
Årgång 26      Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.     Nr 4. 2014Årgång 29           Tidning för Långaröd - Önneköp med omnejd             Nr 3, 2017
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Larssons
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

Ledare     s. 2
Bygdekalendariet   s. 3 
Hallabacken    s. 4-5
Vi minns Kalle    s. 7
Värdshuset    s. 8
Önnejoggen    s. 9
Nytt från ÖIF    s. 12-13
Angantyr Natural Dressage  s. 17
Fladdermöss och recept  s. 21
Cykeltur på banvall         s. 22
Blau rögs sommar           s. 24

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 20 nov, 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 förbehåller sig rätten att 
justera inskickat material

Redaktionen består av:
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-60135
Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30

Omslagsfoto: Sandra Anderberg
Bilden ovan: Birgit Modén

I detta nummer:

Ordföranden har ordet

Sommaren har varit kall och regnig men Önneköp har haft 
mycket besök från övriga världen.
  Bland annat kom irländsk tv och filmade Önneköps 
byaföreningsfest! På festen gjorde Dan Hylander och Janne Bark 
en fin konsert, Peter Wahlbeck var på bästa stå-upphumör och 
Berga Blues spelade dansant musik.
  Tack alla som har hjälpt till med alla arrangemang, ni 
behövdes... allihopa!
  Hoppas vi nu kan drömma om en brittsommar i höst och samla 
kraft in för den långa vintern. 
  Med önskan att vi får ta väl hand om varandra, varje dag man 
upplever, det är faktiskt det som är livet!

Arnold

Bygdekalendariet
Oktober
• Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-16.00. Presentbod, loppis, 
café.  www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup

• 4/10 Berättarafton med Göran Börjesson och Rosemarie Nilsson Erwe 
på Kulturhuset i Ö Sallerup kl. 19.00. Fri entré. Kaffe- och bokförsäljning. 
Vänligen anmäl deltagande på tel. 0703-828865.

• 27/10 Kurs i att baka i vedeldad stenugn. Lördag kl. 17-19, söndag kl. 
9-16. Kostnad 480 kr. Vänligen anmäl deltagande på tel. 0703-828865. 
Kulturhuset i Ö Sallerup.

• Guidning i 1600-talsparken. 
Varje sön kl. 14.00 tom 29 oktober. Anläggningen är en av ett fåtal 
bevarade renässansparker i Europa. Samling vid Kulturhuset i Östra 
Sallerup. För aktuella priser se www.karlxistenar.se. Grupper tas emot 
efter beställning.

• 8 okt kl. 12.00 -16.00 Tipspromenad
Tar hela familjen runt på cirka en timme i den riksintressanta byn Östra 
Sallerup. Rejäla skor rekommenderas. Ingen avgift. Start kl. 12.00-15.00 
vid Kulturhuset där det finns kafé, presentbod med skånska hantverk och 
Radioutställning. 

• 11 okt kl. 19.00 Studiecirkelstart
Odla ruda? Ruda är en karpfisk som var vanlig att odla på 1600-talet för 
livsmedelsförsörjning. 4 studietillfällen i höst och 1 i vår. Det första i 
Östra Sallerup och därefter i Hörby. Anmälningar senast 28/9 till 
Ann-Sofie Haraldsson 0738–084869, asharaldsson@yahoo.se. Kostnad: 
100kr för medl. och 250 kr för övriga. 

• 11 okt kl. 18.30 Vingar av stål - En mammas berättelse. 
Se sista sidan för information
Långaröds församlingshem. Fri entré.

November
• Kulturhuset i Ö Sallerup öppet lördag-söndag kl. 12-16. Presentbod 
med skånska hantverk, kvalitetsloppis, café, konstutställning. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup

• 25-26/11 Traditionell julmarknad med provsmakning av delikatesser, 
tomte, godis till barnen, fina julklappar i vår presentbod och 
kvalitetsloppis, café med goda mackor. Kulturhuset i Ö Sallerup

• 9 nov kl. 19.00 Föreläsning i Pärups Bygdegård: Östra Sallerups socken, 
Frosta härad och den skånska diagonalen. En berättelse om människor 
och landskap från Istid till Svensktid. Föreläsare Anders Ödman. Lättare 
historiskt inspirerad förtäring serveras.  Anmälan till Eva Grip  eva.grip@
evagrip.se, 0733–861966 senast 2 nov. Medl. 40 kr övriga 100 kr. 

En levande bygd behöver en 
levande affär. Det är vi 
tillsammans som avgör hur 
vår by ska se ut. Byanytt 
uppmanar att stödja våra 
lokala entreprenörer!
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Byanytt blev kontaktade av Stefan Andersson som har skrivit ner sin 
mors berättelse om hur en kväll på dansbanan förr i tiden kunde se ut. 
Stefan bor numer i Hässleholm men bodde i våra trakter som barn. 
Han kommer fortfarande hit så ofta han kan för att gå på Öif:s 
hemmamatcher och är en trogen läsare av vårt byablad. 
 

Töserna i bygden bjöds till Bessinge skyttehem och sin första 
danskväll det år de fyllde femton. Som tack för inbjudan lade 
töserna ihop till skyttepriser som delades ut till förtjänta 
skyttar. Efter denna danspremiär, i februari och mars och 
noga övervakad av vuxna, väntade dansäventyr på Halla-
backens utedansbana belägen mellan Grankarp och Pärup. 
Danssäsongen började vid Valborg för att avslutas i augusti. 
Alla i trakten dansade där varje lördag, dock inte pågar från 
Hörby. Förutom lördagsdans arrangerades skördefest och 
andra familjetillställningar med dans på söndagar.

Det är lördag och dans i Hallabacken. Oroliga töser i ‘
Huggelseke spanar efter tunga regnmoln. Kommer hällregn 
blir det ingen dans för dem, men lyser himlen klar börjar de 
fundera på vilka kläder som skulle passa bäst just den 
kvällen. Valet står mellan olika ljusa sommarlätta klänningar 
eller kjol och blus. Pågarna valde inte, de hade en sommar-
kostym – i bästa fall. De fattigare bar sin vinterkostym, deras 
ende. Skjorta och slips fulländade ekiperingen. 
  När tiden är inne når tonerna från första dansen 
Huggelseke. Dessa signalerar uppbrott för töserna, vilka 
då äntrar sina cyklar och ger sig av på tjugominutersfärden. 
Fartvinden fyller näsan med hödoft och oredar håret till 
förtret. Väggruset rasslar under däcken, allt medan sorl hörs 
längs vägen: Vilka kommer? Vem bjuder upp vem? Vem blir 
bjuden på damernas? Hur blir sistan? 
  Spelar Ekeswingers från Ekeröd eller damorkestern 
Ramonas blir förväntningarna speciellt höga. Ju närmare 
töserna kommer dansbanan desto starkare lockar musiken, 
tillräckligt nära hörs till och med sångtexten tydligt. Framme 
vid slutmålet öppnar sig en glänta i skogen full av musik, ljus 
och brus: Hallabackens dansbana!

I dungen vid entrén står redan många olåsta cyklar i 
oordning. Där ställer även töserna sina, om plats finns. I 
annat fall utnyttjas gräsytan mitt emot entrén, över vägen. I 
kön till entrékiosken blickar töserna förväntansfullt ut över 
området. Närmast till höger väntar kaffeludan med ser-
vering och godisförsäljning. Bortom ligger själva dansbanan 
som omges av ett trästaket med många kulörta lampor som 

stilla vajar i aftonbrisen. Vid högra sidan av dansgolvet spelar 
orkestern från en upphöjd scen. Ännu längre in tronar 
dasset i skogsbrynet, och mittemot dasset, till vänster, skym-
tar finkan. Där placerar vakterna överförfriskade och andra 
störiga. Dock ses endast sällan någon i den, för slagsmålen 
var få och drickandet måttligt. Närmast till vänster efter 
entrén, mittemot ludan och dansbanan, inbjuder möbler till 
umgänge. Kring dessa samlas pågarna som beställt det 
vanliga: ”En lemonad och åtta glas!” Vartefter stämningen, 
kan tänkas, blir ännu högre. Möblemanget utnyttjades också 
av de äldre under familjefesterna på söndagarna, för att där 
inta medhavd skaffning. 
   
Huggelseketöserna står i tur att lösa inträde. Antingen 
betalade de ett högre pris för inträde när dansen var fri, eller 
lägre de kvällar pågarna köpte dansbiljetter, som de lämnade 
till vakten vid en av de två ingångarna (”hål” i staketet) till 
dansbanan – en biljett för varje dans. Någon garderob till 
ytterkläderna finns inte utan spik i kaffeludans vägg, såväl 
som i trädstammar på området, fungerar som hängare. 
  Många par böljar över dansgolvet. Pågarna bjuder upp 
några speciellt dansglada varje dans. Töserna väntar i 
grupper med spänning och glädje. Så fortlöper kvällen, 
men några gånger under säsongen även med uppträdanden. 
Edvard Persson och Lennart Kjellgren, med sina lite vågade 

sånger, var populära. Men så klockan elva stundar damernas 
tre danser då töserna bjuder upp. Till första dansen bjuder 
de upp sin fästman, annat manligt sällskap eller någon de 
dansat mycket med under kvällen. De andra två danserna 
valdes danspartner fritt. Damernas tre följdes av herrarnas 
tre, då det var kutym att pågarna bjöd upp dem de hade 
blivit uppbjudna av. Vissa kvällar var damernas afton och då 
var rollerna ombytta. 

Sista dansen! Liksom den första är denna alltid romantisk. 
Populära som sistan var bland annat ”Hundra gitarrer”, 
”La Paloma”, och ”Små svalorna”. När sista dansen av-
klingar hörs tystnaden ända till Huggelseke, och då vet 
föräldrarna där att danskvällen är slut. En timme har töserna 
på sig att komma hem: trettio minuter för färden och 
trettio minuter till avsked. Men pågarna hade större frihet 
och kunde svira till morgonen.

På söndagsmorgonen låg Hallabacken tyst och tom sånär 
som på ungar som letade efter tappade mynt – deras 

Minnen från Hallabacken 1943
Erinrade av Greta F Ohlsson, Huggelseke och nedtecknade 
av Stefan Andersson

Annons för Hallabacken 1959. 
 Lånad från gammalstorp.se

Biljett.
 Lånad från gammalstorp.se

lönsamma helgnöje. I Huggelseke 
träffades töserna vid Olof  Nils ”mjölka-
bor” på förmiddagen. Alla hemligheter 
från gårdagen avslöjades utan att pågarna störde. 
Efter middagen umgicks däremot alla byns ungdomar i 
”bögebacken” till nöje för alla. Vid dessa tillfällen lärde de 
äldre ungdomarna de som var yngre än femton att dansa, så 
att dessa kunde ta sig till Bessinge skyttehem och, när tiden 
var inne, till Hallabacken.

Så blev det måndagsmorgon och dags att cykla till jobbet i 
Hörby och dess vardagslunk. Med på turen följde en 
längtan till nästa kväll, bara en vecka bort, i Hallabacken.

Byanytt tackar Stefan och mor Greta för denna härliga berättelse och 
uppmuntrar fler läsare att skicka in texter till redaktionen.

Gretas skiss över Hallabackens dansbana
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 Bregnahult
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.

Högalunds Köttlåda 
.

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

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

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

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

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

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI

OCH

DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet 
maj – aug varje dag.

Affären, i samma byggnad, är  

öppen varje dag 

hela året.

Tel. 0456 – 520 50

Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se
0415-171 00
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

Per Bings väg 9
Tel: 0415-601 24
Noy & Anders

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 9,30 m
Rundbalsensilering

Halmpressning: Runda & Fyrkantiga

Urin & Flytgödselspridning
Sådd: Rapid 4 m med frölåda

0768 - 05 10 39

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

HÖRBY FÖRSAMLING

Evenemang i Långaröd och Önneköp
september-december:

14/9 kl.14.30 Gudstjänst på Önnebo
17/9 kl. 9.00 Mässa I Långaröd
1/10 kl. 11.00 Gudstjänst i Långaröd
12/10 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo
22/10 kl. 11.00 Mässa i Långaröd
3/11 kl. 10-15  Kaffeservering vid kyrkogården i 
Långaröd
4/11 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Ö Sallerup. Kör. 
Gemensam för Långaröd/Ö Sallerup
3/12 kl. 16.00 Gudstjänst med kör i Långaröd

Alla hälsas välkomna!

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

Till minne av Kalle Johansson

Den 15 juli nåddes vi av det chockerande budet att Kalle 
elektrikare hastigt hade lämnat oss i stor sorg och saknad. 
Våra tankar gick omedelbart till Ann-Britt och Kalles tre 
barn.
  Jag och Kalle är uppväxta i byn och har genom åren jobbat 
nära varandra, där jag minns Kalle som väldigt noggrann 
och plikttrogen. Kalle ställde alltid upp för sina kunder, och 
har nog varit i de flesta husen i socknen. Den kunskap om 
installationen, samt historiken om vem som har bott i husen 
har nu gått förlorad. Kalle har alltid varit mån om bygden 
och velat att den skulle utvecklas. Han har lagt ner många 
ideella timmar på såväl Björkvallen som Lanthandels-
museet och puben, och inte minst med att julpynta byn. 
Kalle ställde alltid upp och jobbade vid de olika 
evenemangen som ordnades i byn.
  Kalle hade alltid ett väldigt gott humör och var aldrig sen 
att dela med sig av den glädjen.
  Vår vänskap stärktes genom åren, Kalle var vitsarnas 
mästare, historieberättare i särklass, samt hans låtskatter var 
oändliga.  Kalle lämnar ett stort tomrum efter sig som aldrig 
går att återställa, men hans minne kommer för alltid att 
finnas kvar hos oss.

Gert Nygren

El-Kalle har gått bort. Beskedet som Lillemor gav oss blev 
en fullständig bestörtning. Kalle Johansson var ett nav i vår 
bygd, alltid lika smårolig, trevlig och snäll. Han var 
mannen man kunde störa om allt gick åt pipan hemma i 
huset med elen. Både Anne-Britt och jag saknar honom 
ofattbart mycket.
  Varenda gång jag tänder vår kökslampa hemma tänker jag 
på Kalle.
  Vår käre elektriker har gått vidare i en ny dimension, sörjd 
och saknad av så många. Vår tanke går till Ann-Britt samt 
hela hans familj.
  Kalle ... du lämnade oss i gänget alldeles för tidigt!

Arnold Wernersson

Det är en ynnest att lära känna någon senare i livet, och inte 
som ungdomsvänner. Att hitta någon som Kalle som är så 
lätt att umgås och trivas med. Vi kom så bra överens och vi 
hade flera gemensamma intressen. Kalles favorithobby var 
radio och vi var vid Grimeton radiostation i Halland ett par 
gånger, vi planerade att se stationen i Kalundborg i Danmark 
och Hilversum i Holland och diskuterade gärna alla välkända 
namn som fanns på alla radioapparater. Kalle hade även ett 
lokalhistoriskt intresse, i synnerhet vår skåneländska, och det 
delade vi också. Han tyckte det var så roligt men även lite av 
en skyldighet att engagera sig i våra lokala rörelser som ÖIF, 
byaföreningen, Röda Korset, men framför allt radiomuseet i 
Östra Sallerup, 
   Kalle var alltid så generös, han skänkte pengar till många 
olika stödorganisationer mot sjukdomar.
   Jag har nog aldrig träffat en människa som aldrig sa ett ont 
ord om andra. Om det uppstod en situation som inte gick 
som han tänkt sig sa han bara - Ja men då får vi ju vara med 
om det istället -alltid med ett leende, istället för att hänga 
upp sig på en massa småsaker. 
   Ann-Britt berättade en rolig anekdot: de var ute och 
körde, Kalle satt bakom ratten och pratade och gick på och 
naturligtvis missade han ju avfarten. Ann-Britt sa då - Kalle, 
du skulle ju svängt här! Men med ett vanligt “Kalle-lugn” 
svarade han - Jaja, men då fick vi ju se detta, det hade vi inte 
fått sett annars.
   En så avslappnad, lugn och alltid vänlig och nyfiken 
människa, han ställde alltid upp och hjälpte till om man 
frågade. 
   Han är så, så saknad. 

Gert Larsson

Foto Gert Larsson
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Som de flesta i bygden nog vet om vid det här laget är det 
nya ägare till La Flambée, eller Flamman som jag hört byns 
bed&breakfast och restaurang kallas av byfolk. Byanytt fick 
chansen att göra en liten intervju med Linda Nehlstedt som 
är den nya värdshusägaren.

– Hej och välkommen Linda! Det är jättekul att ni flyttat hit! Vem 
är du?

– Hej Linda och Byanytt! Tack för ett fantastiskt 
välkomnande! 
   Jag är född i Stockholm, uppvuxen i Skivarp, bott mesta 
delen av mitt 48-åriga liv i Malmö men tog en mellan-
landning i skogen utanför Höör innan jag till sist hamnade i 
Önneköp. Och här tänker jag stanna! 
   Jag har en dotter, Sofia, som är 28 år, två tjocka katter 
och en man som heter Fredrik. På dagarna jobbar jag som 
verksamhetschef  på Erikshjälpen i Malmö och Åkarp. Jag 
spelar korp-fotboll och innebandy och letar febrilt efter 
motionslag här i trakterna?
   Min man är skådespelare så det blir en hel del teater på 
fritiden. Vi driver även Bjärnum Stadsteater tillsammans på 
somrarna.

– Har du någon anknytning till den här bygden sen innan?

– Jag har i flera år kollat på hus här i trakterna men först 

La Flambée lever vidare
nu blev det verklighet. Jag har ingen annan anknytning än 
att min pappa pratar om något åkeri som fanns (finns?) här 
där han jobbade förr i tiden, med någon koppling till Aldos 
Åkeri i Abbekås? Förutom det är detta ny mark för mig.

– Får man fråga vad du har för planer med "Flamman"? Det är nog 
fler än jag som är nyfikna på om det kommer bedrivas verksamhet i 
huset även framöver.

– Så roligt att restaurangen kallas Flamman. Tänkte kalla 
värdshuset för Lyckan men nu måste det ju heta ”Nya 
Flamman”. Själva bed&breakfast-delen får vänta för nu har 
mina katter flyttat in i varsitt rum. Men jag tänker starta 
restaurangen så fort det bara går. Jag har massa idéer och 
just nu är inget helt spikat. Jag tror dock att det blir en 
förflyttning söderut i förhållande till Ingers tysk/franska 
specialitet Tarte Flambée. Jag är ingen kock men bra på 
att laga mat, göra fint och pyssla om gäster så jag satsar på 
att skapa en härlig upplevelse med musik, vin, medelhavet 
möter orienten-buffé i bohemisk miljö. Typ något sådant. 
Hoppas att ni kommer!

– Det låter helt fantastiskt, klart vi kommer!

Är det någon som vet vad det är för ett åkeri som Lindas 
pappa jobbade på? Skriv till Byanytt och berätta!

Linda Anderberg

Den andra upplagan av Önnejoggen gick av stapeln 
lördagen den 12 augusti. Morgonen var ljummen 
men grå och regnet tyngde i det låga molntäcket. 
Men som för det mesta när Önneköpsborna ska ut 
på tur så var vädergudarna på vår sida. Det blev 
aldrig något regn och temperaturen var helt perfekt 
för en löprunda i Sjököp. 

Efter en gemensam uppvärmning med 
Åsa ”Hurtbullen” Jonsson stod sen 47 taggade och 
superladdade startande på linjen och väntade på 
startskottet som gick exakt 10.00. Morgonpigga 
motionärer, gps-utrustade löpare, förväntansfulla 
barn och tålmodiga föräldrar sprang eller gick sen en 
på förhand vald slinga. Det fanns tre olika slingor att 
välja på; ca 3 km, 5 km eller 8 km, med varierande 
underlag. Allt från fint packade grusvägar till moss-
bevuxen myrmark. Oavsett vilken slinga man valde 
fanns det längs med var och en ett depåstopp för 
inmundigande av smaskig blåbärssoppa. 

När man återigen kom fram till parkeringen vid sjön 
var man i mål och en buffé med pasta och sallad 
hägrade, samt ännu mer blåbärssoppa om man så 
önskade. 

Smolket i bägaren var att någon hade roat sig med 
att ta bort några skyltar på en av slingorna, vilket 
medförde att en bit av slingan föll bort och löparna 
missade ett hundratal meter och en av de bästa 
etapperna på just den slingan. Lärdom att ta med sig 
till nästa års Önnejogg: fler depåstopp kanske!?

Stort tack till alla som ställer upp och är med på 
evenemanget och extra tack till Karolin och Snessi 
som med briljans och kvalitet ställer upp och är 
depåvakter. 

Nästa års Önnejogg infaller lördagen den 11 augusti. 
Varmt välkomna önskar Oskar Hallberg, Åsa Jonsson 
och Jeanette Persson!
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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.




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 bli medlem (250 kr/år), bli frivillig i någon av våra 
verksamheter eller ge ett bidrag till våra insamlingar är 
några sätt att göra detta något. Något som bidrar till att 
liv räddas eller att människor kan få en bättre tillvaro.
 
Flera olika insamlingar pågår och just nu är bl.a. fokus 
på östra Afrika där akut hungersnöd på grund av torka 
drabbar människorna där och 1,4 miljoner barn riskerar 
att drabbas. Man kan ge ett bidrag på 100 kr genom att 
SMSa AKUT HUNGER till 72 900, men det går även 
bra att swisha till 123 031 0748.
 
Swisha kan man också göra när man handlar i vår 
secondhandbutik på Kristianstadsvägen i Hörby eller 
så betalar man kontant. När man handlar stödjer man 
Röda Korsets verksamhet, också ett sätt att göra något 
och dessutom kan man göra fina fynd! Vi har ändrat 
våra öppettider så att det numera är öppet kl. 14-17 både 
onsdagar och torsdagar. Lördagar oförändrat öppet kl. 
10-13.
 
Just nu planerar vi också för att samla in pengar till 
Världens barn. Ett evenemang är tänkt att gå av stapeln 
den 1 oktober i Folkets hus. Huvudnumret är att Hörby 
BlåsXtett spelar upp till dans som på mor och mormors 
tid. Och så blir det förstås lite annat …

 En trevlig kväll hade rödakorsarna i Kulturhuset i Östra 
Sallerup den 14 juni då det bjöds på smörgås med kaffe.

 

 

Vilket härligt ställe, som också drivs av frivilliga krafter. 
Tänk så mycket som kan åstadkommas med frivillighet!
Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

det bästa för din häst 

hovslageri 

 

fyrspann 
hästfoder 

equivis 
Farhult 8271 

24296 Hörby 
Naturligt och komplett hästfoder                 equivis@onnekop.se  

Fredrik: 076-3160003 
Johanna: 070-3760003 
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Senaste nytt från Önneköps IF

Sommaren är viktig för oss Nordbor. 
Det blir ljusare och varmare och man blir automatiskt 
piggare av all D-vitamin. Kvällarna är otroligt härliga med 
vackra färgspel. Många tar sig tid att stanna upp och njuta 
av tystnad, andra förflyttar sig till stora städer för att känna 
puls och trängsel. 
  Fotbollsmässigt innebär sommaren för Önneköp IF:s del 
speluppehåll. Inga matcher att rapportera om, inga skador 
att oroa sig för, den regelbundna träningen får pausas och 
Björkvallen fullkomligen invaderas av fyndsugna loppis-
besökare. För sommaren i Önneköp förknippas även av 
den årliga Loppisen första lördagen i månaden, i år den 5 
augusti. Loppisgeneralen Micke och ett gäng medhjälpare 
har under året farit runt och samlat prylar, stora som små, 
som generösa människor har valt att skänka till föreningen 
för att saker de tröttnat på ska kunna få ny nytta någon 
annanstans. Vi skickar ett stort tack till alla de som skänkt 
loppor, det uppskattas enormt! Som sagt, i år den 5 augusti, 
på loppisdagen kom det ca 2000 personer till Önneköp och 
Björkvallen för att göra sitt livs fynd, fylla en lekstuga eller 
sommarstuga med husgeråd, möbler, en ny cykel. 
  Man kanske är ute efter att hitta snygga böcker till sitt 
bibliotek, söka dörrhandtag i det utförandet som till-
verkades 1979 i tusental men som inte finns att finna 
någonstans utom i det nyinköpta huset och där verkar 
finnas 700 dörrar och det saknas två handtag för att det ska 
bli komplett. Det kan kännas typiskt men man kanske har 
tur att hitta exakt det på en idrottsloppis på landet. Allt det 
jobb som ligger bakom att samla in, förvara, plocka fram, 
sortera, sortera, sortera, packa upp, packa upp, packa upp 
känns så värt all möda när man belönas med alla besökarna 
och deras fyndlystnad. Att genomföra hela arrangemanget 
hade inte gått utan hjälp av drygt 100 personer som ställer 
upp före, under och efter loppisen. 
  Önneköps IF är mycket tacksamma för all hjälp och stöd 
vi får av ideella krafter och naturligtvis av alla kunder! Utan 
det hade det aldrig varit genomförbart. 

Pantburkar 
ÖIF tar tacksamt emot era aluminiumburkar. Dessa skickas 
till återvinning samtidigt som föreningen tjänar en liten 
slant för besväret. Lämna dem på Björkvallen eller i för 
avsedd behållare vid återvinningsstation vid Önnebo. 

Tennisbanan 
Banan ägs av Önneköps Byaförening och är klar för spel 
för säsongen. 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! Om den inte nyttjas finns 
alltid risken att den inte kommer att underhållas och slutli-
gen plockas ner. Utmana familjen och grannarna på en egen 
Open, eller samla ett gäng och dra till med rundtennis. 

Ungdomarna 
Är du intresserad av att börja träna fotboll och vara del 
av ett lag, se mer info om de olika lagen på www.laget.se/
onnekopsif  eller kontakta ungdomsansvarig (Peter) på tfn 
0708-98 52 00. 

Seniorer 
I skrivande stund har seniorerna en bibehållen plats i 
division 4 även till nästa år, dock återstår flertal viktiga 
matcher och inget är säkert förrän sista matchen är spelad 
den 30 september. I seniorsammanhang ska vi inte glömma 
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-lagsmatcherna och erbjuder perfekt grillad korv 
från vår lokale slaktare i Illstorp. 

Vi hoppas ni haft en bra sommar, trots stundtals utebliven 
både sol och värme, och välkomnar er till en fartfylld höst 
med mycket fotboll och gemenskap. 
MVH // Styrelsen
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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.
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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

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

 Öppettider Butik Ons-Sön 10-16, Kafé Ons-Sön 10-15

Nybyggarevägen 3, Önneköp

Tel. 0415-600 90, www.woolpack.se

ÖPPET: Tisd–fred 11–18, lö–sö 11–16

   Kom och gympa! 
    torsdagar och söndagar            

 
Vi träffas varje torsdag och söndag i 
Långaröds idrottshall, kl. 18.30–19.30. 

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. 

Du betalar bara 200 kr för hela höstterminen, 100 kr 
går till att köpa in material och 100 kr används till att 
köpa små julgåvor till våra ledare, som jobbar ideellt. 

 
Långaröds hurtbullar 

  

Jag erbjuder:
•	 Träningar i Working Equitation - den nya roliga 

tävlingsdisciplinen.
•	 Dressyrträningar när du själv vill hemma hos oss.
•	 Ridhuskort - Håll dig torr i vinter!
•	 Temakvällar - Teori med hästen i fokus för alla 

medvetna hästägare.

Välkomna!

Åk inte över ån efter vatten - 
Nu kan du träna här i Önneköp!

Vill du förbättra din ridning, din kommunikation med 
dina hästar, prova nya discipliner eller bara rida inom-
hus i vinter? Då är vi ditt alternativ här Önneköp!
Jag tränar ryttare i Sverige,  Europa, Amerika och res-
ten av världen så låt mig hjälpa även dig till ett 
bättre hästliv!

Farhult 8247, Tel. 070-2446434, info@naturligdressyr.se
www.naturligdressyr.se

14 15



Jöns Henrikssons Minne
 

.

 

11	  oktober	  19.00	  	  STUDIECIRKELSTART.	  
Ruda	  är	  en	  karpfisk	  som	  var	  vanlig	  att	  odla	  
på	  1600-‐talet	  för	  livsmedelsförsörjning.	  Är	  
det	  sådana	  föreningen	  ska	  skaffa	  till	  
Prästaparken	  i	  Östra	  Sallerup?	  	  Finns	  de	  
kanske	  kvar	  i	  dammen	  sedan	  Jöns	  
Henrikssons	  tid?	  Fyra	  studietillfällen	  11/10,	  
25/10,	  22/11	  och	  6/12,	  i	  höst	  och	  ett	  i	  vår.	  
Det	  första	  i	  Östra	  Sallerup	  och	  därefter	  i	  
Hörby.	  Cirkeln	  leds	  av	  Eva	  Grip.	  
Anmälningar	  senast	  28/9	  Kostnad:	  100	  
kronor	  för	  medlemmar	  och	  250	  för	  övriga.	  	  

	  

9	  november	  19.00	  FÖRELÄSNING	  i	  Pärups	  
Bygdegård:	  	  Östra	  Sallerups	  socken,	  Frosta	  
härad	  och	  den	  skånska	  diagonalen.	  En	  
berättelse	  om	  människor	  och	  landskap	  från	  
Istid	  till	  Svensktid.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Föreläsaren	  Anders	  Ödman,	  har	  hela	  livet	  
forskat	  kring	  och	  berättat	  om	  Skånes	  
historia.	  En	  del	  pusselbitar	  som	  rör	  trakten	  
kring	  Hörby	  har	  under	  senare	  år	  varit	  
föremål	  för	  hans	  granskning.	  Lättare	  
historiskt	  inspirerad	  förtäring	  serveras.	  	  
Anmälan	  senast	  2	  november.	  Medlemmar	  40	  
kronor.	  Ickemedlemmar	  100	  .	  	  

	  

	  

Guidning	  och	  medlemskap	  Guidning	  alla	  
söndagar	  14.00	  	  till	  november,	  kostnadsfritt	  
för	  medlemmar.	  Start	  vid	  Kulturhuset.	  	  
Medlemskap	  i	  föreningen	  150	  kronor	  per	  år.	  
Läs	  om	  parken,	  prästen	  och	  soldaterna	  och	  
om	  hur	  du	  blir	  medlem	  i	  vår	  fina	  förening	  på	  
hemsidan	  www.karlxistenar.se.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Alla	  är	  hjärtligt	  välkomna!	  	  

För	  frågor	  och	  anmälningar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ring	  A-‐S	  Haraldsson	  	  073	  808	  48	  69.  

Stor utveckling det senaste året 
Det senaste året har Missnegården och Ewa Angantyrs 
företag Naturlig Dressyr utvecklats ordentligt. Under 
vintern byggdes ett ridhus och en teorilokal med plats 
för boende för gästtränare eller kursdeltagare. Detta 
har medfört att Ewa har kunnat arrangera fler kurser 
redan från tidig vår när alla arbeten var färdiga. På 
Angantyr Natural Dressage, som vi numera kallar oss, 
har det arrangerats veckoslutskurser i horsemanship och 
dressyr. Under sommaren har här varit ridläger för barn/
ungdomar samt vuxenläger. Ewas kurser utmärker sig i att 
hon ej vill ha för många deltagare då hon verkligen vill ge 
samtliga deltagare full uppmärksamhet. 

Ny ridgren i Önneköp 
Ewa har också blivit en av Skånes största promotorer 
av den relativt nya ridgrenen Working Equitation. En 
disciplin som består av tre grenar; dressyr, teknik och 
speedmoment. Det kombinerar samarbete mellan häst och 
ryttare, precision och lekfullhet. Denna gren har utvecklats 
fort i Mellansverige men det tar, för ovanlighetens skull, 
längre tid här i Skåne. Men tack vare några eldsjälar till 
förutom Ewa så upptäcker fler och fler denna roliga gren. 
Hela senvintern och våren tränades det WE i ridhuset 
varannan vecka och från i somras har man byggt en 
fullstor teknikbana med 15–16 hinder på. Här har Ewa 
hållit en 5-dagars kurs i WE och flera dagsträningar och nu 
sätter höstträningen igång igen.

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!

Missnegården blir Angantyr Natural Dressage

Internationella tränare håller clinic 
Helgen 9–10 september kommer en av Europas mest 
meriterade tränare i Klassisk Dressyr till Angantyr Natural 
Dressage – Anja Beran från Tyskland. Det är första gången 
på mycket länge, om ens någonsin, som Anja Beran 
kommer till Skåne för en clinic. Vanligtvis kommer hon 
en eller två gånger per år till Stockholm och Sparreholms 
slott. Nu har sex ryttare chansen att få privat undervisning 
under en helg av Anja Beran här i Skåne och Önneköp! 
Dessutom finns det plats för åskådare båda dagarna. Under 
lördagskvällen håller Anja också en föreläsning.

Temakvällar med hästen i fokus 
Med start den 13 september kommer Ewa att hålla 
Föreläsningsserie med sex grundläggande teman för att 
kunna utvecklas i harmoni tillsammans med sin häst. 
Under sammanlagt nästan 12 timmar får man lära sig 
viktiga nycklar till sin fortsatta utveckling som ryttare och 
hästmänniska. Första kvällen blir den 13 september kl. 
19.00 och sedan varannan onsdag samma tid.

Blir du nyfiken? 
På www.naturligdressyr.se hittar du aktuell information 
liksom på Facebook.

Text och bild: Nils Magnus Angantyr

La Flambée

Ny ägare fr.o.m. 
1/9. Jag vill tacka för 

13 fina år och alla trevliga 
möten i byn och på 

La Flambée. 
/Inger Pålsson
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Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

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

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
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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

Fladdermusspaning

Jag hängde med när Hörby Naturskyddsförening hade 
fladdermusspaning. Vi träffades i Östra Sallerup en stund 
innan mörkrets inbrott och Suzanne Schlyter som är ord-
förande, berättade hur det går till att fånga fladdermössens ljud 
med modern teknik. De har ju så hög frekvens att det 
mänskliga örat inte förmår uppfatta lätena och ekot av dem när 
de jagar om natten. Varje art har sin frekvens. Man kan säga att 
fladdermössen ”ser med öronen” i mörker. Om hösten har de 
också parningssånger. Fladdermöss äter mygg och insekter och 
är på det sättet nyttiga däggdjur som tycker om att leva i 
kolonier. Honan får vanligtvis bara en unge om året, så det 
gäller att vara rädd om de som finns. Enstaka individer kan bli 
tjugo år. I Sverige finns nitton arter och vi observerade sex som 
är ganska vanliga: Vattenfladdermus, Större brunfladdermus, 
Dvärgpipistrell, Trollpipistrell, Nordfladdermus och Gråskimlig 
fladdermus. Länsstyrelsen har gett ut ett häfte om fladdermöss 
i Skåne som man kan skicka efter gratis.
  En damm med träd i närheten är bra plats för observationer. 
Vi upptäckte att parken i Östra Sallerup är ett suveränt ställe 
för där finns många fladdermöss, och de syns med blotta ögat 
mot både himlen och vattenspegeln. Barn och unga är särskilt 
duktiga på att upptäcka dem. Håll ögonen öppna nästa höst 
om det skulle bli en gemensam aktivitet igen! 

Eva Grip

Höstgott!
Den här snabba rätten är perfekt som 
helgfrukost, mellanmål eller som snacks 
när kvällssuget hälsar på.

För fem små pannkakor/plättar behövs 
en banan (gärna övermogen), två ägg 
och en tsk vaniljsocker. Är du rädd för 
socker så skippa det.

Mosa bananen och rör ihop med ägg 
och vaniljsocker och stek i smör. Kokos 
är också gott att ha i smeten men här 
hemma tyckte vi det var 
godare utan.

Servera med bär och eller pannkaks-
sirap!

Bild och text Linda Anderberg
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Cykeltur på banvall
En fin sensommardag lastade jag cykeln i bilen och 
körde till Hörby.  Jag hade bestämt mej för att cykla på 
banvallen mellan Hörby - Tollarp.
  Tågen slutade gå där 1961. Efter att spåren rivits upp 
blev här en fin grusbelagd cykel/gångstig.
  Cykelbanan börjar mittemot busstationen, raka spåret 
mot Ekeboda. Strax bortom de sista villorna finns ett 
hjorthägn på vänster sida. Här går en flock dovhjortar 
och betar.
  Cykelstigen fortsatte rakt framåt. Banvallarna har 
ofta långa partier med spikraka sträckningar. Naturen 
kan dock skifta väldigt mycket på båda sidor. Stora 
fält, ängar, hagar med kor och hästar, vattendrag, skog, 
småbyar m.m.
  Fördelar med banvallarna är att man slipper jobbiga 
backar, rälsen lades så platt som möjligt. Man kan 
dessutom cykla i bredd och prata - ingen biltrafik!      
Oftast är man långt från de stora vägarna, man färdas 
mitt ute i naturen.
   Efter en halvtimme tog jag första kaffepausen, 
hittade en björkstubbe i lagom höjd. Jag funderade 
på om jag hade passerat Äspinge. På denna banvallen 
finns tyvärr inga skyltar med avståndsmarkeringar.
   Jag passerade stationshusen i Satserup, Toratorp, Li-
arum, Sätaröd och Linderöd, dock la jag inte märke till 
alla. Vid Satserup kom jag till ett annorlunda rastställe 

med bl.a. en lång träbom. När jag läste på en skylt intill förstod 
jag att det var en rastplats på en ridled.
  I närheten av Kyhlestorp stod plötsligt en kalkon på stigen! 
Jag hörde kacklande bakom buskarna. Där fanns en flock in-
hägnade kalkoner, varav en hade smitit ut.
  Före Linderöd körde jag under nya E22 och inne i Linderöd 
under nuvarande E22 och fortsatte sen norr om E22.
Därefter passerade jag genom härliga bokskogar. På två ställen 
hade man sprängt en djup ränna genom berget till banvallen, 
allt för att slippa backar. Här cyklade jag mellan tio 
meter höga bergsväggar. Jag fick en känsla av att det vid 
bergets slut mycket väl skulle kunna stå ett gäng snapphanar 
eller indianer!!  Men inga överraskningar väntade.
  I trakten av Liarum kom jag ut ur skogen och hade en härlig 
alp-liknande utsikt på vänster hand. En djup dalgång med 
gårdar på sluttningen på andra sidan.
  Efter Liarum gick det bara utför, nerför åsen. Jag behövde 
knappt trampa emellanåt. På många ställen längs vallen står det 
fortfarande stenstolpar med fäste för grindar. Det var stängslat 
längs spåren för att hålla folk och fä borta. Därför behövdes 
grindar vid alla överfarter.
  Väl i Tollarp skulle jag ta cykeln på bussen till Hörby. Tji fick 
jag! Cykeln får bara åka buss på lör. och sön. i mån av plats!

Det finns banvall från Växjö - Brösarp/Snogeröd: 
www.cyklabanvall.nu

Text och bild: Irene Olofsson, Hörröd  

Ordförande Arnold fyller gubbe (60 år) 
och bjuder in till öppet hus från kl. 12.00 

lördag 7 oktober
Var? Hemma i Önneköp såklart!

Ordförande Arnold fyller gubbe (60 år) 
och bjuder in till öppet hus från kl. 12.00 

lördag 7 oktober
Var? Hemma i Önneköp såklart!

foto Eva Grip



Blau rögs sommar!

Blau rögare finns i alla åldrar! 
Marcus Lineau förklarar för 
sina pågar att det är kul att 
köra veteranmoppe!

En av frågorna på 
Blau rögsrundan löd: 
Hur mycket väger ett 
tändstift? 
Svar: 52 gram!

Ett gott gäng har samlats för färd till säsongsavslutningen för Kilhults grillkvällar

Måndagkvällar under sommaren så har 
vi besökt moppe- och mcfiket på Kultur-
huset i Östra Sallerup

Det var 94 startande i Blau 
rögsrundans ”andra chansen” 
lördagen 26/8, efter väder-
gudarnas angrepp på ordinarie 
rundan som gick i påskas.

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

FÖRELÄSNING
T I N A   R Y D B E R G

VINGAR AV STÅL - EN 
MAMMAS BERÄTTELSE

Kristoffer. Drogerna. Missbruket. - En sann historia 

Tina Rydberg har skrivit en bok om sin son Kristoffers 

uppväxt och en betraktelse över vem han var som barn, 

ungdom och så smånigom vuxen. Hon skildrar hans missbruk 

och hur det påverkade deras liv. Idag föreläser hon för att ge 

andra verktyg, kunskap för att så tidigt som möjligt kunna 

hjälpa och förhindra liknande katastrofer som hon 

genomlevt. - Kristoffer tog sitt liv i augusti 2013.

11 OKTOBER KL 18.30 

LÅNGARÖDS 
FÖRSAMLINGSHEM

Fri entré. 

Kaffekassan skänkes till Kristoffers 

minnesfond. 

www.kristofferrydbergsminnesfond.se 

Arrangör: 

Önneköps Byaförening 

www.onnekop.com


