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BYANYTT 
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Byanytt är en politiskt obunden
tidning. Ansvarig utgivare är 
Byaföreningen i Önneköp.
Tidningen är gratis.

Redaktionen:
Sandra Anderberg, 0739-410427
Jessica Lundquist, 0761-616429
Johanna Rahm, 0708-196290

Vi vill gärna ha aktiva läsare som 
skickar in material till tidningen. 
Det kan exempelvis vara om en 
aktivitet till Bygdekalendariet, en 
notis, ett fotografi, en recension av 
ett dataspel eller kanske en dikt.

Byanytt delas ut till runt 700 
hushåll samt finns tillgänglig i bl.a. 
Lanthandeln i Önneköp. Den finns 
även på webb och facebook. Vill 
du nå ut till våra läsare så är du 
välkommen att ANNONSERA! 
Skriv ett mail till redaktionen för 
mer info:
byanyttonnekop@gmail.com

Hjälp oss att bevara vår tidning, 
köp annonsplats!

Nästa nummer - våren 2021

Tidningen finns även på 
webben:
www.onnekop.com
facebook:
Önneköp äger
Levande Önneköp

Omslagsfoto: Sandra Anderberg

Vår ordförande har ordet

Det har varit ett annorlunda år med coronaverkningar i 
hela världen. Nedstängningar och mycket annat elände!
Här i Önneköp bor vi ju redan i en ”karantän” som en 
glad gamäng sa till mig. Han menar att vi har så mycket 
luft och rörelsefrihet runtomkring oss att det inte har 
blivit något större problem!

Men trots allt elände i världen så upplever  Önneköps- 
bygden en ny renässans! Folk flyttar ut till landet som 
aldrig förr,  de handlar i och besöker våra fina butiker, 
huspriserna stiger och bygden är en levande verklighet!
ÖNNEKÖP HAR PULS!

JULKLAPPSTIPS!
Köp en andel av vår lanthandel/kulturhus till en vän!
En fin gåva så blir framtiden ännu ljusare för vår 
fantastiska bygd! 

Styrelsen för Önneköps Byaförening önskar alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ses på byafesten 3/7-2021, då spelar bl.a 
Pedalens Pågar!

Mvh Arnold

Bli medlem i Byaföreningen!
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I förra numret av Byanytt presenterades Republiken Önneköps oförglömliga 
OS-ansökan så som den skickats in till internationella Olympiska Kommittén, IOK. 
För att bevisa för kommittén att man verkligen avser att genomföra sommar- och 
vinter-OS 2030 och att det finns kapacitet för detta genomfördes i somras ett För-OS. 

Tävlingarna inleddes av ett väldigt kärn-
fullt invigningstal av Överstepacifist-
minister Torbjörn Rix där han fram-
förde att p.g.a. coronarestriktioner 
kunde inga internationella tävlande 
medverka, men man hade i Republiken 
Önneköp ändå tagit beslutet att genom-
föra arrangemanget för att bevisa att 
kompetens och muskler finns för att 
klara av att arrangera spelen 2030. Vi 
fick också det fantastiska beskedet att 
Svenska Olympiska Kommittén, SOK, 
efter att de fått in ansökan, som föröv-
rigt tagit dem helt på sängen, tillsatt en 
kommission som kommit fram till att de 
helhjärtat stödjer vår ansökan och det 
helt unika i att arrangera både sommar 
och vinterspelen samma år. De med-
delade att de kommer skicka observatö-
rer när det är dags.

De båda OS-generalerna Torbjörn och 
Arnold gav slutligen det fantastiska 
beskedet till stort jubel från alla närva-
rande att man avser att också arrangera 
de Paralympiska spelen parallellt!

Markägaren Åke Ambassadör hade upp-
låtit sin mark och Heriberts sjöö som 
tävlingsarenan för dagen och det var 
en liten men väldigt entuiastisk publik 
på plats för att bevittna denna unika 
tilldragelse.

Överdomare Kjell-Ingvar lovade att hål-
la ett vakande öga över de tävlande och 
resultaten, han hintade också att skulle 
det bli bråk så vet alla vad som gäller... 
Men detta subtila hot lade inte sordin på 
den goda stämningen.

Kulturminister Arnold Wernersson 
smällde av ett öronbedövande kanon-
skott, en förolympisk eld tändes och 
spelet kunde börja.

Det var tre tävlingsgrenar med 14 täv-
lande. Tävlingarna var anpassade efter 
deltagarnas förmåga och rådande situ-
ation. Segling blev ändrat i sista stund 
p.g.a. att det var en helt vindstilla dag 
och blev Segelbåtsrodd istället. Delta-
garna tävlade individuellt med undantag 
för den extra insatta klassen Par-rodd. 

FÖR-OS i STÄNKELÖSA

PÄREKASTNING
Deltagarna fick kasta i flera omgångar till 
stor spänning. Det gällde att få skruv på 
pantoflan avslöjade General Jan Sågare.
Guldet gick till Fyrspannsminister Fredrik.

Stilstudie av Infrastruktur-
minister Bosse Grävare.

Vinnaren i Segelbåtsrodd, 
tillika en av OS-generalerna 
Torbjörn Rix  gav en exklu-
siv intervju till pressen.

Dopingkontroll. Det är 
viktigt att säkerställa att 
alla håller samma doping-
nivå inför nästa tävlings-
omgång, så ”sportdryck” 
fylldes på med jämna 
mellanrum vid doping-
stationen. Handsprit 
fanns givetvis också på 
plats.

BÅGSKYTTE
Den raffinerade piltavlan pryddes av en 
mask av Trump, som det visade sig vara 
mäkta svårt att få fäste med pilspetsen på.
Medalj fick Åke Ambassadör!

Det var en pampig uppställ-
ning med deltagare och flag-
gor från bl.a. Transnistrien, 
Irak, Kongo, Önneköp, 
Haiti, Skåne och Norge!

SEGELBÅTSRODD
Ralph från Skärhus var först ut. 
Han släppte ena åran och paddlade 
istället rundan. Segelrodden utveck-
lades med andra ord till segelbåts-
paddling. Kjell-Ingvar var våghalsad 
och hade en helt unik teknik, han 
dubbelpaddlade båten åt fel håll. 
Det ledde dessvärre inte till någon 
medalj. Guldet gick till självaste 
Överstepacifistminister Tobbe!
Grattis!

Vinnarna i PAR-RODD/dubbelsculler 
blev Dan Gustafsson & Jan Andersson.

AMERICARS kom glidande förbi 
tävlingsområdet till stor glädje!

Text & Foto: Sandra Anderberg  Foto: Jessica Lundquist
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Dåtid, nutid, framtid - Önneköp lever

Bygdens totala köpkraft består av 96.019.000 kronor.
Delat per hushåll är det 319.000 kronor om året.

Pengarna lägger vi på (per hushåll) per år:

Livsmedel:    37.961;-
Utemåltider:    10.655;-
Alkohol:     3.190;-
Förbrukningsvaror:    6.125;-
Hushållstjänster:    23.287;-
Kläder och skor:    12.760;-
Bostad:     79.750;-
Möbler, Inventarier, Textiler, utrust:  15.950;-
Hälso och sjukvård:    6.380;-
Transport:     51.040;-
Fritid och Kultur:    62.524;-

I lanthandeln handlar vi snitt för 11.129 kr per år.
Vi handlar livsmedel utanför bygden för 26.832 kr per år.
Det är nästan 70% av vår köpkraft som försvinner ut ur bygden!

En av utmaningarna för lokala butiker är 
att öka omsättningen. Nära fyra av tio lan-
thandlare har inte högre omsättning idag 
än för fem år sedan, och fler än var fjärde 
butik gjorde inte vinst dom senaste åren. 
Lanthandeln i Önneköp har under flera år 
bytt ägare på grund av denna problematik. 
Tre stora utmaningar är tydliga: köptrohet, 
kundunderlag och konkurrens från stora 
butiker i tätorterna.

Om alla hushåll handlade för 6 kr mer varje dag i 
butiken hade vi säkrat lanthandelns framtid!

Föreningen bildas hösten 2018. På bilden 
några av gänget som varit med från starten.

KAFFE90 kr/månad och hushåll

KICK OFF i Kulturhuset 26 september, det var då 
vi började sälja andelarna till Önneköps bygdebolag!

Kan en gemensamt ägd lanthandel 
vara kittet som för oss samman? Är det 
möjligt att skapa ett lokalsamhälle där vi 
kan få tag på det mesta som vi behöver 
utan att köra bil? Kanske kan vi köpa 
eller byta till oss det mesta utan att köpa 
nytt?

För två år sedan satt vi i ÖIF:s lokaler 
och startade föreningen Levande 
Önneköp. Varför ska det finnas ytterli-
gare en förening när det redan finns 
andra föreningar, kanske någon frågar 
sig? Vi gillar de andra föreningarna i 
bygden och vi vill skapa synergieffekter 
för ett ännu bättre Önneköp och vi vill 
vara en kraft som framförallt jobbar för 
att byns lanthandel ska kunna vara kvar!
Under resans gång har det tillkommit 
ytterligare ett hus i vår vision, ett kultur-
hus precis bredvid lanthandeln.

I samband med att affärsägaren Hedvig 
Bergkvist på 1980-talet bröt benet låste 
hon dörren till sin affär i Önneköp. Idag 
är Hedvigs affär ett lanthandelsmuseum 
som berättar om dåtidens varor och 
vanor. Spår av vardagslivet är synligt 
på det populära museet som drivs av 
Önneköps byaförening.

När Hedvig levde fanns det flera livs-
medelsaffärer och olika verksamheter 
i Önneköp. Ett lokalsamhälle där det 
mesta kunde inhandlas: skor, hattar, 
krut, nymalet lokalproducerat mjöl, 
kostymer, nykärnat smör, fönsterglas, 
kaminer, dynamit, cement, porslin mm. 
Landsbygden var befolkad och de som 
levde här hade inte så stort rörelse-
mönster som idag då de flesta pendlar 
till sina arbeten utanför kommunen och 
på hemvägen inhandlar sina livsmedel. 
På Hedvig Bergkvists tid kunde åtta 
familjer få en affär att gå runt i Önne-
köp. Åtta familjer köpte allt de behövde 
av livsmedel, de betalade för mejeri-

varorna i affären och hämtade färska 
närproducerade produkter på mejeriet.

Enligt den lokalekonomiska analysen 
som vi gjort är köpkraften per hushåll 
319 000 kronor om året, varav 38 000 
kr går till livsmedel och varav ca en 
tredjedel inhandlas i byns mataffär. Om 
varje hushåll handlar för 6 kr mer varje 
dag i lanthandeln hade vi säkrat verk-
samheten för framtiden!

För att vara ett litet samhälle som Ön-
neköp så finns det idag ovanligt många 
verksamheter som förskola, bageri, res-
taurang, lanthandel och museum. Inte 
för att vi tror att det är möjligt att som 
på Hedvig Bergkvists tid kunna köpa 
det mesta i Önneköp. Eller kommer det 
kanske snart åter att finnas en skomaka-
re, en hattmodist, en cykelreparatör, en 
frisör, en post och en bank i Önneköp?

Kan det skapas fler jobb i Önneköp 
så vi inte behöver åka så långt till våra 
arbeten och därmed minska våra klima-
tavtryck?
Vi kan definitivt ändra vår livsstil för att 
minska avtrycken. Under många år har 
idrottsföreningen ÖIF gjort just detta, 
en stor insats genom sin loppisverksam-
het som bygger på frivilliga krafter, ja 
ideella stordåd! År efter år har ÖIF tagit 
emot, förvarat och under sommarens 
stora loppis på idrottsplatsen sålt möb-
ler, husgeråd, textilier och verktyg som 
annars hade slängts eller hamnat någon 
annanstans. I år blev det ingen storlop-
pis på grund av pandemin men under 
hösten har ÖIF haft en mindre loppis 
i kulturhusets verkstadsdel och genom 
dessa frivilliga insatser inte brutit länken 
till att ge begagnade skänkta prylar om-
sorgsfullt ett andra liv.

Detta året har inte varit sig likt på grund 
av Covid-19. Levande Önneköp har i 

samarbete med Önneköps lanthandel 
packat och kört ut livsmedel till risk-
grupper vilket har gett oss en massa 
erfarenheter som vi vill förvalta. Pan-
demin ställer oss en massa frågor och 
utmanar oss att tänka vidare.

Sedan augusti hyr vi under ett halvår 
ett kulturhus som ligger precis bredvid 
lanthandeln och under hösten har det 
här arrangerats syjunta, medlemsmöten, 
öppet hus, konsert, miniskördemarknad 
mm. Även denna fastighet vill vi äga 
gemensamt! Huset byggdes för hundra 
år sedan som bryggeri och har sedan 
varit både toffelmakeri och bilverkstad.
Genom att skapa Önneköps bygde-
bolag och få ihop till kontantinsatsen 
för de två fastigheterna, lanthandeln och 
kulturhuset, säljer vi andelar á 500 kr 
styck. Den 31 december 2020 ska vi har 
sålt 400 andelar á 500 kr och i skrivande 
stund har vi sålt över hälften.

Vi drömmer om att skapa verkstäder 
i kulturhusets utrymmen, en plats att 
gå till för att reparera cykeln, sy om 
garderoben, återbruka i stället för att 
slänga, lära av varandra. Kanske kan vi 
tillsammans organisera så att mer mat 
odlas nära och inte behöver transpor-
teras långväga? Kan det kanske åter bli 
möjligt att som på Hedvig Bergkvists tid 
hämta mejeriprodukterna på nära håll 
och kanske kan Önneköp snart erbjuda 
det mesta som vi behöver i vår vardag?
                                          Annelie Nilsson
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HÖRBYS
MILJÖPRISTAGARE 2013

”...förmedlar vidare värdefulla kunskaper
om naturen och kulturlandskapet med

professionalism och inlevelse...”

Högalunds Kulturvandring
GUIDADE TURER

ÖNNEKÖP - LINDERÖDSÅSEN 

Naturupplevelser
kryddade med
skånsk historia 

Spännande tema att 
välja på!

Spåren av folket före oss
Önneköp

Läkande örter och den kloka  
Brännerista Bengta
Önneköp

Tidsresa i balvagn
Önneköp

Rige Becken, Piper och det  
svarta guldet
Andrarum

Passar utmärkt till såväl kompisgänget som företagets
kick off eller familjen med tre generationer. 

Passa på att gå en
uppskattad Kulturvandring
eller boka föreläsning som aktivitet.

Välkommen att boka
Kulturvandring eller göra 
förfrågan kring 
konferensmöjligheter på 
info@kulturvandring.se 
eller 070-208 70 61

Även fasta datum, se 
www.kulturvandring.se

Högalunds Kulturvandring
NY KONFERENSMÖJLIGHET 

I GAMLA GRISSTALLET - ÖNNEKÖP

Passa på att gå en 

uppskattad Kulturvandring 

eller boka föreläsning som

aktivitet!

PROVA VÅR OMTYCKTA KÖTTLÅDA! 
Hängmörat nötkött från våra ekologiska kor. Helt uppfödda på gräs. Innehåller alla fina 

bitar som tex rostbiff, fransyska, och file - högrev, kotlett med ben - nötfärs m.m. i samarbete med 
närbelägna Strömbecks gårdsslakt.

Det går inte att importera 
ett öppet landskap och 

biologisk mångfald!

LOKALEN GÅR UTMÄRKT ATT ANVÄNDAS 
ÄVEN TILL KURSER, MÖTEN MM.

Välkommen att boka
Kulturvandring eller göra
förfrågan kring
konferensmöjligheter på
info@kulturvandring.se
eller 070-208 70 01

Även fast datum, se
www.kulturvandring.se

I september öppnades porten till 
butiken Vackra Ting i Önneköp av 
Helen Halldorsdottir och hennes dotter 
Svana Kjartansdottir. Kort därpå var 
såklart en av Byanytts utsända reporter 
på plats för att hälsa våra nya butiks-
innehavare välkomna till byn.
 
Hur hamnade ni här?
Helen: Efter att jag lämnat Buenos 
Aires hamnade jag av en slump i 
Vollsjö där jag köpte fastigheten Vollsjö 
Hembageri och bodde i huset men 
min dotter och hennes man drev både 
bageri och café. Jag sålde det i våras och 
började leta efter ett större hus att driva 
verksamhet i som inte är för långt bort 
från Malmö. Vi har tittat på mängder av 
hus men så fort jag steg in här så kändes 
det helt rätt, detta är det perfekta huset! 
Det är stort, det finns en stor trädgård 
och huset har en historia, det känns 
udda och personligt.
-Och här finns gott om plats för 
mammas olika projekt fyller Svana i.

Helen har en spännande bakgrund som 
socialantropolog, journalist, översättare, 
författare, poet, tangolärare och ordfö-
rande i Författarcentrum Syd.

Vad gjorde du i Argentina?
-Jag blev förälskad i Buenos Aires 
genom allt jag hört och sett från staden 
långt innan jag kom dit för första gång-
en och även innan jag börjat med tang-
on. Det slutade med att jag stannade där 
i 14 år och drev bl.a. många tangodans-
ställen och en egen tangoskola. 
Bueno Aires är en 14 miljoners stad och 
visst blev det en stor kontrast när jag 
2017 beslöt mig för att flytta till Malmö. 
Jag skulle bli mormor till tvillingar och 
jag ville vara nära dem. Men det blev 
inte Malmö utan jag hamnade i Vollsjö. 

Svana och hennes man var turnéledare 
och scenmästare på Riksteatern och 
de beslöt sig för att rota sig när de fick 
barn. De började baka och drev hemba-
geriet i Vollsjö tillsammans. Nu är 
bageriet alltså sålt men Svana kommer 
att fortsätta driva verksamhet tillsam-
mans med Helen här i  Önneköp. 
Hennes goda tårtor går att beställa och 
förutom att de säljer retroprylar och 
annat från svunna tider så säljs även 
hennes fina egendesignade och sydda 
barnkläder, isländskt godis och en del 
närproducerade delikatesser.
Givetvis finns en litteraturhörna också 

i affären påpekar Helen som är ordfö-
rande för Litteraturrundan i Skåne.

Ja på tal om böcker, berätta mer om 
Littertur- rundan!
-Det är en litterär motsvarighet till 
Konstrundan. Men istället för att kika 
på konst möter man författare och 
poeter runt om i Skåne. Evenemang-
et går av stapeln i maj varje år sedan 
2013. Fast i år är ju inget sig likt, vi fick 
göra en digital variant i våras och sköt 
fram själva rundan till första helgen 
i september. Men nästa år hoppas vi 
kunna genomföra den som tänkt. Och 
förhoppningsvis blir en av platserna på 
rundan här i Önneköp då.

Det här huset är ju som gjort för olika 
evenemang och det stora trädäcket på 
sidan av huset skulle passa till både 
tangodans och som en plats för litterära 
evenemang i framtiden säger Helen.

Vi på Byanytt vill varmt välkomna er 
och ser med glädje fram emot att få 
höra toner av tango och poesi ljuda 
över vår by. Lycka till!

Helen designar unika dansskor under 
namnet La Vikinga. De tillverkas i Buenos 
Aires och säljs över hela världen. 
-Det går att göra annat än att dansa i dem 
inflikar Svana. Mamma har vandrat i berg 
på Island och pyramiderna i Mexico!

Butiken VACKRA TING håller
öppet fred-sönd kl 10-16!

HON TAR TANGO OCH POESI TILL BYN
Text och bild: Sandra Anderberg

Välkom
men til

l en ri
ktig 

lanthan
del där

 vi sät
ter 

kunden 
i centr

um!

Öppettider:
 9-18 måndag-fredag,
 9-13 på lördag och söndag.

Handla lokalt, 
för ett levande Önneköp!

ÅRETS
JULKLAPP!
Köp en andel i Önneköps bygdebolag 
till någon du tycker om.

Med denna gåva hjälper du Önneköp 
att säkra framtiden för vår lanthandel 
och skapa ett kulturhus mitt i byn för 
en levande landsbygd. 
Tack för din engagemang!

Gåvobrevet går att köpa i Önneköps 
Lanthandel eller via föreningen 
Levande Önneköps hemsida. 
Där hittar du även all information om 
bygdebolaget och hur andelsförsäljningen 
fungerar: www.levandeonnekop.se
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Önneköps Lanthandelsmuseum

håller stängt under vinter och vår. 

Vi ses igen till sommaren 2021!

Tel: 070-3404538

En hjärtstartare är placerad på idrottsplatsen 
i Önneköp. 
Den finns i omklädningsbyggnaden påfotbollsplanens 
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.

HJÄRTSTARTAREN 

 Bregnahult

4

.

Högalunds Köttlåda 
.

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

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

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

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

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

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

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

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI

OCH

DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet 
maj – aug varje dag.

Affären, i samma byggnad, är  

öppen varje dag 

hela året.

Tel. 0456 – 520 50

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

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

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

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

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

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

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

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 9,30 m
Rundbalsensilering

Halmpressning: Runda & Fyrkantiga

Urin & Flytgödselspridning
Sådd: Rapid 4 m med frölåda

0768 - 05 10 39

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

HÖRBY FÖRSAMLING

Evenemang i 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

6

Evenemang i Långaröd och Önneköp december-mars:

7/12 kl. 14.00                                Café 14
13/12 kl.18.00                              Luciagudstjänst i kyrkan  
          med Barnkörerna i försam 
          lingen. Fika efteråt
14/12 kl. 14.30                             Gudstjänst på Önnebo
17/12 kl. 13.00                             Julmusikal på Önnebo
24/12 kl. 13.00                             Julbön
29/12 kl. 19.00                             Julkonsert
25/1 kl.14.00                                Café 14
28/1 kl. 14.00                               Gudstjänst
25/2 kl. 11.00                               Mässa
8/3 kl. 14.00                                 Café 14
18/3 kl. 11.00                               Gudstjänst med LÖSkören  
          och våfflor
30/3 kl. 18.00                               Långfredagsgudstjänst, 
                         LÖSkören sjunger
15/4 kl. 14.00                               Gudstjänst
 
Alla hälsas välkomna!

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

intervju LANTHANDELN

Nu kan du klippa 
dig i byn!

GRÖNA FRISÖREN
öppnar den 1 dec

i Kulturhuset!

300 m2 lager för bil, MC eller för företag som behöver lager.

Lagret är uppvärmt har avfuktning och larm. Moduler från 4,5 - 12 m2

Larmat och isolerat
www.bosallerup.com

krister@wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130
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     Gympa i Långaröd 

Vill du också röra på dig, så är du välkommen att gympa med oss på 
torsdagar kl. 18.30–19.30 och söndagar kl. 18.30–19.30
i Långaröds gympasal. Vi tillhör ingen förening utan drivs enbart av 
rörelseglädje och gratisarbete.  

Alla är välkomna och man rör sig så mycket man själv vill och förmår.

Eftersom det råder en pandemi, så håller vi ordentliga avstånd i gympasalen
men möjlighet finns också att ta del av gympapasset ensam i ett av omklädnings
rummen eller ute på parkeringsplatsen.  

På torsdagar leder Amelie Nilsson ett gympapass till härligt medryckande musik 
och på söndagar håller Åsa Jonsson i ett tabatapass.

Man lämnar ett litet bidrag, 200 kr för hela terminen. Med hjälp av dessa 
bidrag har vi kunnat köpa in mattor och en förstärkare, men också kunnat ge
våra duktiga ledare en liten uppmuntrings- och uppskattningsgåva.
På julaftons och nyårsaftons förmiddag kan du också komma och gympa med 
oss.  

Kom och testa du också!

Välkomna 
önskar Långaröds hurtbullar

Ingen har väl missat att det dragits 
igång en syjunta i Önneköps kulturhus? 
Byanytt vill såklart veta lite mera om 
personen bakom det här iniativet och 
jag gjorde ett blixtbesök i Kölleröd där 
Sandra Leonciuk Röjdell bor med familj 
och ett helt gäng ulliga angorakaniner.

Vad är tanken med syjuntan?
Vi är ett litet gäng som träffats varje 
torsdag under flera år, och jag kände att 
det hade varit toppen om vi kunde ses 
lite närmre hem, och gärna bli lite fler. 
När jag fick höra att det öppnats ett 
kulturhus i byn så hörde jag mig för och 
fick napp genast. Nu ses vi varannan 
torsdag och hantverkar textilt.

Det är jag och Susanna Åkesson på 
Hummagården som håller i träffarna. 
Vi har förberett ett program för de som 
är intresserade, men vill man komma 
och sitta med sitt egna handarbete går 
såklart det alldeles utmärkt.
 
Vad har ni gjort på träffarna hittills?
Jag och Susanna är jätteintresserade 
av ull och spinner eget garn. Så vid ett 
tillfälle visade vi hur man kan karda med 
handkardor och gången därefter kunde 
deltagarna låna mina hemgjorda sländor 
och testa att spinna ullen man kardat 
gången före. Det är svårt i början men 
också väldigt roligt! Det är en fantastisk 
känsla att sedan sticka något av garnet 
man själv spunnit.

Jag vill verkligen slå ett slag för lokalt 
framtagen ull, och då är det framförallt 
angoraull som jag brinner mest för!

Hur kommer det sig att just angoraull är något 
du är så intresserad av?
Mina barn hade haft kanin i flera år, 
men jag var inte så engagerad i det. 
Men för ett par år sen följde jag med 
min kusin som skulle ställa ut sin kanin 
av sorten Belgisk jätte. Jag gick runt 
i utställningshallen och kikade och 
hamnade vid en utställare som visade 
upp supervackra angorakaniner, nystan 
av angoraull och olika stickade alster. 
Det fanns också en underbart vacker 
spinnrock där och det klickade till, jag 
kände att det är precis detta som jag vill 
hålla på med! 

Kort därefter köpte jag min första 
angorakanin -och slumpen (?) gjorde 
att det var kvinnan med hantverket 
från utställningen - Susanna - som var 
säljaren. Sen dess har vi umgåtts och 
jag lär mig massor av henne. Både om 
angorakaninerna och även grunderna i 
att spinna garn. 

Är det mycket arbete med att ta hand om 
deras päls?
Man måste klippa dem var 90:e dag, 
annars far de illa och kan dö. Det blir 
helt enkelt för varmt för dem. 

Ullen på ryggen är längst och har mer 
färg, det är den bästa ullen och den 
klipper jag alltid med sax. Ben och 
mage tar jag med maskin, pälsen är 
kortare och då passar maskinen bättre.
Kaninerna måste vara välhanterade 
annars går det inte att klippa dem 
säkert, så jag och barnen hanterar dem 
så mycket vi hinner och våra kaniner 
är lugna och jättetrevliga att ha att göra 
med. Och angoraullen är helt fantas-
tisk! Mjuk och glänsande, underbar att 
sticka kläder till hela familjen av!

Vad händer framöver?
 Jag och Susanna kommer fortsätta 
att arbeta med vår nystartade förening 
Skånska Angoror som både håller på 
med avel, utställning och hantverk. Sen 
drömmer jag om att så småningom ha 
en butik som säljer ull och garn.
Och såklart önskar jag att vi ska kunna 
börja med syjuntan igen, vi har fått  
pausa nu p.g.a. covid. Och jag vill passa 
på att hälsa alla välkomna att komma 
med när vi sätter igång igen, vi blir 
gärna fler!

Med den förhoppningen avslutar jag 
mitt besök och beger mig hemåt för att 
träna med min slända... när syjuntan 
startar igen ska jag vara beredd med ett 
litet nystan hemspunnet garn.

Syjuntan en regnig torsdagskväll i byn: Att hantverka tillsammans är 
både roligt och avkopplande.Men att spinna är inte så lätt i början!

Sandra driver Kölleröds garn och 
angoror. Här bär hon på  Citrus som 
har den vackra färgen sachsengold.

Ceasar är en skånsk angora i 
färgen Havanna. MED KÄRLEK FÖR ULL

Text och bild: Sandra Anderberg
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Moppe/ mc fiket vid kulturhuset i Ö Sallerup 
har varit ett populärt stopp.

En totalt ombyggd crescent 2000 i 
utställningsskick gästade rundan i år.

BLAU RÖG FIRAR 10 år 2021!
Det innebär att det kommer bli en 

SPECIELL BLAURÖGSRUNDA nästa år! 
Datum är inte spikat ännu.

Kaffe smakar bäst efter 
några mil på sadeln.

Försäljning av klubbkläder på mackaträffen i vollsjö.
Text och foto: Dan Gustafsson

Andra klubbar som var på plats på racet.

Det gäller att ha rätt utrustning!

Jeanette har äntligen köpt moped. 
Naturligtvis en PUCH FLORIDA!

Det fick bli en enklare blaurögsrunda 
i dessa coronatider men det lockade 
ändå ganska många till Önneköp.
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Året 2020 har på så många sätt varit annorlunda för oss 
alla, och detta gäller även för ÖIF:s loppisverksamhet. 
Den stora loppisen var inte att tänka på att genomföra, 
så vi fick börja att tänka nytt, att tänka annorlunda.

Vi är lyckligt lottade över alla loppor som har kommit in 
och som fortsätter att komma in i en strid ström. Vad vi 
insåg i somras var att alla förråd var fyllda till bristnings-
gränsen, så något behövde göras. Då kom idén med att 
genomföra loppisar i mindre skala utspridd över flera 
tillfällen.

En trio bestående av Agneta (Agge) Tedemalm, Jessica 
Lundquist och Snöfrid Salomonsson, slog sina kloka 
huvuden ihop och fick fram ett koncept som kunde 
genomföras. Vårt första bekymmer var, vart skulle vi 
kunna husera? Tack vare Levande Önneköp och deras 
nya kulturhus, fick vi möjligheten att vara i deras garage 
med tillhörande baksida, där vi dessutom satte upp tre tält 
och snabbt fylldes dessa upp av loppor.

När tillståndet från polisen var klart hade vi vår första 
loppis, den 23 augusti, och det var väldigt lyckat. Därefter 
hade vi ytterligare fyra loppisar till med många trevliga 
och glada besökare och många loppisfynd gjordes. Totalt 
hade vi ca 750 besökare! Inte dåligt. 

Utan det 20-tal volontärer som har engagerat sig och 
hjälpt till att hämta, packa upp och sälja loppor, hade det 
här aldrig gått att genomföra. Ni är guld värda. Tusen 
tack!

Nu återstår endast en julloppis, den 29 november. Den 
kommer att äga rum i samband med Önneköps julmark-
nad, kl. 14:00 – 18:00. Hoppas att vi ses då.

Loppisåret som har gått

 

 

 

 

 

 

 
 

Service – Reparationer – Däckförsäljning - Reservdelar – Släputhyrning 

Fränningevägen 17, vid Nyvång, Vollsjö 

 

 

 

  

Byanytt vill gratulera Helena och 
hennes Kulturvandringar som fyllde 
tio år den 17 oktober. 

Jubileumet firades hela dagen och inled-
des med en traktor- och vagntur där de 
minsta kunde få bekanta sig med både 
kattungar, kor och kalvar. Mitt på dagen 
bjöds det på en jubileumsvandring med 
godbitar från Helenas tre olika teman. 
Intresset var stort och hela 48 personer 
var med på denna intressanta och 
trevliga tur. Kaffe och tårta serverades i 
gamla grisstallen.

Dagen avslutades med festligheter där 
det bjöds på helgrillad gris från Ström-
bäcks, tårta från Önneköps bageri och 
musikunderhållning med ingen mindre 
än Mikael Hemmingsson! 

Stämningen var på topp och aftonen 
kröntes av att Helena överraskades 
när Kulturminister Arnold Äventyrare, 
Försvarsminister Jan Sågare och Finans-
minister Kjell-Ingvar Olofsson högtidligt 
meddelade att hon blivit utnämnd till 
Republiken Önneköps Stengäresminister!
Hipp hipp Hurra!!!

KULTURVANDRING FIRAR 10 år!

Foto: Ulrika N Persson och Gert Larsson

Text och Foto: Agge, Jessica och Snöfrid

Det hände även ett litet missöde denna maratondag... När vi väl ätit den helgrillade grisen så började det bli dags för kaffe & tårta. Då först kom jag på att jag glömt hämta tårtorna på bageriet! Jag fick göra en efterlysning på någon som kunde köra upp och hämta dem och en hjälpsam person vid namn Carina Sjöberg anmälde sig. Som tur var så var Anders och Noy hemma och kunde öppna upp så allt löste sig till sist. Det kan man verkligen kalla kundservice!                  // Helena
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Som aktiv medlem i ÖIF är man alltid idrottsförsäkrad i Folksam. Som medlem, oavsett kategori, 
har man en röst på årsmötet och kan således vara med och påverka. Man har även chans att t.ex. 
hyra klubbstugan till subventionerat pris. Vill du bli medlem i ÖIF finns det flera vägar men det 
enklaste är att betala in din medlemsavgift på vårt bankgiro, 986-3150. 
Här är de kategorier och piser som bestämdes på årsmötet för 2020.   

  Aktiva 19 år och äldre:  800kr
  15år – 18år:   500kr
  0år – 14år:   400kr
  Familjekort:   1000kr (med barn tom. 14 år)
  Stödmedlem:   200kr
  Ledarmedlemskap:  100kr
  Övriga aktiviteter:  300kr
  Årskort:   400kr

Bli medlem i ÖIF!

Någon stor årsloppis detta år blev 
det inte tal om. Istället bjöds det 

in till fixardag där avbytarbåsen fick 
ny färg, ogräs rensades, entréplattor 
byttes ut, björkarna klipptes och 
Björkvallen blev riktigt uppfräschad 
och snygg. När allt var klart och det 
var fint, fräscht och kändes nytt kom 
Per-Ola Sandberg och underhöll oss 
med ett festligt musikquiz i några 
timmar på A-planen. Stunden när 
Benjamin J. och Per-Ola sjunger  
Eddie Meduza-duett är ett minne  
för livet! 

Nu står det ett nytt förråd klart 
på IP. Ett förråd som rymmer 

maskiner och verktyg, loppisskyltar 
och vagn. Det fina är att man nu kan 
köra ut traktorn utan att man först 
måste köra ut gräsklipparen och vag-
nen och flytta 12 spannar gödning 
och loppisskyltarna och rullebören 
och pantburkarna. Det fyller sin 
funktion mycket väl! 

Ett bra beslut har tagits av några 
olika organisationer och stiftelser 

som innebär ett ekonomiskt tillskott 

i vår kassa. Med hjälp av t.ex. Mitt-
skåne Utveckling kan vi alltså bygga 
om den gamla verkstaden till ett 
handikappanpassat omklädningsrum 
med tillhörande toalett. Tackar öd-
mjukast för den möjligheten! 

Kommer ni ihåg hur det var förra 
året? Det var fredagsmys, släkt-

kalas, påskfester, föreningsträffar, 
träningsläger etc. i klubbstugan. I år 
har det varit helt tomt p.g.a. en kines 
som åt en fladdermus. (Fri tolkning 
och inget som är klarlagt bortom 
allt tvivel!) Men mest så ni vet, man 
kan hyra klubbstugan för just dessa 
sammankomster, eller annat. Någon 
som vill hålla i en matlagningskurs 
för 12-åringar, eller en datakurs för 
65+:are, så har vi lokalen! 

Östraste delen av Hörby kom-
mun, republiken Önneköp, 

där det ryms en ganska stor del av 
Skånes bullerfria områden, risbygd, 
Linderödsåsens högsta punkt och 
de allra generösaste och vänligaste 
och engagerade människorna. En 
liten handfull av dessa människor, 

som inte har en direkt koppling till 
Önneköps IF, men tog initiativ till 
att dra igång miniloppisar för ÖIF:s 
räkning. Det plockades, sorterades, 
dammades, kastades men framförallt 
såldes massor av loppor under 5-6 
helgdagar i höst. Jättefint initiativ 
och engagemang som uppskattades 
av både förening och besökare. Vi 
håller tummarna att det kan bli en 
julloppis också! 

P    insamt upprepande; men denna 
text är så talande om att besöka 

Önneköps IF att den verkligen tål att 
upprepas.  
 
Om ni inte har läst ”Nedslaget:  
Korvhimlen finns i Önneköp” så är 
det hög tid. Den finns här: https://
skanesport.se/2016/08/10/nedsla-
get-korvhimlen-ligger-onnekop/.  
 
Christoffer Ekmark tagit sig till en 
av Sveriges finaste anläggningar, 
Björkvallen, för att bevittna ett se-
värt och mycket spännande derby. 
Han beskriver vår by som ”Myspys-
gullifnuttig” och han kan inte nog 
överösa beröm över den grillade 

korv som serveras. Korven är  
perfekt grillad, precis på gränsen till 
brända men knapriga och varma in 
i mitten. Så perfekt att denne man 
överväger att flytta hit.  

Sista träffen på google på ”Önne-
köps IF” var lite förvånande ett 

inlägg från Patrik Persson på Kristi-
anstadbladet som delgav det första 
utkastet till serieindelningen för her-
rar div. 6 nästa år. Om det fastställs 
så spelar vi mot bl.a. Huaröd och 
Svensköp. Kollar man däremot bild-
träffarna så är den allra första träffen 
vårt emblem.  
-Så vackert det är!  
Mitt i alla träffarna hittar man 
Acamp. Önneköps IF anslöt sig till 
en bokningssida för bl.a. ställplatser 
för husbilar och husvagnar. Fr.o.m. 
2020 kan man ställa upp sin cam-
pingvagn på parkeringen till Björ-
kvallen och vi kan tjäna några kro-
nor på tjänsten. Spana gärna in vår 
annons på www.acamp.com

30
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Med detta önskar  

ÖNNEKÖPS IF alla  
 

En riktigt God Jul  
och ett  

Gott Nytt År!

ÖNNEKÖP IF´s 
ÅRSKRÖNIKA 

2020

Text: Jeanette Persson

Inför kommande säsong är mål-
sättningarna klara. Seniorerna vill 

upp i 5:an igen tillsammans med en 
nygammal bekantskap i form av trä-
nare Jesper Stenlundh. Ungdomarna 
vill ha kvar spelbara lag och spela 
matcher. Barnen vill träffas och leka 
med eller utan boll. Föräldrarna vill 
ha aktiverade barn och ungdomar. 
Supportrarna vill ha ett lag att heja 
på. Styrelsen vill fortsätta utveckla 
klubben. Ja just det, investerings- 
planer inför kommande säsong är 
fortsatt en multisportarena och 
utegym med tillhörande padel- 
bana som ligger högt på önskelistan. 
Långt framskridna planer finns att 
förverkliga denna dröm. 

Funderar du på hur just du kan dra 
ett strå till stacken för ÖIF?  

Om du lämnar aluminiumburkar 
med eller utan pant i tunnan vid 
återvinningen hjälper du till. Om du 
är registrerad hos Svenska spel kan 
du under ”Gräsroten” anmäla Önne-
köps IF och på så sätt hjälper du till. 

Spelar du Bingolotto någon gång, 
köp din lott hos Önneköps Livs 
så hjälper du till (på mer än ett sätt 
om du passar på att handla i affären 
samtidigt!). Köp en supporterlott i 
Önneköps IF så hjälper du till.  
Hjälp till på loppisen, så drar du ett 
stort strå! Vill du vara med och träna 
och bli medlem så hjälper du jätte-
mycket, och vill du bli tränare eller 
ledare är du en hjälte! 
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Använd pappersbitar och tapetrester,
det behöver vara lite hårdare pappers 
kvalitet. Pappersbiten bör vara lite 
längre än vad den är bred, ex 
15x 20cm. 

Börja vika från kortsidan ca 1 cm av 
apperet vänd på papperet och vik 
1cm till fortsätt så tills du har ett 
veckat pappers dragspel.
Gör sedan en mindre variant ca 10x12 cm.
När du vikt båda bitarna  viker du 
dragspelet på mitten, först den större 
biten som blir kropp och huvud och 
sedan den mindre biten som blir hår och 
vingar. Sätt den mindre biten ovanpå den 
större och fäst med tråd. 

Vill du prova på en pappstjärna tar du en 
bit som är ca dubbelt så lång som bred och 
viker på liknande sätt. Sätt ett snöre mitt på 
vikningen och veckla upp (som en rosett).

Vill du göra ett mönster klipp små hål 
(se bild). Veckla sedan ut och limma/tejpa 
ihop övre/nedre delen och du har en fin 
stjärna.

Vika pappänglar
& pappstjärnor

Glöm inte att pynta lite ute och ta vara på vad vi 
har i naturen och trädgården.
En vacker krans gör du lätt med lite stängsel
tråd några vackra grenar och lite vintergrönt.

Vira stängseltråd runt en hink eller gör en annan form
Snurra några fina grenar ex röda kornellkvistar runt 
trådramen.
Ta några fina kvistar vintergrönt ex buxbom, järnek, tall 
eller gran och fäst dem på nedre delen av stålramen.
Om du vill pynta med ex kastanjer, nypon så låt 
fantasin flöda.
Vira något vackert band eller snöre runt kransen
Låt nu din fina krans smycka din dörr, ett fönster eller 
någon annan väl vald plats.

Lägg lite mossa runt era jullökar och pynta med några 
kastanjer, kottar eller varför inte några brysselkål.
Pynta gärna med naturen men var också försiktig och 
tänk på vad man får lov att ta. Vacker mossa hittar man 
ofta i sin gräsmatta.

Mjuk pepparkaka 
från Skäpperöd
100g smör (smält)      2 tsk mald ingefära 
1 dl lingon alt rårörda lingon     3 dl vetemjöl
2 ägg          2 tsk kardemumma 
florsocker       2 tsk bakpulver
2 dl socker       1,5 tsk nejlikor malda
1,5dl gräddfil   
3 tsk kanel   

Sätt ugnen 175 grader
Blanda socker och lingon
Smöra och bröa en form
Smält smöret och låt det svalna
Blanda mjöl och bakpulver
Vispa ägg och socker, tillsätt smör och gräddfil
Rör ner kryddorna, lingon och mjölblandning
Grädda i ca 35 min 

Pynta gärna den avsvalnade kakan med 
florsocker och några lingon.

NU ÄR DET ÄNTLIGEN 
DAGS ATT JULPYSSLA!

ÄPPELGLÖGG
1 liter äppelmust 
(Östra Sönnarslövs passar finfint)

3 st kanel stänger 
 
5 st nejlikor 

5 st kardemummakärnor
(ev. pomerans skal)

Blanda allt och låt sjuda ca 20 
min, sila ifrån kryddorna och 
servera. Kanske spetsa med 
något starkt?

Glöggen värmer gott en 
kulen höstkväll!

Pyssel och recept: Johanna Rahm
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Julskinkan anses av de flesta vara den viktigaste på 
julbordet. Det har dock inte alltid varit så. Det var först 
i slutet på 1800-talet som julskinkan tog sin givna plats 
på julbordet. Innan dess åts den rimmade skinkan istället 
under påsken som då ansågs vara den viktigaste högtiden. 
Grisen/grisarna slaktades i mitten av december och 
tillreddes därefter under flera dagar. Det mesta saltades 
in för att ätas under det kommande året medan revbens-
spjäll, korvar och liknande avsattes till julbordet. 
Revbensspjäll är för övrigt den äldsta rätten på julbordet 
som fortfarande lever kvar. Förr bestod julbordet av ett 
fåtal rätter medan det idag tagit formen av en buffé. 
Sillen, köttbullarna och risgrynsgröten tog t.ex. sin plats 
på julbordet först i slutet på 1960-talet/början på 
1970-talet. 

För 10 år sedan såldes ca 7 000 ton julskinka vilket stadigt 
sjunkit till att idag ligga runt 5 000 ton. Detta innebär att 
över en halv miljon grisar slaktas för att tillgodose vårt 
behov av julskinka på julbordet. De flesta av dessa grisar 
har tyvärr levt under dåliga förhållanden. Den stadigt 
minskande efterfrågan på julskinka kanske är ett resultat 
av en ökad medvetenhet hos konsumenten (djuretik, 

kvalitet, miljö, hälsa m.m.) vilket förklarar den stadigt 
ökande trenden att äta mindre kött och istället mer växt-
baserat? Med andra ord, vi vill fortsatt ha julskinka men 
då i mindre mängd och med högre kvalitet.

Oavsett, eftersom julbordet har formen av en buffé är det 
enklare för nya rätter, såväl vegetariska som köttbaserade, 
att ta en plats. Det har ”poppat upp” ett antal vegetariska 
julbordsrätter under de senaste åren, oftast med rotfruk-
ter eller kål som basingrediens, kanske några av dessa 
är här för att stanna? Kålen har ju traditionellt funnits i 
form av brunkål, rödkål, långkål (grönkål) på julborden 
här i söder, detta eftersom kål är en viktig höstgrönsak 
här. Kanske kan vi ”avlasta grisarna” med att få in mer 
versioner av våra höstgrönsaker och/eller köttdetaljer 
från andra djurslag på julbordet. 

Visst ska julskinkan fortsatt få vara helig och oantastbar 
på julbordet men ät lite mindre av den och se till att den 
håller hög kvalitet, dvs inte innehåller en massa onödiga 
tillsatser (e-nummer). Det viktigaste av allt, se till att den 
kommer från en gris som haft ett bra liv!
                              Kajsa Åbjörnsson, Skärhus Mathantverk

DEN HELIGA JULSKINKAN

Frågor på byn...

Åsa Jonsson
1. Tvättar och spritar händerna mycket oftare än tidigare. Mer medveten om 
hygienens betydelse och rädsla för att överföra smitta. Jobbar i skola så jag 
kommer ju i kontakt med många människor i min vardag.
2  Använda det digitala mediet. Jag sjunger i Joyvoice-live och har veckoskå-
lar med vänner över nätet. Hurtbullarna har anpassat träningarna som hålls i 
idrottshallen på Långarödskola, man kan delta även utomhus nu för tiden.

Miranda Bakos 
1. Inte alls. Jag har redan innan pandemin valt att leva ganska isolerat.
2.Långa skogspromenader, jag har ofta kameran med mig och fotar 
svampar. Annars går mycket av min tid åt att ordna i hemmet, 
renovera och måla om.

Gert Larsson
1. Inte jättemycket, mer arbeta hemifrån, mindre restaurangbesök och 
liknande, hela tiden tänka på avstånd.
2. Hobby och liknande får ta mer plats. Att försöka vara så mycket som 
möjligt som vanligt, tro på att vänner, bekanta och övriga man träffar 
tillsammans gör vad de kan, man sitter alla i samma båt.

Ebba Gyllenhak
1. Pandemin har vänt min vardag upp och ner. Jag är landskapsvetarstudent och har 
fått gå över till distansundervisning. Har två barn och det har lett till att jag har varit 
tvungen att vabba otroligt mycket mer än vanligt. Så nätterna har gått åt till att plugga 
ikapp. Jag har varit orolig men också så himla glad att bo i den här byn. Där dom som 
orkat har hjälpt varandra och det har gett hopp. Jag har saknat min familj som bor på 
annat håll.
2. Att lyssna på musik och sjunga hemma. Vara ute och gå promenader. Rita och skriva 
dagbok. Jag har även påbörjat en naturdagbok där jag försöker följa säsongernas skift-
ningar i min trädgård. Jag har också hittat nya promenader som gjort mig riktigt glad.

Dan Gustafsson
1. Vi har olika arbetstider, fika  och lunchtider mm på arbetet för att vi inte ska vara 
för många på samma ställe samtidig.
2. Jag och Helene är ute i naturen mycket oftare nu. Och så låser jag in mej i moppe-
garaget! Där är coronasäkrat!

 ...och slutligen frågade vi Julia 
1. På skolan är ju mycket förändrat. Det är markeringar för att hålla avstånd, man spritar sig 
innan man går in i klassrum eller matsal. En del elever får äta i klassrummen för att minska 
trycket av elever i matsalen. Vänner ser man inte lika ofta och på helt andra sätt.
2. Jag har hund så det blir promenader och sen får man ju träna hemma.

Jens Åbjörnsson
1. I linje med att vara försiktig har jag fått tänka om  både i mitt arbete och privat och t.ex. undvi-
ka att träffas inomhus. Träning är  något viktigt för mig, så där har jag försökt hitta alternativ, t.ex. 
har innebandyn  fått bytas ut mot tennis och löpning utomhus. 
2. Fokusera mer på vad man faktiskt fortfarande kan göra. Jag personligen försöker vara mycket 
utomhus och njuta av naturen. Mycket man vill göra  får vänta just nu, men det kommer en tid 
när det blir möjligt igen, det tycker jag är viktigt att komma ihåg. 

1. Hur har pandemin påverkat din vardag?
2. Har du något tips på hur man kan hålla humöret uppe i denna tid?

Text: Jessica Erica Lundquist
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ÖNNEKÖPS
JULMARKNAD

29 nov kl. 14-18
Kulturhuset

julloppis - knallar - fika - musik  
återbruk - överraskningar

 och HÖG julfaktor!

Coronaanpassad julmarknad,
 utomhus och begränsat antal 
besökare på området samtidigt. 

Arrangör: 
Byaföreningen, ÖIF 
och Levande Önneköp

Med reservation för 
ev. förändringar

TYVÄRR INSTÄLLT!


