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Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Bed and Breakfast
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

Kö in g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93
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Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Detta är en politiskt obunden 
tidning. Vi vill GÄRNA ha 
inskickat material från våra 
läsare. Tänk på att det är 
manusstopp 31 maj, var 
vänlig att respektera detta.
Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

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

Redaktionen består av:
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-60135

Sandra	Anderberg,	Farhult
tel.  073-509 72 30

Omslagsfoto Lotte Hedberg

I detta nummer:

Ordföranden har ordet

Hej alla Byanyttläsare!
Byaföreningens	årsmöte	blev	lite	omtumlande	då	strömmen	gick	och	vi	fick	
i	all	hast	flytta	från	klubbhuset	till	Pärups	bygdegård.	Till	slut	kunde	vi	
genomföra mötet och bl.a. dela ut Byakannan till Byanytts redaktörer 
Sandra	och	Linda	för	deras	engagerade	arbete	för	tidningen	och	bygden.
Stort	tack	till	Knut	Sjögren	som	höll	föredrag	från	sin	skoltid	i	Långaröd.	
Skolan	i	Långaröd	är	oerhört	viktigt	att	vi	får	bevara	och	utveckla.

En glad nyhet är att Önneköps affär får nya ägare den första april. Nej det 
är inget aprilskämt!
  Då kommer Thomas och Carolina från Växjö att ta över bygdens nav i 
Önneköp.
   Vi i styrelsen önskar dom hjärtinnerligen lycka till och hoppas att vi alla i 
bygden stöttar denna rara familj och vår affär!
  Det är så roligt att så många ny-
inflyttade	familjer	med	barn	har	kommit	
till vår vackra bygd. Ni är alla välkomna!
   Tack Anders och Noy samt alla 
inblandade i Önneköps Lanthandel för 
vad ni gjort och ställt upp för bygdens 
bästa.
   Tack också till Tommy Glasmästare 
för	den	fina	granen	som	prydde	
Lanthandelsmuseets trädgård i julas.

Våren är på väg, tranorna har kommit 
och tofsvipan hördes i morse!
			Det	finns	hopp	om	bättre	tider.
   Arnold Wernersson,
   ordförande i Önneköps byaförening

La Flambée

Bed & Breakfast 
charmigt inredda rum

enkelrum * dubbelrum * familjerum 
Från 300.- kronor/person/natt
ring Inger Pålsson 070-2751324 

mejla info@la-flambee.eu 
Adress: Per Bings väg 10 Önneköp

Arnold med sin forne 
magister  Knut.

Byanytts redaktörer vill
tacka Byaföreningen för den 
fina	utmärkelsen	och	äran	
att få våra namn inristade i 
Byakannan. Vi vill också 
tacka för förtroendet att få 
fortsätta arbeta med 
tidningen!

Så	här	glada	blev	vi!

(Tack också till f.d. redaktör 
Gert Larsson som varit med 
och utformat dagens Byanytt)

Bygdekalendariet
April
•	Söndagar	kl.14.00	hela	sommaren.	Guidning	i	1600-talsparken.	Samling	vid	kultur-
huset, för aktuella priser se www.karlxistenar.se
•	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup	lör/sön	kl.	12.00-16.00	Hantverksbod,	loppis,	café.		
www.KulturhusetOSallerup.se,	facebook/Kulturhuset	i	Ö	Sallerup.
Påsköppet 14-17/4, kl. 10.00-16.00
•	Björkhaga	trädgårdsgalleri,	påsköppet	14/4-17/4	kl.	11.00-18.00,	Berit	Wilkmar.	
Fri	entré.
•	15/4	Blaurögs	veteranmopedrunda.	Start	och	mål	Önneköps	torg	kl	.12.00
Fikastopp	på	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup	vid	12.30-tiden.	Korvgrillarna	och	kaffet	är	
varmt.
•	21/4	kl.	18.30.	Hemmamatch,	ÖIF	-		Hjärsås	Värestorps	IF
•	26/4	Blaurögs	Kilhultsrunda.	Samling	på	torget	i	Önneköp	kl.	17.30.	
Avslutas	med	fika	och	korvgrillning	vid	Lina	och	Evas	lanthandel	i	Killhult.
•	30/4	Valborgsfirande	vid	Tages	äng.	Samling	vid	Långaröds	kyrka	kl	18.00.

Maj
•	1/5	Björkhaga	trädgårdsgalleri,	vernissage	Berit	Wilkmar	kl.11.00-18.00.	
Fri	entré	hela	säsongen.
• 6/5 Täljkurs och textilt skapande, GUL i Kölleröd. se sid. 22.
•	Söndagar	kl.14.00.	Guidning	i	1600-talsparken.	Samling	vid	Kulturhuset,	för	aktuella	
priser se www.karlxistenar.se   •  Tipspromenad kl. 12.00-16.00, start kulturhuset   •   
7/5, trädklättring med arborist.
•	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup	lör/sön	kl.	12.00-16.00.	Hantverksbod,	loppis,	café.		
www.KulturhusetOSallerup.se,	facebook/Kulturhuset	i	Ö	Sallerup
•	5/5	kl.	19.00	Hemmamatch,	ÖIF	-	IFK	Simrishamn		•		19/5	kl.	19.00	Hemmamatch,	
ÖIF - Åhus Horna BK  • 26/5 kl. 19.00 Hemmamatch, ÖIF - Öja FF
•	8/5	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup.	Säsongens	första	MC/Moppe-café	kl.	17-20.	
Korvgrillning,	fika.	
• 13/4 kl. 9.00 Gökotta och lekar i 1600-talsparken i Östra sallerup.
• 20/5 kl. 10.00. Farhults mosseförening arrangerar sin årliga vårvandring.  
Info: www.farhultsmosse.blogspot.se
•	25/5	Gökotta.	Samling	7.45	vid	Trulshäradssågen	för	samåkning	till	Oxhornet.	
Medtag frukostkorgen.
•	31/5	Blaurögs	Kilhultsrunda.	Samling	på	torget	i	Önneköp	kl.	17.30.	
Avslutas	med	fika	och	korvgrillning	vid	Lina	och	Evas	lanthandel	i	Killhult.
‘•	27/5	Önneköpstrampet.	Start	kl.	10.00	Önneköps	torg

Juni
• Önneköps Lanthandelsmuseum öppet söndagar kl. 13.00-16.00. Midsommar stängt.
•	3/6	Björkhaga	trädgårdsgalleri,	vernissage	Jenny	Jadesjö	kl.11.00-18.00.	
Fri	entré	hela	säsongen.
•	Söndagar	kl.14.00.	Guidning	i	1600-talsparken.	Samling	vid	kulturhuset,	för	aktuella	
priser	se	www.karlxistenar.se			•			18/6,	trädklättring	med	arborist.	
•	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup	lör/sön	kl.	12.00-16.00.	Hantverksbod,	loppis,	café.		
www.KulturhusetOSallerup.se,	facebook/Kulturhuset	i	Ö	Sallerup
•	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup	MC/Moppe-café	varje	måndag	kl.	17.00-20.00.	
Korvgrillning,	fika.
•	8/6	kl	19.15	Hemmamatch,	ÖIF	-	Veberöds	AIF			•			16/6	kl	19.00	Hemmamatch,	
ÖIF - Rydsgårds AIF   •   21/6 kl 19.00 Hemmamatch, ÖIF - Tomelilla IF
• 24/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats.
•	28/6	Blaurögs	Kilhultsrunda.	Samling	på	torget	i	Önneköp	kl.	17.30.	
Avslutas	med	fika	och	korvgrillning	vid	Lina	och	Evas	lanthandel	i	Killhult.
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Den	nya	skolan	i	Östra	Sallerup	invigdes	1927	och	det	är	
alltså 90-årsjubileum i år. Under det första läsåret gick 17 
små barn till sin fröken, Ulla Larsson, för att lära sig läsa 
och skriva. Den manlige läraren, Emil Anton Hansson, tog 
i	ett	klassrum	hand	om	38(!)	av	de	större	barnen.	Och	vi	
moderna människor som brukar klaga över att elevantalet 
per klass är för stort…

Föreningen bildas
Skolan	tömdes	på	barn	1984	och	efter	ett	kort	uppehåll	
bildades	den	ideella	föreningen	Östra	Sallerups	Kulturhus	–	
numera	Kulturhuset	i	Östra	Sallerup.	Det	är	alltså	snart	30	
år sedan den tomma skolan togs i besittning av några aktiva 
eldsjälar som tyckte det skulle passa med ett kulturhus på 
det lokala planet. 

Redan från början inreddes den största skolsalen till 
hantverksbod	och	delar	av	lärarbostaden	blev	café.	Idag	
används småbarnens klassrum som vävstuga av en grupp 
idoga väverskor och i den före detta gymnastiksalen en sliten 
trappa upp kan man hitta loppisvaror av olika slag.

Sedan	några	år	tillbaka	hyr	två	föreningar	in	sig	i	Kultur-
huset; Föreningen Jöns Henrikssons Minne med foto-
utställning och skalenlig modell av 1600-talsparken samt
Hörby radioförening med sin nostalgiska samling av radio- 
och tv-apparater. Radioföreningen håller till i det lilla huset 
i trädgården som för många år sedan rymde både barnens 
slöjdsal och lärarens gris och höns.
 
Under årens lopp har energiska och hoppfulla personer 
kämpat vidare och idag kan vi glädja oss åt att Kulturhuset är 
både välkänt och uppskattat.

Även	om	intresse	och	vilja	finns	hos	många	att	driva	
föreningen vidare så är det tyvärr ibland nästan orimligt svårt 
att	bemanna	såväl	café	som	hantverksbod	och	det	innebär	att	
öppettiderna måste begränsas till lördagar och söndagar. 
Eftersom säsongen sträcker sig från mitten av mars till 
mitten av december blir det många dagar som Kulturhuset 
hålles	öppet.	Den	räknekunnige	–	som	kanske	gått	i	skola	
i	Östra	Sallerup	–	kommer	snabbt	fram	till	att	det	blir	inte	
mindre	än	cirka	80	dagar	på	en	säsong	som	öppetskylten	
skall hängas ut, kaffet bryggas och dörrarna slås upp.

Betänker man då att det också kommer ett antal grupper (år 
2016: 19 grupper och 470 personer) så känns efterfrågan på 
kaffe och bullar ibland större än vad vår lilla personalstyrka 
mäktar med. Men roligt är det!
   Under några år minskade antalet gruppbesökare men efter 
bearbetning av bussbolag, pensionärsföreningar och liknande 
kan	vi	med	glädje	notera	att	intresset	för	Östra	Sallerups	
kulturmecka är livligare än någonsin.

MC- & Moppecafé
Våren 2013, när solen och vårvärmen började locka ut 
motorcykelfolket på vägarna, noterade undertecknad med 
make,	boende	i	Östra	Sallerup,	att	man	passerade	Kulturhuset	
utan	att	stanna	till	och	fika.	Något	måste	göras!	Efter	en	stunds	
funderande	kläcktes	idén	att	vi	skulle	erbjuda	denna	potentiella	
kundkategori	en	träffpunkt	i	form	av	café	med	korvgrillning	en	
kväll i veckan. 

Veckan	därpå	gick	åt	att	kontakta	många	mc-klubbar	i	Skåne	
och	berätta	om	vår	satsning.	Sedan	körde	vi	igång	och	redan	
första måndagskvällen, 3 juni, mullrade 19 hojåkare och 2 
veteranbilsförare	in	på	skolgården.	Succé!	När	september	
månad var slut hade vi kunnat räkna in inte mindre än 376 
gäster och en rejäl påfyllning i kassalådan. Den här sommaren 
kan ju faktiskt också räknas som jubileum - 5-årsjubileum!
 
Hantverksboden
Under snart 30 år har man i Kulturhuset kunnat beundra och 
köpa olika konsthantverk, tillverkade av lokala hantverkare. 
Men tiden sätter sina spår och ett behov av uppfräschning av 
hantverksboden uppstod. Därför har den under vinteruppe-
hållet genomgått en välbehövlig och genomgripande renovering 
och det är med stor glädje vi nu kan ge våra hantverkare en ljus 
och inbjudande lokal att exponera sina hantverk i. Nu kommer 
de vackra hantverksalsterna verkligen till sin rätt. Det är också 
glädjande att vi har kunnat knyta nya hantverkare till oss.

Även loppisen har fått en ansiktslyftning och är nu ljus och 
luftig även den.

Välkommen	till	Kulturhuset	i	Östra	Sallerup	för	att	fira	
jubileumsåret!

Text och foto (förutom skolfotot) 
Agneta Anderberg Wennerholm

JUBILEUMSÅR 2017!

PS.
Har du själv eller någon släkting gått i skola i Östra Sallerup? 
Då kan du säkert hitta skolfoton där hon/han förekommer till-
sammans med mer eller mindre allvarliga klasskamrater, lärare 
eller fröken. Inte mindre än 64 skolfoton i storlek A4 finns till 
beskådande i Kulturhuset. De är också till salu.

Emily	och	Sophie	Wiengren	har	förflyttats	70	år	tillbaka	i	tiden

Sommarnöje!	 	 	 	 	 	 	 	 		Annlis	och	Agneta	tar	emot	på	trappan	till	den	
           uppfräschade hantverksboden.

Läsåret 1941-42
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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

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

Evenemang i Långaröds kyrka mars-juni:

24/3 kl. 19.00  Gudstjänst, Kör Haglund.   
	 	 Våfflor
2/4 kl. 14.00  Gudstjänst. Roos Åkerberg
6/4	kl.	14.00		 Café	14	med	Magnus	Lennartsson.	
  Tanzania i mitt hjärta.
13/4 kl. 14.30  Mässa på Önnebo. Haglund
23/4	kl.	11.00		 Mässa.	Sandström
4/5	kl.	14.00	 	Café	14	Med	Mattias	Haglund	som		
  sjunger och berättar
14/5	Kl.	18.00		 Vårmusikgudstjänst.	Kyrkokören.	
  Lindberg
4/6	kl.	9.00		 Mässa.	Sandström

Alla hälsas välkomna!

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

För några månader sedan togs ett beslut i Hörby kommun att 
tillsätta en utredning för att se över skolsituationen och titta 
på möjliga alternativ till en förändrad skolstruktur i 
kommunen. Den skulle ge svar på hur mycket kommunen 
kan spara på att minska antalet skol- och förskoleenheter 
jämfört med idag samt vilka konsekvenser ett minskat 
antal enheter får när det gäller effektivitet i organisationen, 
kvalitetsfrågor, rekryteringar och arbetsmiljöfrågor.
   Av de fyra olika alternativ som man kom fram till så skulle 
det i tre av dessa påverka landsbygdsskolorna på något vis, 
i vår mening negativt, i den bemärkelsen att alla eller några 
skulle stängas och/eller slås samman med andra skolor.
   Byaföreningen beslutade på årsmötet 2017 att tillsätta en 
”skolsektion” som tillsammans med andra föreningar i 
bygden ska strida för att bevara byskolorna i Hörby 
kommun. Förutom byaföreningen i Önneköp ingår bya-
föreningarna	i	Östraby,	Svensköp	och	Askeröd.
   Varför vi tycker att byskolan är viktig?
   Jo, så här är det.
   För att kunna behålla vår landsbygd levande behövs en 
mängd människor i olika åldrar från 0-110 år (eller ännu äldre 
men	enligt	Wikipedia	är	den	äldsta	i	Sverige	just	nu	110	år)	
och sociala inrättningar för exakt dessa människor. Det är 
allt från förskola, skola, fritidsaktiviteter, affärer, matställe, 
arbetsplatser, träff-och samlingspunkter och äldreboende. 
Skulle	skolan	ryckas	bort	från	bygden	kommer	barnfamiljer	
inte	att	finna	det	attraktivt	att	flytta	hit.	Många	barnfamiljer	

som	har	flyttat	hit	kanske	t.o.m.	väljer	att	flytta	för	att	
komma närmare en skola. Försvinner gruppen familjer 
kommer idrottsföreningen att få ett sviktande underlag av 
barn och ungdomar och kan få svårt att bedriva ungdoms-
verksamhet. För kommunen, företag, stiftelser och andra 
verksamheter som hjälper, stöttar och sponsrar t.ex. en 
idrottsförening är nästan alltid den avgörande frågan hur stor 
ungdomsverksamhet man har i föreningen, och sponsringen 
baseras	på	det.	Skulle	ungdomsverksamheten	försvinna,	för-
svinner sponsorer, och med det idrottsföreningen.
   Många av föräldrarna som bor här är egna företagare och 
entreprenörer som har valt att bosätta sig här just tack vare 
närheten till skolan. Entreprenörer skapar arbetstillfälle som 
får	fler	människor	att	flytta	hit,	som	kommer	att	handla	i	
affärerna, som kommer att nyttja matställena, som har barn 
som	vill	spela	fotboll.	Skulle	skolan	stängas	kommer	inte	
entreprenörerna som möjliggör detta.
   En stängning av skolan skulle hota de sociala in-
rättningarna och landsbygden kommer inte att vara så 
levande längre.

Skolsektionen,	Önneköps	byaförening	genom	
Jeanette Persson

Listor	för	namninsamling	finns	på	fritids	på	Långaröds	skola,	
Önneköps	livs,	Öneköps	bageri	och	förskolan	Solkullen.	
Namninsamlingen	finns	även	online:	https://www.skriv-
under.com/radda_landsbygdsskolorna

Långaröds skola är 
viktig för vår landsbygd
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Kära vänner i vår bygd!

Ta tag i alla sopor som slängs av oansvariga 
människor vid vägrenar och diken och i skogar.
Jag har idag plockat fyra sopsäckar fulla med skit 
som slängts mellan Lilla Långarödskorset och 
Henset!

Snälla ni, när ni är ute med hunden eller tar en 
promenad, ta med en sopsäck så vi kan hålla vår 
bygd ren och fin. Det känns mycket mer 
välkomnande när man anländer till sitt hem utan 
en massa sopor vid vägkanterna.

//Sopminister Wernersson

PS. Hoppas barnen i skolan fortsätter med 
sop-plockningen tillsammans med sina lärare som 
vi gjorde under min tid som fysansvarig!
Det skall börjas i tid...

Lindas påskmuffins
För att göra de här kaninörade 
muffinsarna behövs:
• muffins
• topping (jag använde grädde)
• pappersremsor för att “klä in” 
 muffinsarna
• karamellfärg
• marshmallows
• strössel

Baka muffins och låt de svalna. 
Det finns enkla recept på internet att hitta. 
Jag valde att lägga några blåbär och hallon i 
smeten men det går bra med vilken sorts 
muffins som helst. 

Färga lite socker med karamellfärg. 

Färga och vispa grädden. 

Klipp marshmallowsen på diagonalen och 
doppa i det färgade sockret, de är lite kladdiga 
inuti så sockret kommer fastna. 

Klipp remsor med fint papper och klä in 
muffinsarna med om du vill att dom ska vara 
extra färgglada. 

Spritsa grädden och placera öronen som du vill 
ha dom. Strössla om du vill. 

Färdigt!

1
2

4

3

WOW! 
Republiken Önneköp presenteras på en 
amerikansk websida om udda resmål:

http://www.atlasobscura.com/places/republic-of-onnekop

Hantverksbodens invigning!
Lördagen 25 mars var det invigning av den nyrenoverade hant-
verksboden	på	Kulturhuset	i	Östra	Sallerup.	Byanytt	kunde	
tyvärr	inte	vara	på	plats	men	fick	en	pratstund	med	Kultur-
husets Agneta Anderberg Wennerholm dagen efter 
invigningen.	Solen	strålar	in	i	caféet	och	vi	sätter	oss	närmast	
fönstret	med	vår	fika.	Vi	har	precis	gått	runt	och	tittat	i	hant-
verksboden och det är ljust och luftigt och smakfullt renoverat 
med hänsyn till byggnadens ålder.
			–	Det	är	90-års	jubileum	i	år	för	huset	som	byggdes	som	
skola, berättar Agneta. Vår förening är snart 30 år så det 
behövdes förnyas och fräschas upp. Förutom att väggar och 

tak är ommålade så har vi nya hyllor för hantverkarnas alster.
Agneta fortsätter.
			–	Hjärtat	i	verksamheten	är	de	35	hantverkare	vi	har	
knutna till oss. För att visa dem hur viktiga de är så bjöd vi in 
allihop till en liten mottagning med smörgåstårta och cider, 
innan själva öppningen. Det blev väldigt uppskattat med 
både hög stämning och hög ljudvolym, skrattar Agneta.  
			–	Hur	var	själva	invigningen?
			–	Den	var	också	lyckad!	Många	tyckte	att	det	blivit	så	ljust	
och	fint.	Tanken	är	att	hantverksboden	ska	vara	som	en	
galleria:	på	en	hylla	hittar	man	textil	och	hyllan	över	finns	det	
betong och hyllan under verk i glas. Det ska vara levande och 
intressant, säger Agneta entusiastiskt. Eller inspirerande som 
några av besökarna uttryckte sig igår, avslutar hon.
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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

0415-154 33

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

HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare är placerad på idrottsplatsen i 
Önneköp. 

Den finns i omklädningsbyggnaden på fotboll-
splanens långsida i rummet närmast renings-
verket. Dörren, som är skyltad med en hjärt-
startarsymbol, 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 

0703760003 
076-940 20 20




Fyll i 

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

Tips 

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

Klipp längs den streckade linjen 

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

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

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

Önneköps Byaförening

Då var det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Glöm inte skriva era 
namn på inbetalningen. Välkommen till Byaföreningen!

50 kr 5600-4559

Ett varmt tack till Galleri ”ANI BERTAM”, 
CH Blommor, Klipperiet, Woolpack och Önneköps 
bageri för stöd till vårt jullotteri och försäljning av 
konstverk via budgivning på Önneköps julmarknad. 
3781:-	samlades	in	och	skänktes	till	katastrofhjälpen!
 
Kretsstämma, dvs årsmöte, hölls den 12 februari på 
Kupan i Hörby. Då valdes styrelse med övervägande 
omval så undertecknad och Ann-Christin Johansson 
finns	kvar	i	styrelsen,	Inger	Mårtensson	fungerar	som	
adjungerad för arbetsgruppen i Önneköp och Ulla-Britt 
Nittmo	finns	i	valberedningen.
 
Ny verksamhet för året är ”första hjälpen för alla”. 
Under förra året utbildades tre frivilliga till informatörer 
och de har nu startat upp verksamhet i samverkan med 
kommunen. Funktionsnedsatta inom daglig verksamhet 
får nu möjlighet att lära sig vad man gör om någon skär 
sig, om man sätter i halsen osv. Det handlar om att lära 

sig så mycket att man vågar agera när en medmänniska 
råkat	ut	för	en	olycka.	Det	finns	behov	av	fler	
informatörer och är du intresserad kontakta mig. 
Kostnadsfri utbildning sker under en helg i vår och 
närmast	oss	här	i	Skåne	är	Växjö	den	13-14	maj.	
Verksamheten sker sedan i omfattning som anpassas 
både till målgruppen och till informatörerna.
 
Kurs i att hantera olycksfall där barn råkat illa ut blir det 
den 1 april. Lokal ännu inte bestämd, men det blir alltså 
en heldagsutbildning någonstans i kommunen. Ut-
bildningen	är	gratis	och	som	tidigare	ordnas	fika	och	
lunch till självkostnadspris. Anmäl direkt till mig eller 
anmäl ditt intresse på horbyrodakorskrets@gmail.com.
 
 
Anne	Andersson,	0415-60264	eller	073-0295080

Att kunna och våga när det händer!
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Rapport från Önneköps IF
inför säsongen 2017

Jag är säker på att förväntningarna är många, lågt eller högt 
ställda för många engagerade i Önneköps IF.
			Det	finns	ett	10-tal	helt	gröna,	ofördärvade	knattar	som	
kanske för första gången ska passa en fotboll. Vilka för-
väntningar	finns	i	deras	små	skallar?	Har	de	Zlatan	eller	Hue	
som förebild? Är det bästa kompisen som vill att de ska 
träna fotboll tillsammans? Är det en dröm som går i upp-
fyllelse, att äntligen få knyta på sig fotbollsdojorna som 
kommer att missforma fötterna för all framtid, och få lira 
boll på Björkvallen?
   Killarna och tjejerna som för andra säsongen ska träffas 
och träna, hur skiljer sig deras förväntningar mot förra året? 
Vill de börja spela matcher? Kommer de att våga nicka i år? 
Det där med att vara Boll-Kalle, det låter kul, -Kan jag få 
prova?
			Det	finns	ungefär	dubbelt	så	många	föräldrar	som	spelare.	
De	förväntar	sig	kanske	också	en	Zlatan	eller	Nilla	Fischer,	
men får nöja sig med en Ceder. De har kanske hört talas 
om hur kul det är i kiosken på A-lagets hemmamatcher och 
”tvingar” sina ungdomar att spela boll så de kan få vara med 
och grilla korv.
   Grabbarna som spelade tillsammans med Askeröds IF 
under 2016 har inget eget lag att spela i år p.g.a. för få 
spelare. Någon går till annan klubb, medan någon vill prova 
att spela i B-laget. Nya lagkompisar, ny tränare, nytt, större 
och äldre motstånd. Kommer man att ta plats? Kommer 
man att trivas? Hur hanterar de nya kamraterna att man är 
mycket bättre än dem?
   A-laget slutade på en fjärde plats under sin första säsong i 
den	högsta	divisionen	i	klubbens	historia.	Spelarnas	för-
väntningar, är jag säker på, är att spela till sig minst en tredje 
plats. Fansen har minst lika högt ställda förväntningar, eller 
inte.
			Styrelsens	förväntningar	inför	2017	är	att	fortsätta	utveckla	
föreningen. Med stabila och långsiktiga investeringar kunna 
göra Björkvallen och Önneköps IF konkurrenskraftigt och 
på	så	vis	locka	till	sig	fler	aktiva	spelare,	både	unga,	yngre	
och äldre för att kunna utveckla klubben ännu mer.
   Hur det än går med nickningen. Vilken förebild man än 
har. Hur fötterna än beter sig med fotbollsskor på. Vilka in-
vesteringar som än blir genomförda. Hur fansen än presterar 
fram hejarramsor, så vet jag att förväntningar kommer att 
både överträffas och underträffas. Lyckan blir total första 
gången man gör en perfekt nertagning och frustrationen är 
lika stor när man släpper in målet som gör att motståndarna 

vinner med det förbannade uddamålet. Hur utgången än blir 
så är det viktigaste att man har kul tillsammans.
   Fotboll är en lagsport, man spelar tillsammans, man vinner 
tillsammans och man förlorar tillsammans. Med ledarstaben 
som	finns	i	Önneköps	IF	finns	det	inga	tvivel	om	att	det	är	
det positiva som plockas fram i varje lag och individ. Det 
finns	spelare	som	trots	feber	eller	brutet	ben	ska	stå	på	
innermittfältet och vara med att besegra motståndaren i 
nästa	match.	Det	finns	även	den	som	är	lätt	hypokondrisk	
och tror att man är smått döende för att man nös på 
morgonen. Hur man än anammar sin situation så är det ofta 
en	ledare	som	finns	där	som	ett	bollplank	och	hjälper	till	
att motivera och stärka individen för att på så sätt bygga ett 
starkt lag. Det är viktigt för alla som arbetar med Önneköps 
IF att det ska vara gemenskapen och att ha kul som ska vara 
kärnan	när	man	träffas.	Styrelsen	önskar	alla	stort	lycka	till	
och ser mycket fram emot stora framgångar för Önneköps 
IF under 2017!

Jeanette Persson
 
Seniorerna har ordet!
   Efter 2016 års lyckade debutsäsong i division IV står vi 
nu inför ett spännande andra år i denna division. Kommer 
vi lyckas överträffa vår fjärdeplats i serien? Kommer vi få 
kämpa på i de nedre regionerna av serien? Kommer vi vara 
ett mittenlag? Detta är naturligtvis frågor som ingen kan 
besvara i dagsläget men vi i truppen och ledarstaben 
kommer göra allt för att sluta på en så hög slutplacering som 
möjligt efter att den 22:a omgången är spelad till hösten. 
			Vi	har	tappat	Ivan	Ocana	samt	Sebastian	Nilsson	som	gått	
till	Maglasäte	IF	respektive	Svensköps	IF.	Däremot	har	vi	
lyckats locka till oss ett tiotal nya spelare bestående av unga 
hungriga spelare som ser till att truppen breddas ordentligt 
vilket leder till bättre träningar och i sin tur bättre kvalitet i 
matcherna. 
   Träningslägret detta år går av stapeln i Barcelona där teori 
och praktisk övning ska ge oss de bästa möjliga förutsättnin-
garna för att knyta ihop försäsongen så vi står väl rustade 
inför	seriepremiären	borta	mot	Rydsgård	den	8	april.	
   Under föregående säsong hade vi ett stort publikstöd, 
detta uppskattar vi spelare enormt mycket och hoppas 
givetvis på att ni vill stötta oss även detta år.
   
Henric ”Hue” Månsson

Under 2017 har vi öppet: 
Juni, söndagar kl. 13.00–16.00.

Stängt midsommarhelgen.
Juli t.o.m.10 september, lördag-söndag kl. 13.00-16.00.

Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67.
OBS! Stängt lördag 1 juli!

Bli medlem i Byaföreningen 50 kr/år     BG 5600-4559

Önneköps Lanthandelsmuseum

Önneköps IF´s barn- och ungdomssektion 
hälsar alla hjärtligt välkomna till årets 
aktiviteter på vår fina idrottsplats!

Våra barn och ungdomar har följande 
träningstider:

Flickor och pojkar födda 2004-2006. 
Måndagar	och	onsdagar	kl.	18.00–19.30.

Flickor och pojkar födda 2007-2009. 
Måndagar	och	onsdagar	kl.	18.00–19.30

Boll & Lek. Barn födda 2010-2012. 
Onsdagar	kl.	18.00–19.00

Vårt innebandygäng träffas torsdagar kl. 19.30 
i Långaröds gymnastikhall. Aktiviteten är för 
alla från 13 år och uppåt.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Peter 
(ungdomsansvarig)	på	tfn	0708-98	52	00.	
ÖIF´s	hemsida	finns	på:
 www.laget.se/onnekopsif.
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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 129 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

 

 

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

behöver DIG!

Kontakta ordf.
Anne Andersson 

0415-60264 
073-029 50 80.

Jöns Henrikssons Minne 
!

!
Foto Ulf Sivhed. 

 

Guidade visningar i Östra Sallerups 
unika 1600-talspark varje söndag från 
april till november. Vuxna betalar 
fyrtio kronor.  Studerande och familjer 
har rabatt. Medlemmar går gratis. 

Samling 14.00 vid Kulturhuset där 
det även finns annat intressant att 
uppleva samt ett café.  

 
Foto Eva Märta Granqvist. 

13 maj 9.00. Gökotta. Vi lär ut 
gammaldags lekar. Egen kaffekorg 

25 maj 13.30. Utflykt och guidning 
vid Västerstad minnessten, rest över 
avrättade snapphanar, och vid 
Borstravinen om slaget vid Borst 1644. 
Samarbete med Östraby byaförening. 
Samling idrottshallen Östraby snett 
emot Möllagården. Egen kaffekorg. 

  

Mer info och övrigt program på vår 
hemsida www.karlxistenar.se.     
Alla är hjärtligt välkomna!  

För frågor:                                        
Ring A-S Haraldsson  073 808 48 69.                                     
På hemsidan finns också information om  
hur du blir medlem i vår  fina förening.     
Vi blir gärna fler!  

Lördagen den 15 april 2017 körs den årliga veteranmopedrundan hos 
Blau	Rög	i	Önneköp.	Mopeden	bör	vara	äldre	än	30	år.		Startavgift	
40kr. Anmälan öppnar kl 10 och gemensam start kl 12 på torget. 

Banan är 3,2 mil på asfalterade vägar. Tio frågor och en station skall 
avverkas.	Efter	halva	sträckan	finns	det	möjlighet	att	köpa	fika	och	
grillad	korv	samt	att	gå	in	och	värma	sig	på	Kulturhuset	i	Ö	Sallerup.	

Ca kl 14:30 är det prisutdelning då 1:an, 2:an och 3:an hyllas. Det 
kommer även att lottas ut priser på startnummer som lämnats in. Bilar 
och släp parkeras på idrottsplatsens parkering . Efter prisutdelningen 
så är det After Rög i källaren under lanthandelsmuseet. 
Ring Dan Gustafsson 0705751227 om ni undrar något! 
Välkomna!

BLAURÖGS 
VÅRRACE

12/4-2014

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

Förtäring: Önneköps Café efter racet.

Övriga frågor: Dan Gustafsson 0705-751227

APOLLO
CENTRUM
CRESCENT

DBS
DKW

FRAM-KING
GRIPEN

HERCULES
HUSQVARNA

JAWA
JAGAREN

KREIDLER
MARATON

MCB
MOBYLETTE

MONARK
MUSTANG

NORSJÖ SHOPPER
NSU

NYMAN
ORIGINAL

PUCH
REX

SACHS
SPEED

STANDARD
SVALAN
SVANEN
TOMOS

UT
VESPA

VIMPEL
VICTORIAWICI

ZÜNDAPP
ÖRNEN

OBS: Endast veteranmopeder

BLAURÖGSRUNDAN 
BLAURÖGS
VÅRRACE

15 april 2017

Missa inte årets race för veteranmopeder! 
Anmälan: kl. 10. Önneköps torg
Start: kl 12. Önneköps torg

För mer information ring Dan Gustafsson 0705751227

4 grader varmt och 
duggregn stoppade 
inte dessa blau rögare 
att köra moped till 
smygpremiären på 
grillkvällarna i Kilhult 
på sportlovet!

Kenth från Blau Rög kom på en hedrad 3e 
plats i det över 700 startande mopperracet 
i östra grevie i höstas på East grevie supers 
Mopperun.

Vackert så det 
svider. Dan i 
motljus. 
(reds anm)
Foto: Linn 
Gustafsson
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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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

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

Tranbär kan även skördas i mars innan sista frosten tipsar Manne i Farhult. Tranbär 11 mars 2017, Farhult.

Önneköps Livs 
lever vidare
En grå och snöig dag i februari träffar Byanytts redaktörer de 
nya	ägarna	till	Önneköps	Livs	över	en	fika	på	bageriet.	Carolina	
Castillo och Thomas Jönsson har en av sina söner med sig, 
Matteo,	och	vi	konstaterar	att	det	är	roligt	att	det	flyttar	barn-
familjer till bygden.
			–	Hur	hamnade	ni	här	i	Önneköp?	vill	vi	veta.
			–	Våra	Malmövänner	flyttade	ut	hit	ungefär	samtidigt	som	vi	
flyttade	till	Paraguay	och	startade	ett	vandrarhem,	berättar	
Carolina. Vi höll kontakten under de här fem åren och när vi 
flyttade	tillbaka	till	Sverige	ville	vi	gärna	hitta	något	häromkring.	
En dag ringer vår vän och undrar om vi inte kan tänka oss att ta 
över en lanthandel. Jo, det skulle ju vara något att sätta tänderna 
i, skrattar hon. Vi ringde upp ägarna Anders och Noy och åkte 
hit. Jag var lite undrande i början över att driva en affär där 
vi inte känner så många men jag föll pladask för hela stället, 
fortsätter Carolina. Vi vill ha den här livsstilen med lugnet på 
landet, med grannar som känner och ställer upp för varann och 
att barnen kan springa över till kompisar. Och så har vi också 
fördelen att ha vänner här som presenterar oss för sina 
kompisar och kontaktnät. Det blev en kedja av positiva 
händelser	som	gjorde	att	vi	nu	kan	ta	över	affären	och	flytta	hit.
			–	Vi	här	i	trakten	är	väldigt	glada	över	att	ni	fortsätter	driva	
affären. När affären var stängd i ett par månader kändes byn 
nästan som en spökby, säger jag.
			–	Ja,	det	är	något	som	verkligen	gör	oss	taggade,	att	alla	säger:	
“Ni är så välkomna! Och det är så roligt att ni ska ta över 
butiken för utan den blir Önneköp ett helt annat Önneköp”, 
säger Thomas. Han fortsätter.
			–	Man	känner	sig	välkommen	och	det	är	superhärligt.

Vi pratar om affärens utbud och Carolinas och Thomas tankar 
om det. Det bor blandat med folk här så ett ganska brett 
sortiment med billiga alternativ tycker vi alla verkar bra.
			–	Jag	vill	ha	en	balans	mellan	servicebutik	och	ett	lokal-
producerat och ekologiskt utbud, säger Thomas. Det är viktigt 
att	vi	är	flexibla	och	vi	kommer	känna	bygden	på	pulsen,	vad	
folk vill ha. Man kommer känna igen sig i lanthandeln men 
självklart vill vi förändra och göra något annorlunda.
			–	Hur	ser	det	ut	om	ett	halvår	tror	ni?
			–	Det	finns	så	mycket	att	se	och	göra	häromkring:	Färg	från	
förr, Butik gul, Lanthandelsmuseet, Arnold, vackra skogar och 
mycket mer, säger Carolina. Jag har en vision att Önneköps Livs 
ska bli delaktig i allt detta. När besökare kommer till bygden så 
hänvisar alla till allas verksamheter, så istället för att bara köpa 
en mjölk och sen dra vidare, kanske folk stannar ett par dagar 
efter att ha blivit tipsad om saker att göra. Visst, Österlen är 
fint	men	här	hos	oss	finns	också	jättemycket	att	upptäcka	och	
uppleva.

Vi är rörande överens och Byanytt önskar den nya familjen 
välkomna och lycka till med allt. Vi ses på Önneköps Livs!

Text och bild: Linda Anderberg
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Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps 
Gräv & Schakt

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

Mejerivägen, Önneköp
242 98  Hörby 0415-601 31

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

Tottes maskintjänst
I Elestorp

Fastgödsel med 2 st Samson sp12 -1600kr/h

Flytgödsel med 20 M3 Samson med 12 meter ramp - 1100kr/h

4 m spirit med biodrill - 550kr/ hektar

12 radig majssåmaskin med fronttank till gödning - 550kr/hektar

Huggning, Kuhn 315 fram, Krone 3.20 bak med band -1 200kr/h

Rundbals pressning med Welger 545,

Inlainer med snittverk från O - 25 knivar - 130kr/bal

Självgående hack för gräs och majs.

Strängning av gräs - 700kr/h

Snöskottning med 320 blad samt grusning

Grävjobb

För mer information var vänlig att kontakta

Kristofer Olsson

0703906112 / 0415-311052

Aquarel Skåne · Skäpperöd 8404 · 27568 Vollsjö · Sverige
Dirk Lauer · Mobil: +46 70 3477711 · www.aquarel.se

Minireningsverk PUROO®

• Lågt inbyggnadsdjup, endast 1,30 m
• Klarar svenska krav, inga kemikalier, minimalt 
  underhåll, inga serviceavtal
• PUROO  reningsverk för enskilt avlopp med helt 
   biologisk SBR-teknik och CE-certifierad 12566-3

R

Flera reningsverk i Hörby och Sjöbo kommun i drift

Maskinstationen              
med marknadens modernaste 
maskiner för bästa resultat.
Ring för info mvh Anders

Slit inte  ut er! 
Jag plockar er STEN!
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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. 

Bussresenärer välkomna! 
Boka gärna ett föredrag.

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

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

 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

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

RIKSTORNERING
2017

hovdala medeltidsdagar

Välkomna till årets Familjefest!

Hovalas MEDELtidsdagar

Fredag-lördag 

26-27 Maj

Drygt 40 ståtliga riddare till häst, stor 
marknad, musik, krog, underhållning 
och massor att uppleva för alla åldrar.
Årets Nyhet är Barnens Borggård med 
flera gratis aktiviteter och skattjakt!
Fri entré för barn 0-12 år.
För mer info: www.rikstornering.se

Vi tar emot
GRUPPER - FÖRETAG - SKOLKLASSER

Även fasta datum
"Spåren av folket före oss"

20/5, 26/8, 30/9 2017

Vagntur 7/8 och 14/9 2017

"Läkande örter och den
Kloka Brännerista Bengta"

17/6, 29/7, 9/9 2017

Guidad
Naturupplevelse

kryddad med vår skånska historia
och picknick på fäladen!

Vandring
Traktor och vagntur

Föreläsning

Följ med på en resa rakt in i historien.

Njut av det böljande landskapet och
känn naturens lugnande kraft.

VÅRTUR TILL VISS MOSSE

Lördagen den 20 maj kl 13.00 .

Vi beger oss till Viss mosse. Här tittar vi 
närmare på de växter som är karaktäristiska 
för mossen och dess laggzon. 
Vi studerar hur en mosse är uppbyggd och 
får veta mer om områdets spännande historia 
från stenåldersboplatser till snapphanar och 
modern torvproduktion. 

Medverkar gör Katrine Hahn och Arne 
Sjöström.	Arne,	som	är	doktorand	vid	
instutionen för arkeologi och antikens historia 
vid Lunds universitet, berättar om de arkeolo-
giska utgrävningar som genomförts på Viss 
mosse och om fornsjöarna på Linderödsåsen.

Mötesplats: Meddelas senare i utskick till 
medlemmar. 
Annonseras även på föreningens facebooksida 
samt www.bevaralinderodsasen.se.

! 
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Välkommen till Östra Sallerup!

KULTURHuset
i Östra Sallerup

Här finns intressanta besöksmål:
  Hantverksbod   Loppis   Café 

 Nostalgisk radio/tv-utställning 

 Unik 1600-talspark med kungahyllning 

www.KulturhusetOSallerup.se

1. Täljkurs med Niclas Hallberg

Välkommen ut till Gul i Kölleröd för en heldag med Niclas 
Hallberg.
Efter förra årets lyckade täljdag tänkte vi försöka upprepa det 
hela även i år.

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på att prova att 
arbeta med färskt trä, eller till dig som är bekant med 
materialet men vill utveckla ditt täljande. 

Vi går gemensamt igenom träets uppbyggnad och skapar 
förståelse för materialets begränsningar och möjligheter 
genom att bearbeta det med skärande verktyg.

Vi formger och skapar ting efter eget huvud och det kan bli 
såväl skedar. smörknivar som krokar. Allt efter din fantasi och 
kunskapsnivå som deltagare. 

Vi räknar med att i huvudsak sitta ute i fint väder och tälja, 
Material och verktyg, andra hjälpmedel kommer att finnas på 
plats. Blir det otjänligt väder flyttar vi inomhus.

Kursledare: Niclas Hallberg
Erfaren och inspirerande slöjdare som tidigare under 10 års 
tid varit gästlärare och 1 år som huvudlärare på Sätergläntan /
hemslöjdens gård, arbetat som hemslöjdskonsulent på 
Gotland samt ställt ut sina arbeten i bland annat Kina och 
ingår i den permanenta utställningen folkkonst på Nordiska 
Museet.

6 Maj kl.10-16
Plats: Butik GUL i Kölleröd

Kräver inga förkunskaper
Pris: 750:- inklusive lunch och fika.
Anmälan till haj@butikgul.se, 070-4604904
Senaste anmälan: 30 April.
Anmälan är bindande.

Blir det mycket anmälningar kör vi en egen kurs söndagen den 7 maj.

2. Textila möjligheter

Med tråd, garn, tygspill och vad som helst du har i gömmorna 
får du inspiration att skapa i textil, två- eller tredimensionellt.

Med stygn, sax, lappar, och oväntade materialkombinationer.

Att knyta ihop, repa upp, virka, sprätta, lirka, stoppa.

Med nålar, knappar, band, snören.

Ta med den ofärdiga stickningen, det påbörjade broderiet, det 
trasiga plagget och gör något helt annat av det!

Du lär dig att ta tillvara och skapa något nytt av dina över-
blivna textilier – koftan blir en mössa, jeansen blir en väska, 
duken blir en skulptur…

Inga förkunskaper krävs, du skapar på din egen nivå.

Kursledare: Stina Pehrsdotter
Konstnär och textillärare med gedigen textil bakgrund, samt 
lång erfarenhet av att hålla inspirerande workshops i olika 
konstnärliga uttryck.

6 Maj kl. 10-16
Plats: Butik GUL i Kölleröd

Kräver inga förkunskaper
Pris: 750:- inklusive lunch och fika.
Anmälan till haj@butikgul.se, 070-4604904
Senaste anmälan: 30 April.
Anmälan är bindande.

Blir det mycket anmälningar kör vi en egen kurs söndagen den 7 maj.

HANTVERKSKURS PÅ GUL i Kölleröd



ÖNNEKÖPSTRAMPET

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

Start: Torget Önneköp 27/5  10.00       
Mål:  Torget Önneköp

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


