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Cykeltrampet

Skoda-Kalle blir Racer-Henrik!

BLAU RÖG!
Berättarcafé med 
Pelle Hedlund

LINDA på LYCKAN!

UTEGRISARNA I SKÄRHUS

ÖIF INFORMERAR

Vi är tillbaka!
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I detta nummer:
Ledare       
Kalendarium      
Utegrisarna i skärhus      
Röda korset         
Cykeltrampet      
Racer-Henrik                 
Levande Önneköp         
Blau Rög                    
Lyckan                            
ÖIF      
Sommargympa               

Byanytt utkommer med 4 nr/år 
med undantag för 2019.
Detta är en politiskt obunden
tidning. Ansvarig utgivare är 
Byaföreningen i Önneköp.

Är du intresserad av att skriva i 
tidningen eller har du frågor 
angående annonsering? 
Kontakta redaktionen på: 
byanyttonnekop@gmail.com

Manusstopp till nästa nummer 
är 25 augusti.

Nils Angantyr, 0708-249104
Linda Anderberg, 0735-923366
Sandra Anderberg, 0721-936014

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

Omslagsfoto: Kicki Myrberg

Vår ordförande har ordet
BYGDEKALENDARIUM 

Kära Önneköpare och bästa bygdebor!
Det är med stor glädje som jag skriver en liten hälsning.
Byanytt har återuppstått och vi ser fram emot detta eminenta 
byablad! Det här numret har som ni märkt blivit utdelat i er brev-
låda, men från nästa nummer så hämtar alla som bor inne i 
Önneköp sin tidning på lanthandeln eller på Önneköps bageri 
medan övriga i socknen kommer få den i brevlådan.

Låt oss se fram emot ett fint firande runt midsommarstången i 
Önneköp, samt vår årliga byafest med riktiga världsartister den 
6 juli. Biljetterna köpes på Lanthandeln och Bageriet från 1 juni. 
Jag hoppas att sommaren blir skön och härlig på alla sätt och att 
vi alla ger oss tid att prata och umgås med varandra.
Slutligen får vi inte glömma Önneköps årliga loppis lördagen 
3 augusti på idrottsplatsen!

Glad sommar från mig och styrelsen
Arnold W

Arrangör: Byaföreningen

8

Kom och fira 
MiDSOMMAR!
Vi samlas och klär stången kl. 14 
och  vid 15 blir det dans!
Fika finns att köpa på plats.
Varmt Välkomna!

Juni
Lördagar-söndagar kl. 12.00-16.00. Kulturhuset i Ö Sallerup 
Hantverksbod, loppis, kafé.
Måndagar kl. 17.00 MC-/Moppefik med korvgrillning och fika. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup 

Söndagar kl. 14.00 Guidning i 1600-talsparken, samling vid 
Kulturhuset i Ö Sallerup. 50 kr för vuxna. Arrangör: Föreningen 
Jöns Henrikssons Minne 

Onsdagar kl. 19:00 Innebandy för ungdomar 30+, Långaröd 
arena. Kom, vi behöver fler spelare!

16/6 De vilda blommornas dag.
Guidad naturexkursion i Harphult. Samling kl. 10.00 (adress 
Harphult 6386). Vandringen tar ca 2 h.
Medtag fika, ev lupp och flora. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör: Föreningen Bevara Linderödsåsen, Hörby Naturvårds-
förening, Svenska Botaniska Föreningen.
Kontaktperson: Åsa Sandgren 0708-937252 

21/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats kl. 14.00. 

26/6 Korvgrillning kl. 18.00 vid Lina och Evas lanthandel i 
Killhult. Blau rög samlas på torget i Önneköp och kör 
tillsammans kl. 17.45. 

27/6 kl. 19.00 ÖIF  - St. Olof  A-lagsmatch Björkvallen

Juli
Lördagar-söndagar kl. 13.00-16.00. Önneköps Lanthandels-
museum öppet. OBS! Stängt 6 + 7/7. 

Onsdagar kl. 19:00 Innebandy för ungdomar 30+, Långaröd are-
na. Kom, vi behöver fler spelare!

Lördagar-söndagar kl. 12.00-16.00. Kulturhuset i Ö Sallerup 
Hantverksbod, loppis, kafé.
Måndagar kl. 17.00 MC-/Moppefik med korvgrillning och fika. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup 

Lördagar och söndagar kl. 14.00 Guidning i 1600-talsparken, 
samling vid Kulturhuset i Ö Sallerup. 50 kr för vuxna. Arrangör 
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

3/7 Dragspelskonsert på Kulturhuset i Ö Sallerup. Se annons!

17/7 Grillkväll med Mosseföreningen. För information se: 
farhultsmosse.blogspot.com

20/7 Öppen trädgård! För mer info och anmälan se Levande 
Önneköp på Fb och www.levandeonnekop.se

26/7: Allsång med Per-Ola Sandberg! 
Per-Ola, frilansmusiker och radiopratare, underhåller på Lyckan 
med sång och gitarr. Det utlovas hejvilt drag och alla ska vara med 
och sjunga och gunga. Mer om Per-Ola på www.perolasandberg.se

31/7 Korvgrillning kl. 18.00 vid Lina och Evas lanthandel i 
Killhult. Blau rög samlas på torget i Önneköp och kör 
tillsammans kl. 17.45. 

Augusti
Lördagar-söndagar kl. 13.00-16.00. Önneköps Lanthandels-
museum öppet.

Onsdagar kl. 19:00 Innebandy för ungdomar 30+, Långaröd arena.

Lördagar-söndagar kl. 12.00-16.00. Kulturhuset i Ö Sallerup 
Hantverksbod, loppis, kafé.
Måndagar kl. 17.00 MC-/Moppefik med korvgrillning och fika. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup 

Söndagar kl. 14.00 Guidning i 1600-talsparken, samling vid Kul-
turhuset i Ö Sallerup. 50 kr för vuxna. Arrangör Föreningen Jöns 
Henrikssons Minne

3/8 kl 13.00 Loppis, Björkvallen, Önneköps IF

3/8: LÖCK - Lyckan i Önneköp Comedy Klubb. 
Vem som helst kan vara med. Proffs, amatörer, flanörer, kåsörer. 
Våga testa vingarna! Anmäl till linda.nehlstedt@gmail.com.

10/8 kl 9.30 Önnejoggen

10/8: Hoppe & Bäst Före Blues Band på Lyckan. Succén från 
premiären är tillbaka! Ett genuint skånskt rockigt, bluesband! 
Vik datumet! Mer info på www.vardshusetlyckan.se

14/8 kl. 19.00 ÖIF - Spjutstorp A-lagsmatch Björkvallen

14/8 Grillkväll med Mosseföreningen. För information se: farhults-
mosse.blogspot.com

19/8 kl. 18.45 ÖIF - Stehag B-lagsmatch Björkvallen

20/8 Alunbruket. Guidad natur- och kulturvandring. Samling kl 
18.30 vid den vita magasinsbyggnaden, Alunbruket i Andrarum. 
Medtag fika. Föranmälan krävs till kontaktperson Åsa Sandgren tfn 
0708-937252. Begränsat antal platser.
Kostnad: 50 kr pp för medlemmar i Föreningen Bevara Linderödså-
sen. Övriga 100 kr pp. Barn under 15 år gratis. (Betalas kontant eller 
med swish på plats.) Arrangör: Föreningen Bevara Linderödsåsen. 

23/8 kl. 18.45 ÖIF - Vittskövle A-lagsmatch Björkvallen
26/8 kl. 18.45 ÖIF - Dalby A-lagsmatch Björkvallen

28/8 Korvgrillning kl. 18.00 vid Lina och Evas lanthandel i Killhult. 
Blau rög samlas på torget i Önneköp och kör tillsammans kl. 17.45. 

September
Onsdagar kl. 19:00 Innebandy för ungdomar 30+, Långaröd arena. 
Kom, vi behöver fler spelare!

Lördagar -söndagar kl. 12.00-16.00 i Kulturhuset i Ö Sallerup 
Hantverksbod, loppis, kafé.

1/9 Prova På Hantverk kl. 12-16 för stora och små. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup

Söndagar kl. 14.00 Guidning i 1600-talsparken, samling vid 
Kulturhuset i Ö Sallerup. 50 kr för vuxna. Arrangör Föreningen 
Jöns Henrikssons Minne

22/9 Höstvandring med Mosseföreningen. För information se: 
farhultsmosse.blogspot.com

s. 2
s. 3
s. 4-5
s. 6
s. 7
s. 10
s. 13
s. 14-15
s. 16
s. 18
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UTEGRISARNA I SKÄRHUS
I Kajsa Lönnberg Åbjörnsson och hennes man Jannes 
vackra hem sitter jag och lyssnar till Kajsa när hon 
berättar om deras resa från att ha varit bosatta i Malmö 
och arbetat med miljöfrågor som limnolog och som it-
specialist, till att bli grisuppfödare i lilla Önneköp. Det är 
en lång resa som styrts av en passion för mat och etiken 
runt uppfödning av djuren och kryddats av kärleken till 
Italien och italienska charkprodukter. Vi sitter i Kajsas 
och Jannes trivsamma hus i Skärhus utanför Önneköp. 
Ett hus som de haft i dryga tjugo år och som de renove-
rat och byggt ut inför flytten hit för ett par år sedan när 
deras yngsta dotter flyttade hemifrån.

Både Janne och Kajsa beslutade sig då för att ”sadla om”. 
Målet var att flytta till Skärhus, starta en uppfödning av 
Linderödsgrisar där de fick vistas ute från dag ett och 
sedan ta hand om köttet och förädla det till lufttorkad 
skinka och flera andra produkter som finns i det 

italienska köket som guanciale, coppa, spalda och lardo. 
Men också att ta fram färskkött som färskkorv av olika 
slag samt, naturligtvis, andra delar av grisen för att ta till 
vara allt.
Med detta som mål började Janne att gå en ettårig kurs 
i småskalig livsmedelsförädling. Därefter gick båda en 
veckokurs i förädling av kött i Eldrimner utanför Öster-
sund. Till denna lade de en fördjupningskurs i konsten 
att förädla kött och ytterligare en som handlade om att 
lufttorka kött. Som om inte detta vore nog så åkte de till 
Italien för att se och lära sig hur italienarna födde upp 
och förädlade sitt griskött.

Nu har det gått cirka två år sedan de kom till Skärhus 
och idag har de ungefär 50 grisar på gården fördelade 
på flera olika hagar. De startade med en Linderödsgalt, 
en Linderödssugga samt två ”vanliga” suggor. Många 
frågade — Varför just Linderödsgrisar? Man sade att 

de växte långsamt och att köttet inte var så gott. Det 
stämmer dock inte för under samma betingelser växer 
de lika snabbt, kunde Kajsa och Janne konstatera. En 
normal slaktgris väger oftast strax under 100 kg och då 
är den 6-7 månader gammal. De grisar som växer upp 
på Skärhus kommer att vara 2-3 år gamla när de slaktas 
hos Strömbecks i Illstorp och då kommer de att väga 
250-300 kg. Fördelen med detta är att köttet kommer 
att smaka mycket mer och det kommer inte att innehålla 
på långt när så mycket vatten som är vanligt. Det är av 
dessa grisar som man kommer att förädla köttet till just 
lufttorkad skinka (prosciuto crudo), copppa, guanciale, 
lardo och spalda. Som komplement till dessa kommer 
man också att ha grisar som bara blivit drygt 100-150 
kg tunga och här blir det färskkött och då bland annat 
färskkorv med olika kryddningar.

För att kunna genomföra dessa planer fick man börja 
med att köpa en gård som låg strax intill deras gård. 
Här har man stängslat in åkrar och skogar i lagom stora 
hagar för de grisar som nu finns på gården och många 
fler kommande. Grisarna kommer att gå i ek-, bok-, 
björk- och i granskogar och detta kommer att sätta sin 
smakprägel på köttet. I det gamla stallet har man i prin-
cip färdigställt en stor produktionslokal med utrymmen 
för hängning och styckning av köttet samt specialrum 
för lufttorkningen. Vidare bygger man nu en gårdsbutik 
som förhoppningsvis kommer att vara färdig till första 
juli i år. Här kommer deras produkter att säljas men mål-
sättningen är också att vår butik i Önneköp ska kunna 
sälja detta kött. Man kommer också att leverera till bättre 
restauranger här i Skåne.

Eftersom grisarna stannar på gården i minst två år för 
att växa till sig är det endast fråga om suggor. Galtarna 
får lämna gården innan de blir könsmogna. Det blir en 
mycket efterfrågad ”biprodukt” – spädgris som är ett 
fantastiskt gott kött.

Kajsa och Janne har inga planer på att odla eget foder 
till sina grisar, all mark ska användas för uppfödningen 
av grisar och en mindre grupp får. De köper allt foder 
ekologiskt. De skogshagar där grisarna går under som-
marmånaderna kommer man att kunna besöka för att 
se hur grisarna har det. På vintermånaderna går grisarna 
närmare i hagarna på de åkrar som ligger runt gården.

I framtiden hoppas sedan Kajsa och Janne på att kunna 
ta in och förädla andra köttprodukter som till exempel 
nötkött från en granne som har en kravuppfödning. 
Lägg här till vissa veganska och vegetariska produkter 
gjorda på råvaror från deras egna odlingar samt hem-
bakat surdegsbröd.

Efter vårt intressanta samtal där Kajsa berättade om 
deras planer gick vi ut för att se hur långt de kommit. 
Vi hittade Janne ute hos grisarna där han pysslade om 
dem och kollade så att allt var bra med dem, vi fick hälsa 
på grisarna och till sist också se det ombyggda stallet och 
den avancerade produktionslokal och gårdsbutik man 
färdigställt. Om bara någon månad kan vi alltså komma 
hit och hitta fantastiska färskköttprodukter från utegrisar 
och om ännu lite tid även lufttorkade detaljer. 
   Framtiden är ljus för oss som längtar efter bra griskött!

Lycka till Kajsa och Janne!
Text och bild Nils Angantyr
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Det var roligt att många barn och ungdomar kom med i 
årets cykeltramp och sammanlagt var vi runt 60 deltagan-
de. På kvällen efter trampet hade vi grillfest på puben.
Från arrangörerna så riktar vi ett speciellt tack till genera-
len Janne Sågare och Anita i Vången som varje år erbjud-
er förfriskningar och ätbart vilket är mycket uppskattat.
Tyvärr inträffade ett olycksfall med ett barn som trillade 
och bröt armen. Tack och lov har vi nåtts av informatio-
nen att enligt mamman så är han gipsad och mår bra. Vi 
hoppas att han kommer igen nästa år och önskar honom 
snabbt tillfrisknande!

Text och bild Gert Larsson

Cykeltrampet 

2019I varje kommun ska de lokala rödakorskretsarna ha en 
plan för att kunna bistå vid större eller mindre kata-
strofer. Vår främsta resurs är frivilliga som är beredda 
att ställa upp som medmänniskor – att ordna kaffe, 
finnas till hands för den som råkat illa ut eller se till att 
anhöriga kontaktas är några exempel på vad de frivilli-
ga gör. Vi kan också öppna upp vår lokal, dvs. second-
handbutiken inne i Hörby om det skulle finnas sådana 
behov. Att samhället behöver hjälp av frivilliga vid 
extraordinära händelser har blivit tydligt i samband 
med de större skogsbränder som drabbat olika delar 
av landet.
   I Hörbykretsens verksamhet ingår att ordna utbild-
ning i första hjälpen för allmänheten – kurser ordnas 
2-4 ggr. per år. Inbjudan läggs ut på Facebook när det 
är aktuellt – sök oss på ”Hörby Röda Kors”. Det finns 
också en förstahjälpengrupp som består av frivilliga 
som utbildat sig inom förstahjälpen och vid en större 
katastrof står de till samhällets förfogande med sin 
kompetens. För att upprätthålla kunskapen finns de 
vid olika större evenemang, t ex Hörby marknad, där 
de hjälper den som blivit sjuk eller råkat ut för en 
olyckshändelse. 

Det finns plats för fler i gruppen – vill du veta mer 
kontakta Jan Nilsson (070 673 3458).
Som en del i utvecklingen av vår lokala krisbered-
skap ordnar vi den 28 september kursen ”Att mötas i 
vardag och kris” där det bland annat ingår grundläg-
gande kunskaper i Psykologisk första hjälp. Kursen 
vänder sig främst till våra frivilliga och de personer 
som finns på vår beredskapslista – är du intresserad 
av att vara en del i vår lokala krisberedskap kontakta 
Inga Olsson (070 386 4118).

Hörbykretsen, liksom alla rödakorskretsar, samlar 
också in pengar för att möjliggöra både katastro-
finsatser och annan rödakorsverksamhet. En del 
i insamlingsarbetet är vår arbetsgrupp i Önneköp 
som träffas varannan måndag under vår och höst. 
En annan del är vår secondhandbutik i Hörby, som 
normalt har öppet onsdag och torsdag kl. 14-17 och 
lördag kl 10-13. Även i dessa verksamheter finns 
plats för fler frivilliga – kontakta undertecknad på 
073 029 5080 eller mejla horbyrodakorskrets@gmail.
com och lämna dina kontaktuppgifter.

Anne Andersson
för Hörby rödakorskrets

Röda Korset är en beredskapsorganisation 
– vi agerar före, under och efter katastrofer, stora som små.

Önneköps Lanthandelsmuseum

Under 2019 har vi öppet:
juli-augusti, lördag och söndag 13.00-16.00 

OBS! Stängt 6-7 juli.
Övriga tider ring Clary Jonsson på 0763-63 68 67

En hjärtstartare är placerad på idrotts-
platsen 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 
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www.KulturhusetOSallerup.se

Lördag-söndag kl. 12-16

 
Guidning helger Söndagar klockan 14.00 från april till november är 
det guidningar i Prästaparken från 1600-talet,  Östra Sallerup, Hörby. 
Under juli även lördagar. Kulturhuset med café och hantverksbod har 
öppet 12.00 -16.00.                                                                     
Skattjakt i parken när som helst. Ladda ner karta och instruktioner. 
Tipspromenad Lördagar 15/6, 13/7,17 /8 12.00 -15.00.                                                                                      
Trädklättring Söndagar 2/6, 7/7,  21/7, 28/7 , 4/8, 11/8 14.00 -16.00 
med Embla träd.                                                                                        
Trollsländor i parken Söndag 4/8 klockan 10.00 med Hörby 
Naturskyddsförening.                                                                                                   
Familjedag Söndag 15/9 klockan 10.00 -16.00.                                                                                
Fina bidrag ger Föreningen Jöns Henrikssons Minne i år möjlighet att 
tillsammans med andra föreningar åter erbjuda 1600-tals familjedag. 
Hantverkare, musik och roliga aktiviteter. Se mer på föreningens 
hemsida www.karlxistenar.se. Gilla Jöns Henriksson!                                                                         	  
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Äntligen har vi fått en riktig bilverkstad i Önneköp igen! 
Skoda-Kalles lokaler har inte haft någon aktivitet de senaste 
åren och har man haft problem med bilen så har man fått 
söka sig utanför byn.

Men nu har Henrik Krondahl öppnat en fullserviceverkstad 
i lokalerna. Henrik har diskuterat ett köp med Skoda-Kal-
le sedan något år och förra sommaren kom de överens. 
Hösten fylldes av arbete med att utrymma och städa upp i 
lokalerna samt inreda dem till en modern utrustad verkstad.

Vem är då Henrik Krondahl? Jo, son till Per Krondahl som 
har en mindre verkstad sedan länge strax intill Yangtorp i 
Jönstorp. Henrik började sin bana som bilmekaniker hos 
Bil Bengtsson i Hörby och fick lära sig allt om Volvo och 
Renaultbilar. Därefter flyttade han till Malmö och fick 
ansvaret för den då stora bilfirman Wendels verkstad. På 
den tiden importerade Wendels BMW och många engelska 
märken som Jaguar, Lotus och Morgan. Dessutom han-
terade och servade man Porsche, Ferrari och flera andra 
prestigefyllda bilmärken. Detta gjorde så att Henrik fick en 
stor och bred erfarenhet. Erfarenhet inte bara från 
”normala” märken som Volvo och Volkswagen men också 
från dessa mer avancerade bilmodeller. Allt detta gör att 
Henrik idag kan erbjuda sina kunder en fullserviceverkstad 
där han hjälper alla som kommer till honom. Som fullser-
viceverkstad ingår naturligtvis också däckförsäljning och 
däckbyten.

Henrik Krondahl, ny bilmek i Önneköp

Skoda-Kalle blir 
Racer-Henrik

I dagens bilmodeller finns det väldigt mycket elektronik. 
Detta skrämmer inte Henrik alls, han är givetvis van och 
kunnig inom detta också. Ett eget dataintresse har hjälpt 
honom att förstå och arbeta med dessa diagnosverktyg. 
Med sin breda erfarenhet kan han också konstatera att det 
inte alltid är så att dessa verktyg har rätt. Många gånger kan 
de berätta om symtomen men inte varför de uppstår. Det är 
då Henriks erfarenhet kommer in i bilden för att finna roten 
till det onda/felet.

Henriks fritid fylls också av bilar – snabba bilar. Hans stora 
intresse är banracing och han tävlar sedan några år i en klass 
som heter Time Attack. Henrik har en väl preparerad Mitsu-
bishi som han förra året vann SM med. På kontoret står en 
rad pokaler från vinster i olika deltävlingar runt om i Sverige. 
Men att öppna en egen bilverkstad tar tid och engagemang så 
när vi träffades konstaterade Henrik att han definitivt skulle 
missa årets första tävling på Knutstorp. Han är dock fast 
besluten att försvara sin SM-titel från i fjol.

Vi avslutar vårt besök med att önska Henrik lycka till med 
sin nya verkstad här i Önneköp och med att försvara sin 
SM-titel.

Text och bild: Nils Angantyr

Godaste potatisen till sommarens grillning

1 kg nypotatis till ca 4 personer
2 msk olja
flingsalt

Örtoljan:
2 dl hackade örter

1 dl olivolja
2 finhackade vitlöksklyftor

1 dl finriven parmesan
½ citron, rivet skal och juicen

salt och peppar

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

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

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

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

Smaskens!
                        

                                                                                                                                           Text och bild: Linda Anderberg

Många har upptäckt att man med målinriktad 
träning kan uppnå dessa mål och fått en trygg, glad 
och samarbetsvillig häst efter att man börjat träna för 
mig. 

Vill du underlätta din dagliga hantering som att leda 
till och från hagen, stå lös i gången, lyfta hovar, sadla 
och tränsa i harmoni så är det bara några av de saker 
du uppnår med min träning. 

Kan du behålla din häst lugn och fokuserad under 
träning blir det dessutom mycket roligare och 
inlärningen går mycket fortare.

Mina mångsidiga träningar i Kommunikation, Agility, 
Tömkörning, Långa Tyglar, Working Equitation, NH 
och Naturlig Dressyr bidrar alla till att nå 
ditt mål – Din Drömhäst!

Välkommen att prova någon av 
mina träningsformer!

Ewa 

Drömmer du om ett bättre samarbete med din häst? 
Skulle du vilja ha en häst som respekterar dig och vill vara 

med dig och som kommer till dig i hagen?

www.naturligdressyr.se

Godaste potatisen till sommarens grillning

1 kg nypotatis till ca 4 personer
2 msk olja
flingsalt

Örtoljan:
2 dl hackade örter

1 dl olivolja
2 finhackade vitlöksklyftor

1 dl finriven parmesan
½ citron, rivet skal och juicen

salt och peppar

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

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

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

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

Smaskens!
                        

                                                                                                                                           Text och bild: Linda Anderberg
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Lyckané

Välkomna!

UNDER SOMMAREN 2019 BLIR DET LIV I LYCKAN! 

Allsång, Liveband, Quiz, Gästkockar, Stand-Up, Grillfest, Teater med mera. 
Ni hittar information om datum, tider och pris på www.vardshusetlyckan.se 

Mitt i skanes magiska mylla ligger ett Mysigt Matriarkat där en mullig madam serverar mycket Mat!
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VÄLKOMNA TILL FJÄRDE UPPLAGAN AV ÖNNEJOGGEN 
 I SKOGARNA RUNT SJÖKÖP DEN 10 AUGUSTI. 

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

 Ca 3,5 km, fina vägar där man även kan jogga med barnvagn.  
 Ca 5,5 km, mycket i terräng 
 Ca 8,5 km, mest på fina vägar, men även lite terräng.  

Samling sker 9.30 vid Sjököpssjön, med gemensam uppvärmning.  
10.00 är det dags för start för alla sträckorna. När alla har kommit i mål är 
det prisutdelning och servering av lättare lunch. Anmälan sker till Åsa 
0730-767 946 Oskar 0703-654 848 eller Jeanette 0705-245 240 per 
telefon eller sms senast den 6/8. Anmälningsavgift är 50 kr och betalas på 
plats.  

Mycket Välkomna!  

Evenemang i Långaröd och Önneköp 

30/6 14.00 Långaröd Gudstjänst. Wallin

19/7 19.00 Långaröd Musik i sommarkväll.

                                            Sommarmusik med Tegla    

                                            kvartett. Wallin

28/7 14.00 Långaröd Mässa. Wallin

9/8 19.00 Långaröd Musik i sommarkväll. ”Som du 
aldrig hört det förut” med Duo 
Olivia & Lydia. Lindberg

25/8 11.00 Långaröd Mässa. Tomelius

13/9 19.00 Långaröd Musikgudstjänst med Ystads 
frälsningsarmé. Fika och 
önskesånger i 
församlingshemmet efteråt. 
Lindberg

19/9 14.00 Långaröd Café 14

Alla hälsas välkomna!

Se även annons i Lokaltidningen
Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/hoerby eller 
vår Facebook-sida

1. Önneköp 8023 - Gunnar 

2. Ryetvägen 404-42 Ester Wallin Axelsson och Erik Axelsson  

3. Önneköp 8051- Gösta 

4. Farhult 8211 - Ester Mårtensson och Åke Nordstedt

5. Rönåsvägen 443 - Nils och Astrid Andersson    

6. Rugerup 8387 - Ingvar Månsson

Många med mig har säkert undrat över fotografierna som 
hänger på bageriet i Önneköp. Vid kakdisken sugs blicken in 
i ett kostall och längst in i bilden står någon som ser tillbaka 
på mig som på tvåtusentalet ska köpa fika. Det är Gunnar 
Andersson bland sina mjölkkor och han skymtas även bland 
växterna på ett annat fotografi som hänger ovanför ett bord i 
cafédelen. 

De svartvita bilderna är från mitten av 1990-talet och 
porträttserien startade hos Nils och Astrid Andersson i 
Skumparp. Pelle Hedlund besökte paret i deras hem med sin 
handhållna småformatskamera. Mötet med Nils och Astrid 
ledde till flera möten på andra småbruk i trakten vilket 
resulterade i hundratals bilder med efterföljande 
oräkneliga timmar i mörkrummet. 

På berättarcaféet fick vi höra att Nils kallades RigeNils 
eftersom han hade köpt ett skrivbord en gång. Om en ägde 
ett skrivbord så måste en vara rik. Nils var barnbarnsbarn till 
Ljusets bonde, Nils Månsson som är avbildad i brons framför 
skolan i Fränninge.
   Ljusets bonde var riksdagspolitiker som kämpade för tryck-
frihet och folkskola.

Vi fick inte höra något om Astrid, om du vet något om Astrid 
Andersson var snäll och kontakta redaktionen så följer vi upp 
minnen kring henne.

Pelle Hedlund bor i Farhult och beskriver sig som mång-
sysslare, han är småbrukare och trädgårdsanläggare men 
också fotograf, utbildad på Biskops Arnö, Nordiska foto-
skolan. Småbrukare som levde kvar i en annan tid var temat 
i Pelles porträttserie som fick mycket uppmärksamhet både 
lokalt och nationellt. 

På berättarcafét fick vi veta att småbrukarna levde utan bil, 
de hade sin traktor om de behövde något i byn. Bagaren och 
handlaren körde ut varor. Någon av småbrukarna var uppe på 
taket och bagaren hängde då brödet på en krok och betal-
ningen fick ske dagen efter. Det var ett hårt slit och många 
var märkta av tungt arbete. Någon av de porträtterade var 
rädd att uppsöka vården då han skadat sig på en grimma, 
hästen slet sig och huden slets av. En av deltagarna på 
berättarcaféet fick en tid efter olyckan lov att se på såren 
och efter övertalning lägga om handen två gånger om dagen 
tills såren var läkta. Småbrukaren bedövade smärtan med 
snaps och tittade bort under omläggningen.

Några dagar efter berättarcaféet cyklar vi en kväll i det 
landskap där fotografierna är tagna. Vi kommer förbi flera 
av platserna och får höra nya historier, som otrohetsaffären 
vilken upptäcktes en snöig morgon då fotstegen

följdes till grannen. Mjölkbordet sågades ned i affekt och 
skiljsmässan var ett faktum.

Vi stannar också hos Jennys och undrar vad hon levde av. 
Den fasta inkomsten kom då hon gick i pension. En deltagare 
uppmärksammar ventilationsgallret på byggnaden och kan 
fastslå att Jenny levererade mjölk.
   Någon hade sett Jenny på betet mjölkande en ko, på det 
bete som nyss har blivit kalhygge. Mellan minnet av Jenny 
mjölka på betet och kalhygget fanns alltså en skog... Jennys 
småbruk är inte med på något fotografi, men hon finns med 
på bilderna med sin schalett också hjälper hon en kalv att 
födas på bilden som hänger ovanför frysdisken på Önneköps 
lanthandel.

Vi önskar att uppleva alla platserna som anas i Pelles 
fotografier och Levande Önneköp kommer att annonsera 
på Facebook när det är dax att cykla nästa gång.

Text och bild: Annelie Nilsson

Berättarcafeét arrangerades av Levande Önneköp på 
Önneköps bageri. Tack till Pelle Hedlund, Anders och 
Noi Westphal på bageriet samt alla besökare som generöst 
delade med sig av sina minnen!
Cykelturen gjordes i samarbete med ÖIF och Agneta 
Tedemalm skapade den perfekta cykelrundan!

Bli gärna medlem i Levande Önneköp!
100 kr,  8313-9, 524 377 547-4 (Swedbank/Sparbanken) 
eller swish: 123 203 95 43. Glöm inte skriva ditt namn!

Berättarcafé med 
Pelle Hedlund 8 maj 2019
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Blau rögsrundan körs varje år, alltid lörda-
gen veckan innan Cmmc veteranmarknad 
i Degeberga. I år var det fyra grader varmt 
i luften men det blev en jättebra dag med 
134 startande!

Blau Rög i Önneköp är 
en klubb för de som 
gillar gamla mopeder. 
I skrivande stund är vi 
150 medlemmar. 

Vill man bli medlem 
så ring Dan Gustafsson 
070-6914506 så fixar 
det sig! Som medlem i Blau Rög får man förutom sms om det mesta som 

händer i moppevärlden(åtminstone här i närheten) bla delta i ”end of 
summer meet”,  käka hamburgare och hemmabakad fika på Per Bings 
väg. Det är det sista som händer på Blau rögs-agendan innan vintern 

Några Blau rögare lyckades komma med 
i Kristianstadbladet då Pinnagas Mop-
pers från Bromölla körde sin runda runt  
Ivösjön.

Kenth i full mundering in-
för Luciakortegen i Hörby

Mackaträffen i vollsjö!

Torget i Önneköp fungerar som samlingsplats innan vi 
gemensamt kör till målet för dagen t ex mackaträffen i 
Vollsjö eller moped- och mccaféet i Östra Sallerup.

BLAU RÖG!

Mopedintresset börjar tidigt!

Två mopeder från Blau Rög 
fanns med i Cmmc s monter på 
motormässan i Malmö! Håkan 
Olofssons Standard och Dan 
Gustafssons guld Dakota.
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Byanytt tog sig en liten pratstund med Linda 
Nehlstedt som driver värdshuset Lyckan i Önneköp.

Nu har Lyckan varit igång i ett halvår, hur känns det?
    ― Det känns verkligen bra. Vi har fått ett jättefint 
mottagande från byn och inte minst grannbyarna. Vi 
är ju helt oerfarna av restaurangverksamhet och lär oss 
efterhand men vi har kul under resan!

Det här med buffé är kul, är det ett koncept ni kommer fortsätta 
med?
    ― Njae, kanske. Kanske inte. Det har passat under våren när 
vi haft öppet relativt få dagar och drivit det med få resurser. 
Men ska vi växla upp så kanske det blir annat utbud. Vi ska ta 
en kort time out och utvärdera. Och jag är sugen på att testa 
lite andra idéer…

I påskas hade ni en dag med gästkockar, är det något som kommer 
hända igen?
    ― Absolut. Just dom vegankockarna, Tomas och Robert, 
kommer snart tillbaka och sedan har jag ett gäng teater-
människor som lovat teatersupé, grisuppfödare med svina-
intressant upplägg, samt några musiker som vill prova sina 
(kyckling)vingar.

Jag gör alltid samma drinkar: gin & tonic eller bubbelvin & flädersaft. 
Gott men lite tråkigt. Har du någon favoritdrink som passar en ljummen 
sommarkväll?
     ― Jag blandar gärna en kanna sangria på Lambrusco och 
apelsinlikör, apelsin, citron och is. Men GT är väl aldrig tråkigt!

Och likadant med grillen, oftast blir det likadant. Jag hade med ett recept 
här i Byanytt för några år sen med vansinnigt god potatis med parmesan 
och örtolja men det är ju kul med något nytt (favorit i repris sid. 11). 
Så hit me with your best grillamad!
     ― Förutom klassiskt marinerade köttbitar med färska örter 
så brukar min grill vara full med spännande foliepaket. 

     Tre favoriter kommer här:
     Paket 1: Fetaost, skivade Kalamataoliver, citron, oregano      
                  och mynta.
     Paket 2: Lax, riven pepparrot, salladslök, kvisttomater, 
                  olivolja, salt, dill.
     Paket 3: Banan, jordgubbar, kiwi, persika, (mycket) riven 
      choklad.
     Kannan med Sangria till detta och jag är ganska nöjd.

Hur lyckas du att få så mysigt på Lyckan? Vad har du för tips för 
oss som vill inreda ett nybyggt trädäck som ekar tomt och kalt?
     ― Jag är ingen inredare men har släppt allt vad trend, 
praktiskt och praxis heter och bara följt min känsla. Färg 
ska en inte vara rädd för, det går att måla om. Prylarna är 
inköpta på Erikshjälpen. Går pengarna till välgörenhet spar 
jag inte på mitt krut. Och massa växter!

Sist men inte minst: varför ska vi besöka Lyckan i sommar?
     ― Om ni är sugna på något gott att äta och dricka i en 
mysig miljö och i hemtrevlig stämning så kom till Lyckan. 
Det blir liveband, allsång, quiz, LÖCK (stand up) och 
mycket mer. Kolla Facebook och hemsidan 
(www.vardshusetlyckan.se) för info! 

Byanytt önskar en lycklig sommar på Lyckans uteservering! 
Nu ska jag blanda sangria och köpa färg.

Linda Anderberg
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um!Linda tar en pratstund med... 

LINDA på LYCKAN!
Byan

ytt
s

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

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

Handla lokalt, 
för ett levande Önneköp!
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Iakttagelse
Vid ett studiebesök av en förälder till en elev på Lång-
aröds skola stannade man till och läste på en tavla där 
eleverna hade fått skriva vad man såg mest fram emot 
inför nästa läsår. I mitten med stora bokstäver stod 
det ÖIF-dagen. ÖIF bjuder in alla elever på Långaröds 
skola till en friluftsdag på Björkvallen där det finns ett 
flertal stationer med diverse utmaningar. Stationerna 
är bemannade med folk från skolan och från idrotts-
föreningen. Uppenbarligen väldigt uppskattat av elev-
erna och triggar arrangörer att försöka göra det igen. 
ÖIF har varit framgångsrika på att fånga upp ungdo-
mar i fritidsaktiviteter på Björkvallen och det är vi 
fortfarande. Däremot så har bar-
nantalet i trakten minskat något 
och åldersspridningen är ganska 
stor, så utmaningen ÖIF har är att 
även om det finns ungdomar som 
vill spela fotboll så kan vi ibland 
inte erbjuda ett lag med jämnår-
iga. Ett lag kanske består av flera 
åldersgrupper som ställer högre 
krav på ledare och kan ibland vara 
tålamodsprövande för lagmed-
lemmar. Det som ändå förenar 
är glädjen med lagsport. Är du 
ungdom eller känner du någon som 
vill spela ungdomsfotboll se mer info 
om de olika lagen på www.laget.se/
onnekopsif eller kontakta ungdomsansva-
rig (Cecilia Arvidsson) på tfn 0708-61 11 79.

Seniorer
A-laget kämpar på i div 5 och har i skrivande stund 
en mittenplacering i tabellen. Se kalendariet för alla 
matcher och kom och heja! I seniorsammanhang ska 
vi inte glömma det ack så viktiga B-laget. Här spelar 
ett härligt gäng i åldrarna mellan 14 och 60(!) år serie-
fotboll. 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.

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 återvinningsstationen 
vid Önnebo.

Klubbstugan
Lokalen står till ert förfogande om ni vill hyra den till 
t.ex. barnkalas och släktträffar mm. Prata med Emelie 
tfn 0734-17 46 46 eller maila oss på onnekopsif@gmail.
com. Vi har även tält och bord till uthyrning.

Supporterlotteriet
Vill du stötta föreningen på annat 
sätt än att bli medlem kan du köpa 
en Supporterlott. De kostar 150 kr 
och du har chansen att vinna upp 
till 2000 kr. Hör av dig till onne-
kopsif@gmail.com

Loppis och Tores fest
Den årliga loppisen äger rum i 
år den 3 augusti med start 13.00. 
Har du loppisprylar att skänka 

hör du av dig till Jörgen Leufstedt 
på telefon 0702-66 30 25 eller på mail: 

onnekopsif@gmail.com. All hjälp inför 
och framförallt under loppisen är välkom-

met och oerhört uppskattat. Som tack för 
hjälpen om man vill hjälpa till under loppisen bjuder vi 
på Tores sommarfest som firas på kvällen efter loppisen 
den 3 aug.

Tennisbanan
Bli medlem i Önneköps IF eller Byaföreningen och 
spela tennis gratis på den uppfräschade banan intill 
idrottsplatsen. Annars betalas 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!)

Med vänlig hälsning/ Styrelsen

Följ oss på https://www.laget.se/onnekopsif eller på 
facebook: önneköps if

30
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ÖIF INFORMERAR

Sommargympa 

Vill du också röra på dig i sommar så är du välkommen att gympa med 

oss på torsdagar kl 18.30-19.30  i eller utanför 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 till härligt 

medryckande musik. 

Det är olika program beroende på vem som leder gympan. 

Under sommaren har du möjlighet att gympa gratis, men när höstterminen börjar lämnar 

du ett litet bidrag på 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. 

Du kan få mer information om du går med i våra Facebookgrupper Långaröds hurtbullar 

och Yoga i Långaröd. Ofta läggs även info ut på Önneköp äger. 

 

 Välkomna önskar Långaröds hurtbullar och 

Yoga i Långaröd 

 

 

 

Bli medlem i Byaföreningen!
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Biljetter säljes fr.o.m 1/6
Förköp hos Önneköp Livs och Conditoriet i Önneköp

THORBJØRN  RISAGER  
& THE BLACK 
TORNADO

På scen i Önneköp!

Tillsammans med 

Rock’n’Roll 
QUARTET
Kungarna av Rockabilly

SERVERING

i önneköp

sommarfest
Lördagen den 6 Juli kl 19.00

Insläpp fr.o.m kl 18.00 - kom i god tid

ByaföreningensByaföreningens

Ett av Europas bästa BLUESBANDstartar USA-turnén iÖnneköp


