rum & Frukost med sällskapsrum i trevlig miljö. 

Kombinera vistelsen med andra aktiviteter på Kulturstråket!
  Öppet alla kvällar från 18.00 1 juli – 6 augusti

Per Bings väg 10 i Önneköp 
www.la-flambee.eu    boka bord på tel 070  2751324

Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen!
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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

 

 

ÖNNEKÖPS CYKEL nära 
människor och natur. 
Hyr hos Önneköps Livs! 
Tel: 0415 603 00 
www.hotspotkollerod.se

Önneköp - Linderödsåsen

Guidad 

kulturvandring

med picknick

Grupper
Företag

Skolklasser

Vandring, föreläsning, 
traktor & vagntur

Även fasta datum:

"Spåren av folket före oss"
28/5, 27/8, 14/9, 1/10

"Läkande örter & 

den Kloka Brännerista Bengta"
18/6, 30/7, 10/9, 16/9

www.kulturvandring.se
info@kulturvandring.se

070-208 70 61 

Nybyggarevägen 3, Önneköp

Tel. 0415-600 90
www.woolpack.se

ÖPPET:
Tisd–fred 11–18, lö–sö 11–16

Följ oss på Facebook!

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

behöver DIG!

Kontakta ordf.
Anne Andersson 

0415-60264 
073-029 50 80.

Röda Korset på plats
 

Ny ordförande i Hörby rödakorskrets är Anne Andersson och i 
styrelsen finns ytterligare två personer från trakten nämligen Inger 
Mårtensson och Ann-Christin Johansson. Arbetsgruppen fortsätter att 
träffas i Önneköp varannan måndag för att tillverka vinster till lotteri 
som kommer att finnas på plats på julmarknaden i Önneköp. 
   Vi har också tänkt blåsa liv i den lokala krisberedskap som 
engagerade många personer här i Önneköpstrakten och det arbetet 
håller Ann-Christin ihop. Röda Korset är i första hand en kris- och 
beredskapsorganisation och att finnas på plats som ett komplement 
till Räddningstjänstens och myndigheternas övriga insatser är en av 
våra viktigaste uppgifter. Vid den stora skogsbranden i Västmanland 
fanns Röda Korset på plats bl.a. för att som medmänniskor ge stöd till 
personer som drabbades av katastrofen. Att koka kaffe och finnas till 
hands är inte svårt, men viktigt.
   Chans att lära sig första hjälpen blir det den 17 september och vi 
kommer att hålla till i Långaröds församlingshem. Utbildningen i sig 
är gratis, men någon liten avgift för lunch, fika och lokal blir det. Mer 
information kommer om detta, men anmäl gärna till undertecknad 
om du är intresserad av att delta! Möjlighet att lära mer om Röda 
Korset blir det den 12 september, kl. 18.00. Lokal ännu inte bestämd. 
Denna kväll i Rödakorskunskap är tänkt att ge en inblick i hur denna 
världsomspännande organisation fungerar och hur de gemensamma 
grundprinciperna, bland annat om humanitet och opartiskhet, finns 
som en gemensam kompass för hela rörelsen. Allt för att omsätta idén 
om att lindra och förhindra mänskligt lidande, till praktiskt handlande 
av och för medmänniskor.
   Välkommen att vara med!

Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080
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Det blev en härlig början på moppeåret 2016 med 
151 startande den 16 april på Blau Rögsrundan! Vi 
fick ett kanonväder och det var många som hjälpte 
till, ingen nämnd ingen glömd, och som grädde på 
moset så lirade Önneköps eget rockband  Rusty 
Mufflers på After rögen!!! 

Veckan efter drog några Blau Rögare till Krökarna 
i Sjöbo som i vanlig ordning anordnade en jättefin 
runda. Det kördes ett rally runt Ivösjön där ett par 
representerade Blau Rög. 22 maj körde Trottelhivers 
från Tomelilla sitt race runt Brösarp med Dan 
Gustafsson som lycklig vinnare av 51 startande! 
Cmmc Malmö bjöd på Tokrunda 28/5! Varmt och 
gott där legenden Dr Moppe också körde med sin 
Puch Florida-64. 

På nära håll så besöker vi moped/mc cafét i Ö. Sal-
lerup på måndagskvällarna, grillkväll sista onsdagen 
i månaden i Kilhult och motorträff på Granbacken i 
Löberöd på onsdagskvällarna.
   Vi är nu 92 medlemmar i Blau Rög.

Dan Gustafsson, Blau Rög

Har du frågor om Önneköps moppeklubb Blau Rög 
ring Dan: 0705751227

BLAU RÖG

Önneköpsklubben tog hem första priset

Rusty på gitarr, Muff på bas och Lers på trummor

                         
 

Per Bings väg 4, Önneköp, Hörby 
E-post : onnekopslivs.handlarn@gmail.com 
Facebook:  https://www.facebook.com/onnekopslivs/ 

  MÅNDAG  -  FREDAG    9 -  19  
          LÖRDAG  -    SÖNDAG     9  -  13  

VI ERBJUDER 

HEMKÖRNING AV VAROR FÖR MINST 250 KR 

VI UTGÅR FRÅN BUTIKEN OCH KÖR TILL  

NÄRLIGGANDE ZONER RUNT  

OM ÖNNEKÖP 

RING OSS PÅ 0415 - 603 00  
OCH SE OM VI 

KAN LEVERERA TILL JUST DIG  

PÅ ONSDAGAR EFTER 14:00 

(avgift för hemkörning kan förekomma) 

 

SISTA FREDAGEN VARJE MÅNAD  BJUDER VI  PÅ FIKA 
FRÅN ÖNNEKÖPSBAGERIET 
 

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER 
HOS OSS , BESTÄLL DET SÅ 
ORDNAR VI DET !!! 

VARMT VÄLKOMNA  
ÖNSKAR SUSANNE MED  

PERSONAL  
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 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

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

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

1600-talshelg i Östra Sallerup 
24 -25 september 2016. 

	  
Fest den 24 september: 19.00.                                                                                        
1600-‐talsfest	  med	  Snapphaneorkester,	  god	  mat	  och	  dryck.	  Fritt	  för	  volontärer.	  Begränsat	  antal	  biljetter	  a	  450:-‐.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  

Familjedag 25 september:10.00 – 17.00.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rolig	  dag	  för	  hela	  familjen	  med	  bland	  annat	  hantverkare,	  1600-‐talsgudstjänst,	  exercis,	  musik,	  danslekar,	  
renässansdans,	  gammaldags	  lekar,	  guidningar,	  trädklättring,	  miniföreläsningar,	  café	  och	  ”historisk”	  mat.	  Mer	  
om	  evenemanget	  finns	  på	  www.karlxistenar.se	  eller	  på	  Jöns	  Henrikssons	  egen	  Facebook-‐sida.	  	  Där	  är	  också	  
information	  om	  våra	  söndagsguidningar	  och	  allt	  annat	  som	  händer	  hos	  oss	  i	  sommar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hjärtligt välkomna önskar Föreningen  Jöns Henrikssons Minne !             	  
Föreningen	  Jöns	  Henrikssons	  Minne	  arrangerar	  1600-‐talshelg	  i	  samarbete	  med	  Foreningen	  Svend	  Gønge,	  
Skånes	  Caroliner,	  Christian	  V	  Drabant	  Garde,	  Svenska	  Kyrkan,	  Hörby	  Radioförening,	  Kulturhuset	  i	  Östra	  Sallerup,	  
Kulturskolan	  i	  Hörby	  och	  Christian	  IV	  Hof.	  Evenemangen	  är	  möjliga	  att	  genomföra	  också	  tack	  vare	  bidragen	  från	  
Hörby	  kommun,	  Färs	  och	  Frosta	  Sparbanksstiftelse,	  Svensk/danska	  samarbetsfonden,	  Clara	  Lachmanns	  Fond,	  
UNGA	  Musik	  i	  Syd	  och	  Svensk/danska	  kulturfonden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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

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

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

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

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

Trädklättring i 1600-talsparken 
Se den monumentala kungahyllningen från ovan.                      

3, 10, 17, 27 juli, 25 september och 16, 23 oktober.                  
450 kronor. I priset ingår guidning klockan 14.00 och fika.                                                                                                      

För bokning och mer information maila info@emblatrad.se. 

	  

	  

www.karlxistenar.se 
	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

20 21



HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare är placerad på idrottsplatsen i Önneköp. 

Den finns i omklädningsbyggnaden på fotbollsplanens lång-
sida 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.

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
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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 

0415-154 33

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

Tore Rosenlund har, efter ett långt och innehållsrikt liv, begett 
sig av på sin sista resa och lämnat ett stort tomrum efter sig. 
Diskussionerna och sökandet efter svaren på livets stora frågor 
tedde sig lättare över en kaffegök i Tores kök. Någon sade en 
gång att en människa formas av jordmånen där vederbörande 
är född och uppvuxen. På stenåsar där jorden inte är speciellt 
generös formas man till en mer eftertänksam, klok och sparsam 
individ än på de bördiga slätterna. Om Tores personlighet skulle 
tjäna som underlag för tesen, förefaller den sann.
   Tore lämnade Önneköp och begav sig ut på de stora haven vid 
20 års ålder. Han började sin karriär som svarvare och slutade 
den som maskinchef 45 år senare. Tore var aldrig rederianställd, 
utan valde omsorgsfullt de fartyg som han ville erbjuda sina 
tjänster. Han arbetade på otaliga båtar under sina år till sjöss 
och fick se och uppleva många fjärran och exotiska platser. Mest 
stolt var han nog över åren på M/S Nihon. Med sina 50.000 ton 
var det tidens största containerfartyg när det med Tore ombord 
lämnade Öresundsvarvet i Landskrona 1972.
   
På bilden ser vi Tore och en gigantisk nyslipad ventil i Nihon´s 
maskinrum.

Efter avslutad tjänst återvände Tore till Önneköp  och sitt 
barndomshem. Han levde ett enkelt och bekymmerslöst 
pensionärsliv utan stora utsvävningar och tycktes trivas med sin 
tillvaro.
   Tore fanns alltid tillhands och delade gärna med sig av sitt 
kunnande. Trots alla år långt borta från Önneköp, glömde 
han aldrig sin hembygd och sitt ursprung och han värnade om 
trakten och byns fortlevnad på ett föredömligt sätt. Som ett 
tecken på detta tillfaller hela Tores kvarlåtenskap Önneköps IF 
som härigenom får ökade möjligheter att bedriva och utveckla 
sin verksamhet. 

Önneköps IF:s pojklag 1950.  Tore är nr 2 knästående från 
vänster.  

Göran Persson, Önneköp
            

En profil har mönstrat av

28 Augusti. 8.00 – 19.00. TRÄDGÅRDSMÄSTARE OCH PRÄST.                                                                              
Bussresa till Frederiksbergs slott där 1600-talsprästen, i Östra Sallerups- och Långaröds församlingar, 
Jöns Henriksson växte upp och Köpenhamn där han studerade. Skräddarsydd guidning. Avresa från 
Östra Sallerup med stopp i Hörby. 480 kr för medlemmar i Jöns Henrikssons Minne och 580 kr 
för övriga. Anmälan senast 17 augusti till Eva Grip, eva.grip@evagrip.se eller 0733-861966. www.
karlxistenar.se  




