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I detta nummer:

Ordföranden har ordet

Nu har äntligen den blåsiga o kalla våren flytt sin kos och jag blir tagen på 
sängen varje år fast att jag vet att det kommer ske i år också.
    Allting formligen exploderar av växtkraft! Gräsklipparen går sönder, 
potatisen måste kupas, jag har glömt sättlöken och trots min kära 
Anne-Britts påpekan så köpte jag fel sorts morötter att så i jorden.
    Men detta är ju bara att njuta av och inte stressa ihjäl sig trots alla 
”måsten”.
    När Byanytt gått i tryck så har vi redan njutit av cykeltrampet i Önneköp 
och firat vår nationaldag.

Den 1 juli blir det vår fina Byafest bakom lanthandelsmuseet som samlar 
unga som gamla.
    Dan Hylander kommer verkligen till oss och uppträder med Janne Bark 
(Ulf  Lundells gitarrist och en av Sveriges gitarrvirtuoser så vi kan lova både 
ös och klös! (Blom och Carlsson fick förhinder).
    Stå-Upp komikern Peter Wahlbeck uppträder också på festen och 
trubadurministern Billey Shamrock från” Hufvudstaden” introducerar 
Önneköpsvalsen för oss. Allsång förväntas! (se sid. 23)
    Kvällen avslutas med Huaröds Berga Blues De Luxe som spelar svängiga 
låtar som avslutning. Coverbandet no 1 i bygden!
    Nästa år hoppas jag att Amanda Jensen dyker upp samt att Gunhild 
Carling kommer.
    Den som lever får se!

Tack alla som ställer upp för bygden och vår Byaförening.
    Speciellt ett stort TACK till Skoda-Kalle som sköter vår flaggning med 
bravur! Karl-Erik, du gör en enastående insats!
    Avslutar med Ibsens visdomsord: Är inte lyckan föremålet för all 
vishetslära?
    Och vad är lyckan annat än att vara i harmoni med sig själv!

PS! Glöm inte att handla i Önneköp och stöd våra trevliga företagare! Det 
är viktigt för oss alla med en levande bygd!

Glad Sommar

La Flambée

Bed & Coffee 
 i charmigt inredda rum

enkelrum * dubbelrum * familjerum 
Från 300.- kronor/person/natt
ring Inger Pålsson 070-2751324 
eller mejla info@la-flambee.eu 

Adress: Per Bings väg 10 Önneköp

Bygdekalendariet
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.
• 21/6 kl 19.00 Hemmamatch, ÖIF - Tomelilla IF
• 23/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats kl. 14.00.
• 28/6 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. 
Avslutas med fika och korvgrillning vid Lina och Evas lanthandel i Killhult.

Juli
• Önneköps Lanthandelsmuseum öppet lördag-söndag kl. 13.00-16.00. OBS! Stängt 1/7.
• Kulturhuset i Ö Sallerup öppet lördag-söndag kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis, 
café, konstutställning. MC/moppecafé måndagar från kl. 17.00
• 1/7 Sommarfesten i Önnek,öp. Kl. 19.00. Se affisch sista sidan.
• 1/7 Björkhaga trädgårdsgalleri, vernissage Vladica Culic kl.11.00-18.00. 
Fri entré hela säsongen.
•2/7 Hembygdens dag Kulturhuset i Ö Sallerup kl. 11.00. Friluftsgudstjänst, folkdans, 
café, lekar för barn.
• 2/7 Tipspromenad på cirka 1 h tar hela familjen runt i den riksintressanta byn Östra 
Sallerup.  Rätt rad ger chans att vinna medlemskap i vår förening. Start vid Kulturhuset 
kl. 13.00. Föreningen Jöns Henrikssons Minne www.karlxistenar.se.
• 8/7 Hultivalen i Hårderupshult. Kulturhuset i Ö Sallerup är medarrangör.
• 12/7 Farhults by och mossars samfällighetsförening bjuder in till grillkväll kl. 16.00-
20.00. Kom och fira vårt 30-års jubileum. 
• 26/7 Blaurögs Killhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. 
Avslutas med fika och korvgrillning vid Lina och Evas lanthandel i Killhult.

Augusti
• Önneköps Lanthandelsmuseum öppet lördag-söndag kl. 13.00-16.00. 
• Kulturhuset i Ö Sallerup öppet lördag-söndag kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis, 
café, konstutställning. MC/moppecafé måndagar från kl. 17.00
• 5/8 ÖIF´s loppis kl. 13.00 på Björkvallen
• Hemmamatch ÖIF´s seniorer:
Mån 7/8 kl 19.00 ÖIF B - Askeröds IF 
Fre 11/8 kl 19.00 ÖIF A - Hanaskogs IF
Lör 26/8 kl 14.00 ÖIF A - IFK Osby 
• 5/8 Björkhaga trädgårdsgalleri, vernissage Elisabeth Olsson-Linnersten och Edith 
Underdahl kl.11.00-18.00. Fri entré hela säsongen.
• 9/8 Farhults by och mossars samfällighetsförening bjuder in till grillkväll kl. 18.
• 12/8 Önnejoggen kl. 09.30 Samling vid Sjököpssjön
• 16/8 Berättarafton med Arnold Wernersson kl. 19.00 Kulturhuset i Ö Sallerup
• 23/8 Berättarafton med Åsa Foster kl. 19.00 Kulturhuset i Ö Sallerup
•26/8 Blaurögs mopperunda Andra chansen! Start kl.12.00 från torget i ÖnneköpS
• 30/8 Berättarafton med Berit Anderberg kl. 19.00 Kulturhuset i Ö Sallerup
• 30/8 Blaurögs Killhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 17.30. 
Avslutas med fika och korvgrillning vid Lina och Evas lanthandel i Killhult.

September
• Önneköps Lanthandelsmuseum öppet lördag-söndag  t.o.m. 10/9 kl. 13.00-16.00. 
• Hemmamatch ÖIF´s seniorer:
Fre 8/9 kl 18.30 ÖIF A - Snogeröds IF
Mån 11/9 kl 18.30 ÖIF B - Svalövs BK
Lör 23/9 kl 14.00 ÖIF A - Staffanstorps United FC
Sön 24/9 kl 15.00 ÖIF B - Höörs IS

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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De flesta som bor här i våra trakter känner till gården i Långaröd 
som har stått öde och förfallit mer för varje år som gått. Ett 
stenkast från kyrkan har den ett bra läge omgiven av vacker natur 
men gårdens skrotupplag är det som mest dragit ögonen till sig. 
När ryktet gick att någon köpt gården för att starta odlingar var 
det många som tyckte att det var ett omöjligt uppdrag. Jag fick veta 
att dom nya ägarna hette Veronika Rangin och Loke Wängelin 
och jag sprang på dom en gång eller två, men mer än så kände jag 
dom inte. Men livet slumpade sig så att min vän Idun Hjalmarsson 
flyttade till Malmö från Stockholm för att gå trädgårdsingenjörs-
utbildningen på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp, blev 
klasskompis med Veronika och hoppade på projektet att bygga upp 
Långaröds trädgårdar.

Det är pingst, solen skiner och vinden är ganska stark. Vi träffas på 
gården och promenerar tillsammans bort till sluttningen där 253 
nyplanterade vinrankor står i prydliga rader. Veronika och Lokes 
4,5-åring Vanya skuttar runt och visar Byanyttredaktörerna allt 
intressant som finns på marknivå.
     – Om tre år kan vi skörda och börja göra vin, berättar Veronika.

Det känns nästan som om vi är i Sydeuropa där vi står i en vin-
odling under blå himmel och kisar i solen.
     Vi går tillbaka till gården, står en stund på den stora betong-
plattan som är kvar efter att stallet revs tidigare i år och beundrar 
utsikten. Sen slår vi oss ner närmre huset där det är lä.

Varför hamnade ni just här?
     – Det var en slump, säger Loke. Vi letade efter en gård i två års 
tid. Vi åkte runt i Skåne, besökte auktioner och la bud och just den 
här auktionen vann vi. Med skräckblandad förtjusning! lägger han 
skrattande till.
     – Men den här gården ville vi verkligen ha, säger Veronika.
     Varför är den så speciell?
     – 6 hektar mark, våtmark, södersluttning. Det är väldigt bra 

förutsättningar för odling. Trots att det såg ut som det gjorde med 
sopor och skrot överallt. Vi köpte gården i november 2014 och det 
är först nu vi har kunnat bruka jorden. Det har mest handlat om 
att forsla bort skräp, 40 ton sopor hittills.

Vad har ni för planer för gården och marken?
     – Det kommer att bli ekologisk odling och besöksträdgård med 
öppet för allmänheten från 2020, berättar Veronika. Både jag och 
Idun vill hålla på med mathantverk. Vi vill odla och sen förädla 
råvarorna genom att tillverka frukt- och bärviner, syrade grön-
saker, marmelader och mer. Vi ska bygga ett produktionskök där 
vi kan ta tillvara allt vi kommer odla. Förutom försäljning på plats 
hoppas vi kunna leverera till butiker och restauranger. Steg ett är 
såklart att etablera odlingar och se vad som fungerar just här och 
sen hitta olika sätt att förädla.

Berätta lite om er bakgrund.
     – Jag är från Malmö, är kock och har jobbat mycket med ”fine 
dining” (lyxrestauranger, reds anm.) i London, Köpenhamn och 
Malmö, berättar Veronika. Jag är även utbildad inom permakultur 
och mathantverk och har gått kurser i allt från mejeri och surdegs-
bakning till charkuteri och syltkokning. Just nu går jag en treårig 
trädgårdsingenjörsutbildning på SLU och har ett år kvar.
     – Jag har också bakgrund inom matlagning och har jobbat som 
kock men inte på samma nivå som Veronika, fortsätter Idun. Jag 
har mångårig erfarenhet av att driva projekt bland annat inom 
kulturföreningar och har även varit med vid själva uppförandet, 
byggandet av föreningshus. När jag flyttade till Malmö för två år 
sen för att gå på SLU hade jag inte någon relation till Skåne, 
förutom till just Önneköp eftersom jag hälsat på dig Linda 
(Byanytts redaktör, reds anm.) många gånger sen du flyttade hit 
2007. 
Idun skrattar. 
     – Och så träffar jag Veronika i skolan och det visar sig att dom 
köpt en gård precis i dessa trakter!

     
– Jag är den som inte sysslat med mat innan utan har hållit på med 
musik och jobbat med olika former av teaterteknik i 20 år, säger 
Loke. Jag är från Lund och bor i Malmö med Veronika och Vanya.

Jag vill veta mer om hur dom tänker sig framtiden, vad som ska 
odlas, hur det ska odlas. Hur det kommer se ut här helt enkelt.
     – Tanken är att grundverksamheten ska handla om odling och 
att ha en hållbar verksamhet där vi förädlar på plats det vi odlar, 
berättar Veronika. Sen vill vi gärna kombinera det med hantverk 
och kultur, ha en öppen besöksträdgård med kulturarrangemang 
eller verkstäder för hantverk. Vi kommer att odla grönsaker, vin, 
frukt, bär, nötter. Man kan säga att det blir som ett mellanting 
mellan en produktionsodling och en botanisk trädgård. Vi vill odla 
så många saker som vi bara kan.
     Idun fortsätter. 
     – För mathantverkssyftet finns det en poäng att ha en bredd, 
att vi ska kunna göra så mycket som möjligt av det som finns på 
gården och att experimentera med smaker och kombinationer. 
Bredden är också viktig för biodiversiteten så att många olika 
sorters djur ska trivas. Det finns alltså flera anledningar till att odla 
så många sorter som möjligt, fortsätter hon. Som exempel kommer 
vi att ha flera sorters fruktträd även om det är enklare att odla en 
sort. Vårt sätt är mer specialiserat och kommer kräva att vi vet hur 
man t.ex. beskär olika träd, för alla träd beskärs inte på samma sätt. 
Så vi kommer inte kunna odla i samma skala som konventionella 
gårdar.
     Men ni kommer också att odla för att det är vackert?
     – Ja, vi kommer ha ytor som bara är för parkområde, säger Loke 
och reser sig för att fixa kaffe av vattnet som precis kokat upp. 
Vattnet på gården duger än så länge bara till att vattna med så 
dricksvatten hämtar dom hos snälla grannar.
     – Vi har bara träffat människor som varit trevliga och 
välkomnande, jag är faktiskt lite chockad! utbrister Veronika.
Vetelängden från Önneköps bageri smakar alldeles färskt och gott 
medan vi pratar om praktiska saker som tak över huvudet och 
byggmaterial.
     – Där stallet stod hade vi tänkt bygga ett växthus men utsikten 
är så härlig så vi kommer nog tänka om. Det kanske får bli en    

jättestor terrass istället, säger Veronika.

Vad jag förstår kommer ni flytta hit permanent?
     – Ja det är tanken, säger Idun, men vi är ju inte riktigt där än. 
Jag kommer att bygga ett nytt hus åt mig och under tiden bor vi i 
husvagnar när vi är här.

Och ni andra ska renovera och flytta in i huvudbyggnaden?
     – Ja, om det inte rasar av sig själv innan dess, skrattar Loke. 
Han berättar att bjälkarna från stallet kommer att återanvändas och 
betongbråtet kommer att bli bärlager till en väg som ska anläggas.
     – Tyvärr är det är inte så hög kvalitet på resten av bygg-
materialet så det är inte mycket mer vi kan använda, fortsätter han.

– I sommar kommer jag och Idun vara här och jobba mer eller 
mindre heltid, berättar Veronika, men det är också mycket jobb 
som vi inte gör på plats, som att administrera, skriva ansökningar 
och ha kontakt med myndigheter.

Just det, grattis till projektstödet ni blivit beviljade!
     – Tack så mycket. Det är ett leaderprojekt som heter Leader 
Mittskåne Utveckling, säger Loke.
     Veronika berättar att dom också fått ett stipendium från Sten K 
Johnsons stiftelse tack vare att hon och Idun har designat ett elfritt 
kylsystem som bygger på markkyla och självdrag. Tre kylkammare 
grävs ner och tar den kylande och isolerande effekten från marken 
och höga skorstenar ordnar självdraget.
     Hon pekar och säger. 
     – Där vår husvagn står ska det byggas ett produktionskök och 
därifrån går man ner i källaren till kylkamrarna. Det ligger ett par år 
fram i tiden men vi ska påbörja grävningen i år. Jag och Loke 
började prata om det här projektet för fem år sedan och målet 
var, och är, att leva på ett mer hållbart sätt men också att ha ett 
ställe som kan betyda något för andra och inte bara för vår lilla 
familj, fortsätter Veronika. Om vi kan hyra ut verkstadsplatser till 
hantverkare som vill använda råvara som vi ändå inte tar hand om, 
som pil som vi ska plantera, så är det fantastiskt. Någon vill kanske 

Långaröds trädgårdar

forts på sid. 7
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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
         

  

5

                                                                                                                    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 Långaröd och Önneköp
juni-augusti:

Långaröds kyrka
25/6 kl. 9.00 Gudstjänst, Ravenklint

Önnebo
30/7 kl. 15.00 Gudstjänst, Svanbom

Önneköps Lanthandelsmuseum
20/8 kl. 15.00 Gudstjänst, Tomelius, prästpraktikanter

Långaröds kyrka
25/8 kl. 19.00 Musik i sommarkväll med 
Frida Stefansson och Niclas Nyman

Alla hälsas välkomna!

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

starta en verksamhet eller ägna sig åt sin hobby men varken vill 
eller kan investera i en verkstad.

Kommer ni ha kursverksamhet?
     – Jag vill jobba med odling och mathantverk här på gården, 
säger Idun, men också hålla kurser i bland annat kompost-
eringsteknik och hur man syrar grönsaker. Men exakt hur det ska 
utformas, vilken verksamhet vi ska ha, vad vi ska ha kurser i, det 
har vi inte koncentrerat oss så mycket på just nu, utan fokus ligger 
på anläggningen. Att bruka jorden och plantera så det börjar växa.

Har ni någon gång känt ”vad har vi gett oss in i”?
     – Åh nej inte för en sekund, svarar Loke snabbt. Alla tre brister 
ut i ett gapflabb.
     – Emellanåt har det känts ganska hopplöst när vi varit här vecka 
in och vecka ut och det enda man gjort har varit att kånka någon 
annans 20 år gamla sopor. Sopsäck efter sopsäck efter sopsäck. När 
Idun kom med i projektet hade vi röjt sopor i ett halvår, och det 
bara ur bostadshuset, säger Veronika. Det underlättade inte heller 
att polisen stängde av gården i nästan 6 månader, allt stannade ju 
av då.
     Inför intervjun hade jag funderat på hur jag skulle ta upp detta 
känsliga, det kändes ju omöjligt att skriva om gården utan att 
nämna upptäckten som gjordes i en brunn för snart ett år sedan.
Vi pratar en stund om händelsen och Veronika konstaterar:
     – Det är en hemsk historia men det var tur att vi hittade 
honom, för hans familjs skull. Tror det är viktigt att kunna få ett 
avslut.
     Till slut hävdes avspärrningarna och i februari, mitt under en 
snöstorm, kunde rivningen av stallet påbörjas.
     – Nu har vi kommit förbi en spärr, säger Idun entusiastiskt. Vi 
har fått projektstödet som vi jobbade hårt för och vi är inställda 
på att detta verkligen kommer bli av. Det är inte bara ett luftslott 
utan det kommer att ske. Stallet är rivet och de första plantorna är 
i jorden. Nu börjar vi jobba från noll istället för att kämpa för att 
komma fram till noll. Det har varit ett slit för att komma dit men 
nu är vi ju här.
     Dom fortsätter att berätta om planerna och tar fram en ritning 
dom gjort. På andra sidan bokhäcken nedanför det nuvarande 
garaget kommer det uppföras en byggnad med kombinationen 
garage-trädgårdsförråd-arbetsstation. En väg och tre dammar ska 
anläggas och växthus och en utomhusarbetsstation för om-
plantering ska byggas.

På tal om dammar, har ni någon plan för våtmarken?
     – Dammen, som nu är mer som ett träsk, ska bevaras men 
begränsas så den inte växer mer, säger Veronika. Vi har haft en 
marinbiolog här som gjort en groddjursinventering och han hittade 
bland annat långbensgroda som är ganska ovanlig. Schaktmassorna 
som blir när vi anlägger bevattningsdammarna kommer läggas runt 
våtmarken för att hindra den från att krypa uppåt.
     – För att få den att bli mer som en damm än ett träsk ska det 
grävas djupare fickor i delar av den så att det blir en vattenspegel, 
fortsätter Idun. Vi håller på att prata med länsstyrelsen om hur 
man gör det på bästa sätt utan att störa djurlivet.
     – Det finns mycket fint djurliv där nere, konstaterar Loke. Vi 
har tranor som häckat flera år i rad.
     – I år är det tre tranor! Verkar vara ett svartsjukedrama på gång, 
säger Idun.
Hon fortsätter. – Det ingår i vår odlingsfilosofi att stärka upp den 
biologiska mångfalden och på så sätt minska behovet av kemisk 
bekämpning. Vi kommer att bli Kravcertifierade och ha helt eko-
logiska odlingar utan kemiska tillsatser men idén är att vid 

dålig biodiversitet behövs det i större grad både gödning och 
bekämpning.
     Så på svenska: Om det är dålig balans blir det problem och då behövs det 
hällas på både det ena och det andra?
     – Ja precis, menar Idun. Men har man ett rikt djurliv, massa 
mikroorganismer, jord med hög mullhalt och många insekter som 
äter skadedjur minskar behovet att tillsätta ämnen utifrån. Om du 
får in ett skadedjur i odlingen finns det oftast andra insekter på 
plats som äter just det skadedjuret. Allt går ju inte att balansera på 
detta sätt men du slipper ganska många problem.

– Vi vill inspirera besökare som kommer och tittar på våra odlingar 
att dra egna slutsatser: ”det där fungerade inte alls, men det där 
blev jättelyckat och är kanske värt att prova”. Om någon efter att 
ha varit i vår besöksträdgård planterar ett äppelträd hemma i sin 
villaträdgård blir vi nöjda, avslutar Veronika.

En stork flyger över oss och vi tar det som ett tecken på att 
framtiden för Långaröds trädgårdar blir ljus.

Text och bild: Linda Anderberg

forts Långaröds Trädgårdar

6 7



Rapport från Gökottan, som numera kan tituleras som 
tradition och infaller Kristihimmelsfärdsdagen, i år den 
25 maj.

Turen gick i år till Oxhornet. En urholkning i en sten i 
en skogsbacke i centrala Trulshärad, klassad som forn-
lämning och höljs i mystiken av två olika teorier. Den ena 
teorin går ut på att urholkningen i stenen är gjord under 
Riis-Wurmperioden för 150 000 år sedan och var en plats 
dit man gick för att offra för att på så vis får god skörd, 
god jaktlycka etc. Den andra teorin är att urholkningen 
bildades under istiden för ca 10 000 år sedan, men att 
den fortfarande var en plats dit man gick för att få något 
gott med sig därifrån.

De 29 st arla gökottefirarna 2017 gick dit i hopp om 
att få höra göken och för att få prisa våren. Våren blev 
prisad med medhavd picknick i bokebacken, det 
berättades historier och anekdoter om folk i bygden, lite 
information om Linderödsåsen och vår fantastiska trakt 
delgavs. Göken gick vi tyvärr miste om i den kyliga 
morgonen. Nytt försök görs nästa år som då infaller 
torsdagen den 10 maj.

Varmt välkomna då!
Jeanette Persson

Rapport från Gökottan

Fyra snabba frågor till Jenny Jadesjö som ställer ut 
på Björkhaga trädgårdsgalleri hela juni.

Hej Jenny! Du bor i Malmö, har du någon anknytning till dessa 
trakter?
     – Jag bor visserligen i Malmö, och arbetar 
måndag till fredag på Sorgenfriskolan, men nu 
under sommarhalvåret tillbringar jag nästan varje 
helg hos min pojkvän som bor i Harphult.
    
Berätta lite om motiv och teknik du använder i din konst.
     – Jag tycker om att teckna djur och växter, 
framförallt arter som är udda, bisarra, giftiga, 
nyupptäckta osv. Det började med att jag ville 
ha fisktavlor på väggen hemma men kunde inte 
hitta några till rimliga priser, så då provade jag att 
teckna några själv och det blev ganska bra. Min 
morfar var konstnär och arbetade mycket i point-
teknik, dvs att “teckna med prickar”, ungefär som 
pixlarna i en skärmbild. Jag använder enbart svarta 
tuschpennor med tunn fiberspets, 0.05 millimeter 
oftast.
    
Var hämtar du inspiration?
     – Jag inspireras framförallt av organisk färg 
och form, det kan t.ex. vara en besynnerlig svamp, 
blomma, fjäril, fisk etc. som är iögonfallande och 
bisarr, men också strukturer och mönster som är 
så allestädes närvarande att de inte riktigt syns, 
som åkerns plogfåror eller vecken i ekstammen. 
Jag älskar att skrota runt i naturen och redan som 
fyra-femåring var jag närapå besatt av att 
memorera artnamn och kännetecken på både 
växter och djur. Pappa är likadan så han var min 
främsta informationskanal, en outsinlig källa att 
skopa kunskap ur.

Vad har du för framtidsplaner?
     – Eftersom jag nyligen insett att min konst är 
intressant och efterfrågad har jag inte direkt någon 
planering överhuvudtaget, men en del funderingar 
och förfrågningar kring tygtryck och skivomslag 
finns. Min utställning pågår juni ut på Björkhaga, 
sedan finns inte något schemalagt än så länge för 
mig.

Byanytt som är stora fans av Jennys konst önskar 
lycka till!

4 SNABBA
     FRÅGOR
     till....

Hässleholms kommun - Kulturförvaltningen - Hovdala Slott - 281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-183 70  Fax: 0451-183 63 mail: hovdalaslott@hassleholm.se

www.hovdala.se

BERÄTTARAFTON PÅ HOVDALA SLOTT
onsdagarkvällar kl. 19 med start efter midsommar

28 juni Emma Pettersson
5 juli Per Erik Tell
12 juli Gunnar Wetterberg
19 juli Arnold Äventyraren Wernersson
26 juli Tina Thörner
2 augusti Alexandra von Schwerin
Läs mer i Hovdalas program.

Årets berättare är personer med 
spännande och berörande historier 
och öden. Ta med stol och fikakorgen 
till Inre borggården.  
Vid regn går vi in på logen.

Köp biljett i slottsbutiken i förväg 
eller på plats från kl. 18.  Pris 80 kr, 
Säsongskort 400 kr (värde 480 kr).
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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 
fotbollsplanens långsida i rummet närmast 
reningsverket. Dörren, som är skyltad med en 
hjärtstartarsymbol, är alltid olåst. 

Hjärtstartaren har en talande instruktion vilket 
gör den lätt att använda.  

Tveka inte att använda den – den kan rädda 
liv!

OBS: Skåpet är plomberat och larmat för att 
undvika klåfingrighet.

Det bästa  
för din häst 

Naturligt och komplett hästfoder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equivis 

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

0703-760003 
0703-111620 

 
www.hippolyt.se 

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

Att Röda Korset samlar in pengar för att kunna agera vid 
olika katastrofer runt om i världen är väl känt. Genom 
samarbete mellan de nationella föreningarna kan 
organisationen bedriva ett mycket effektivt hjälparbete, 
men att vi även här i Sverige har en roll att agera vid 
olika händelser kanske man inte tänker på. Både vid 
bussolyckan i Skene och vid terrordådet i Stockholm 
denna vår fanns rödakorsare på plats för att ge stöd till 
drabbade personer. Främst handlar det om att 
komplettera de insatser som räddningstjänst, polis och 
andra offentliga aktörer gör. Och nästan alltid handlar 
det om att vara medmänniska. En medmänniska som 
kan fixa en kopp kaffe, en värmande filt, en telefon eller 
”bara” finnas till hands.

Bedömningen är att denna del av vår verksamhet 
kommer att få allt större betydelse och redan i dag finns 
en lokal krisberedskap, även i vår kommun. Helst här i 
Önneköps-trakten finns flera personer som finns med 
på den lista som är en del av Röda Korsets beredskaps-
plan. Det verkar som om det så småningom kommer att 

bli möjligt att erbjuda kortare utbildningar (3 tim.), som 
är bra att ha för den som är beredd att ställa upp när en 
olycka eller kris drabbar vårt samhälle. På nationellt plan 
finns hos Röda Korset alltid en Tjänsteman I Beredskap 
som kan kontakta den lokala kretsen om det behövs eller 
vice versa.

Du, som ännu inte besökt vår Mötesplats Kupan inne i 
Hörby på Kristianstadsvägen där vi också har second-
handförsäljning av kläder och prylar! - Välkommen in 
och fynda eller sitt ner och ta en kopp kaffe. Att handla 
second hand hos oss är ett bra sätt att både stödja Röda 
Korset och bidra till en hållbar utveckling. Vi har öppet 
onsdag 12-17, torsdag 12-16 och lördag 10-13. 
Känner du för att hjälpa till är du hjärtligt välkommen att 
kontakta undertecknad. Du kan också följa både vad som 
händer på Kupan och i övrigt i kretsen på vår 
facebooksida som du hittar om du söker på 
”Hörby Röda Kors Krets”

Anne Andersson 0415-60264 eller 073-0295080

Världsomfattande beredskaps-
organisation med lokal förankring!
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En sommarhälsning
från Önneköps IF

Tiden rusar som alltid iväg. Sommaren står för dörren. 
Fotbollssäsongen börjar närma sig ”halvtid”. De stora 
härliga gräsplanerna på Björkvallens idrottsplats lyser så 
gröna så att man knappt tror att det är sant att någonting 
kan vara så grönt! 
    Vi har en otroligt fin anläggning som vi är mycket stolta 
över. Det är en fröjd att skåda alla människor i alla åldrar 
som, i samband med olika aktiviteter, kämpar, trivs och 
umgås på Björkvallen!

Ungdomarna
Träning under sommarhalvåret sker på måndag- och 
onsdagkvällar med uppehåll för semestrar. Se mer info om 
de olika lagen på www.laget.se/onnekopsif  eller kontakta 
ungdomsansvarig (Peter) på tfn 0708-985200.

Seniorer
A-laget kämpar för bibehållen plats i division 4. I skrivande 
stund är 13 poäng bärgade vilket innebär en plats mitt i 
tabellen. Det kommer många viktiga matcher framöver som 
måste vinnas för att säkra fortsatt division 4-spel 
nästkommande år. I seniorsammanhang ska vi inte glömma 
det ack så viktiga B-laget. Här spelar ett härligt gäng i
åldrarna mellan 14 och 60(!) år seriefotboll.                                                                                                   
Kom och heja på våra seniorer! Ert publikstöd är viktigt! 
Förutom spännande matcher kan man träffa och umgås 
med känt folk, nytt folk och nygamla bekantskaper. 
Ungdomssektionen håller kiosken öppen under A-lags-
matcherna och erbjuder perfekt grillad korv från vår lokale 
slaktare i Illstorp. 

Klubbstugan
Lokalen står till ert förfogande om ni vill hyra den till t.ex. 
barnkalas och släktträffar mm. Prata med Joachim tfn 
0708-851654. Vi har även tält och bord till uthyrning.

Tennisbanan
Är klar för spel för säsongen. Banan ägs av Önneköps 
Byaförening. Teckna medlemskap i Byaföreningen eller 
ÖIF och spela gratis. Annars betala enligt instruktioner i 
Björkvallens högra entré. Drop-in-spel tillämpas och funkar 
så gott som alltid. (Tennisbanan utnyttjas sällan vilket är 
synd när nu möjligheten finns!)

Lotter
Önneköps Lanthandel säljer Bingolotter och 
Sverigelotter för föreningens räkning. ÖIF passar 
på att hälsa våra nya lanthandlare välkomna till byn!                                                                     
ÖIF´s egna supporterlotter med chans till fina vinster 
finns till försäljning i kiosken på idrottsplatsen under A-
lagsmatcherna. Obs begränsat antal så först till kvarn gäller. 
Boka förresten lördagen den 28/10 då supporterklubbens 
årsfest går av stapeln. Inbjudningar kommer till alla 
lottinnehavare.         

Pantburkar
ÖIF tar tacksamt emot era aluminiumburkar utan pant. 
Dessa skickar vi till Pantamera för klimatsmart åter-
vinning samtidigt som föreningen tjänar en slant. Lämna 
dem på idrottsplatsen eller i för ändamålet avsedd behållare 
vid återvinningsstation vid Önnebo.

Loppis
Apropå återvinning… Lördagen den 5/8 kl 13.00 är det 
dags för den årliga loppmarknaden. Här har man möjlighet 
att fynda begagnade prylar från allt mellan himmel och jord. 
Loppmarkanden är en av de största i Sommarskåne och 
lockar varje år upp emot 2000 besökare! Fantastiskt! Har 
ni prylar att skänka till vår loppis kontaktar ni Micke på tfn 
0703-169433. Tack på förhand!

Loppismedarbetare 5/8
Vill ni vara en del av den trevliga funktionärsstaben under 
ovan nämnda loppmarknad? Under ett par intensiva 
timmar behöver vi vara många försäljare bakom de långa 
och sprängfyllda loppisborden. De senaste åren har hela 
bygden med stor entusiasm slutit upp kring detta event 
vilket bidrar till en fantastisk stämning och gemenskap. Vi 
fortsätter ha roligt på kvällen då alla loppismedarbetare 
bjuds på sommarfest med grillat och underhållning på 
idrottsplatsen. 
OSA senast den 26/7 till sandgrenasa@hotmail.com.

Tores Sommarfest 5/8
Samtidigt som alla loppismedarbetare avslutar loppishelgen 
med en fest (se ovan) kommer vi att fira ”Tores sommar-
fest”. Tores önskemål var att byborna en gång per år i tio 
år ska träffas och umgås under trevliga former. Vill man 
ansluta till idrottsplatsen den 5/8 för kvällens festligheter 
betalar man 100 kr per person (barn under 15 år 50 kr) till 
BG: 460-9657 eller swishar 1233501723 senast den 26/7. 
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. (OBS: Inga 
efteranmälningar eller eftersläpp.) Ange vem betalningen 
avser och att betalningen är för Tores sommarfest.  I priset 
ingår mat i form av helstekt gris med tillbehör och vatten 
eller lättöl samt underhållning. Övrigt medtages efter eget 
önskemål. 

Slutligen
Vill ni vara en del av vår fina förening? Vi blir aldrig för 
många! Har ni tankar och idéer på vad ni vill göra är det 
bara att låta oss veta! 
    Just nu söker vi efter en ersättare till en av våra 
ungdomsledare som kommer att göra ett uppehåll för 
föräldraledighet. Är ni sugna på att vara en del av laget 
med barn födda 2009 och 2010, eller vet någon som skulle 
kunna vara det, är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Prata 
med vår ungdomsansvarige (tfn.nr ovan). 

Önneköps IF hälsar er alla hjärtligt välkomna till 
sommarens aktiviteter på Björkvallen!
/Styrelsen

Nybyggarevägen 3, Önneköp

Tel. 0415-600 90
www.woolpack.se

ÖPPET:
Tisd–fred 11–18, lö–sö 11–16

Följ oss på Facebook!
Onsd-fred

 
 

 

VÄLKOMNA TILL ANDRA UPPLAGAN AV ÖNNEJOGGEN 
 I SKOGARNA RUNT SJÖKÖP DEN 12 AUGUSTI. 

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

• Ca 3,5 km, fina vägar där man även kan jogga med barnvagn.  
• Ca 5,5 km, mycket i terräng 
• Ca 8,5 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 6/8. Anmälningsavgift är 50 kr och betalas på plats.  

Mycket Välkomna!  

Sommargympan 
startar 

torsdagen den 15 juni kl. 18.30 

 
Vi träffas varje torsdag utanför 
Långaröds idrottshall, på gräsplanen. Om 
vädret tillåter är vi ute, annars inne i hallen. 

 

Vill Du också röra dig till medryckande musik 
tillsammans med våra duktiga ledare och bli starkare, 
smidigare och få bättre kondis, så är Du välkommen. 
Kom och prova att gympa med oss! Du gör så mycket 
Du orkar, vill och kan.  

                        Långaröds hurtbullar 
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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.

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 2017

Lördagen den 26/8 2017 körs den årliga veteranmoped-
rundan i repris hos Blau Rög i Önneköp pga vädret i 
påskas!

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 titta/köpa fint hantverk 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. 
Kaffe, dricka och korv med bröd till försäljning i start och 
mål.
Efter prisutdelningen så är det After Rög i 
källaren under lanthandelsmuseet.

Ring Dan Gustafsson 0705751227om ni undrar något! 

Välkomna!

Andra Chansen!

Önneköps Livs och Diversehandel

Välkomna in och handla i vår mysiga 
Lanthandel! 
Vi har öppet vardagar kl. 10-18  och helger 
9-13. Glöm inte kika på vår delikatessdisk! 
Allt från goda ostar till lokala korvar för 
annorlunda fredagsmys!

 

 

 

 

 BERÄTTARAFTNAR! 
16/8 kl. 19   Arnold Wernersson 

berättar om tillkomsten av sin nya bok, 
uppväxt, minnen och äventyr. 

30/8 kl. 19   Berit Anderberg 
berättar och åskådliggör Ingar Olsdotters 

liv i Omsed i slutet av 1700-talet. 
Bokförsäljning. Fri entré.   

Begr. antal platser. Anmäl till 0703-828865! 
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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

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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

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

14 15



Varje år har Långarödskolan friluftsdag, ÖIF-dagen, på 
Björkvallen som avslutning på skolåret. Alla elever och 
lärare samlas på idrottsplatsen för att ha roligt och utmana 
varandra.
    Dagen är indelad i olika stationer som “fotbollskluring”, 
“prickskytte” och “dopp i baljan”. Varje station har en värd 
som tar emot barnen klassvis. Byanytt gick runt mellan 
stationerna och pratade med de glada barnen.
    Roligast tyckte nog barnen att det var vid “dopp i 
baljan” och det håller vi med om! Cilla Arvidsson satt 
uppflugen på en stor vattenbalja och barnen skulle försöka 
få ner henne genom att pricka en knapp med tennisbollar. 
Cilla berättar att hon säkert åkt i redan 35 gånger och än är 
inte dagen slut.

Friluftsdag på Björkvallen
Förutom att bli dyngsura tyckte förskoleklassen att det 
roligaste var att spela fotboll. Samma sak sa Ronja, Moa och 
Linus från klass 5 när vi hälsade på dom vid prickskyttet.
Malte i 3:an svarade snabbt på frågan vad som var bäst 
under dagen:  - Att man inte behöver jobba i klassrummet.
Dagen innehöll även lunch som Jenny Larsen Olsson och 
Jens Åbjörnsson tillagade på grillen, en tipspromenad och 
årets brännbollsmatch där årskurs 6 mötte lärarna. 
    Vid tiden för matchen var Byanytt inte längre på plats och 
kan tyvärr inte rapportera resultatet. Hör gärna av er till oss 
och berätta hur det gick!
 
Huvudsponsor för ÖIF-dagen var Sparbanksstiftelsen Färs 
och Frosta.

Text och bild: Linda Anderberg

Jenny Larsen Olsson och Jens Åbjörnsson
 steker hamburgare

Stationen Ordning i klassen med årskurs 3

Dopp i Baljan!

Ronja, Moa och Linus i klass 5

Klass 1 på tennisbanan

F-klassen vid stationen Fotbollsklur-
ing med Fredrik Jönsson från ÖIF
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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

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!

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

www.naturligdressyr.se    e.angantyr@outlook.com
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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
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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

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

Lördagen den 8 juli kl 10.00
Fjärilsexkursion på naturreservatet 
Hunnabacken

Vi besöker naturreservatet Hunnabacken i 
Elestorp med dess speciella natur. Så här års 
finns de bästa förutsättningarna för att få se 
fjärilar. De uråldriga hävdade markerna i 
reservatet utgör livsmiljö för många olika 
arter. Vi hoppas få se några ovanliga fjärilar 
som ska finnas i området. Suzanne Schlyter, 
Katrine Hahn och Åsa Sandgren leder 
exkursionen som arrangeras i samarbete med 
Hörby Naturvårdsförening.
Obs:  Vid regn flyttas exkursionen till 
söndagen den 9 juli kl 10.00, allt för bästa 
möjliga chans att få se och uppleva fjärilar.
Mötesplats: Parkeringsplatsen vid natur-
reservatet i Elestorp.

! 
Lördagen den 19 augusti kl 10.30
Landskapshistoria på Maltesholm

På Linderödsåsen har mängder av fornåkrar från 
olika tidsperioder bevarats. Vi beger oss 
tillsammans med Bengt Ahlstedt, ut på en ca 4 km 
lång vandring i Maltesholmsskogen där vi 
upptäcker dessa agrarhistoriska miljöer som 
tillsammans med förhistoriska gravar och torp-
lämningar från 1800-talet m.m utgör ett fantastiskt 
landskapshistoriskt arkiv. Exkursionen arrangeras i 
samarbete med FK Åsen samt Huaröds och 
Ö Sönnarslövs Byalag.

Mötesplats: Skrivarebögerna på Maltesholm. 
Vägvisning och infart från vägen mellan Huaröd 
och Ö.Sönnarslöv.

Annonseras även på föreningens facebooksida 
samt www.bevaralinderodsasen.se.

Föreningen Bevara Linderödsåsen
Exkursionsprogram 2017

Önneköp
LinderödsåsenJag har även haft äran

att mottaga pris från

Malmöhusläns
Hushållningssällskap 2014

Flory Gates stipendiefond
”Fred med Jorden” 2014

Flory Gates stipendiefond
”Fred med Jorden” 2016

www.kulturvandring.se
info@kulturvandring.se

070-2087061

Gilla oss
på Facebook

Hörbys
Miljöpristagare 2013

”. . . förmedlar vidare värdefulla
kunskaper om naturen och kultur-
landskapet med professionalism

och inlevelse . . .”

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.
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ÖRA för oss i vår stolta nation
med Önneköps IF i hög division
Här går den blå-vit-röd-gröna i topp
sen Tore Sjöman skänkte klubben hopp
Sorger det finns i vår by inga alls
när vi samlas och sjunger vår Önneköpsvals

Leve Önneköp
vårat Önneköp
här vill man leva och så småningom dö
Så låt oss nu höra
ett fyrfaldigt ÖRA
för allas vårt Önneköp, ÖRA!

På fanan tronar en Kaffegök
vars råvara kokar i vartannat kök
Var mänska är härlig och ingen normal
Här finns både general och kannibal
Sväng av vid Gula Sten så hittar du museet
där Arnold Äventyraren berättar allt han vet

Önneköp min vän
där finns kärleken
och hela Götaland fruktar dess flygvapen
Snö eller solavär
det är vackert här
bästa platsen är vårt Önneköp, ÖRA!

Önneköp, härliga hem här på jorden
Svårt att beskriva, ja knappt räcker orden
Gammal lanthandel och Puben med bärs
I hela byn bor drygt tvåhundra pers
som delar på 27 hektar
och ur en plastdunk man tar sig en klar

Men i Huaröd
där är kulturen död
sen Lasse Stefanz var där lever man på
vatten å bröd
Blott en fördel har
den trista byn kvar
och det är närheten till Önneköp, ÖRA!

Leve Önneköp
vårat Önneköp
här vill man leva och så småningom dö
Så låt oss nu höra
ett fyrfaldigt ÖRA
för allas vårt Önneköp --- ÖRA!

Text och musik
Billey Shamrock,
Trubadurminister

Önneköpsvalsen

Godaste potatisen till sommarens grillning
1 kg nypotatis till ca 4 personer

2 msk olja
flingsalt

Örtoljan:
2 dl hackade örter

1 dl olivolja
2 finhackade vitlöksklyftor

1 dl finriven parmesan
½ citron, rivet skal och juicen

salt och peppar

Gör så här:
Skrubba potatisen och dela om de är stora.

Blanda potatisen med olja och flingsalt i en långpanna 
och rosta i ugnen i ca 20 min. på 225 grader.

Rör ihop örtoljan. Denna gången använde jag basilika, 
timjan och rosmarin men andra örter går också bra som 

oregano, salvia och persilja. 
Blanda med den ljumna potatisen och salta och peppra.
Servera direkt medan potatisen fortfarande är ljummen.

Smaskens!
                        

                                                                                                                                           Text och bild: Linda Anderberg

 

 

 

 

 Hembygdens Dag  
söndag 2/7 kl. 11 
Friluftsgudstjänst  

                            Frosta Folkdanslag 
  Lekar för barn    
              Tipspromenad       

        Café  Glass 
 

www.KulturhusetOSallerup.se 

 

Glad sommar!



enir nÖ gf ea ny sb
sommarfest

Lördagen den 1 juli kl 19.00
Insläpp fr o m kl 18.00 - kom i god tid

i ÖnnekÖp

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

SERVERING
Endast förköp

PETER WAHLBECK
+ överraskningar!!!

DAN HYLANDER
TRIO

MED

david carlson

maria blom


