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PR Tryck 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 

Byaföreningens årsfest 
Vi vill påminna om vår stora årsfest torsdagen den 30 Juni Kl. 19.oo 
Ola Magnell och Evert Ljusberg kommer att underhålla. Våra grillmästare 
är på plats. 
Förutom grillat, serveras Kaffe o kakor, öl o läsk och godis. Samt ett lotteri 
med fina vinster. 
 
Biljetter säljes i Affären, Bageriet, Frisersalongen och Bensinmacken.  
” Obs alla biljetter kommer  att säljas i förköp” 
 

Välkomna till en trevlig fest 
 

Önneköps Byaförening 

 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 !   
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L ångarödskretsen

 

Även Du kan bli medlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
 

/Fax 0415 - 601 40 
Mob. 010 - 298 32 99 

 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31

Box 53
242 21  Hörby

Tel. 0415 – 173 00

 

 
 
 
 
 
 
Tack till Er som kom till Rödakorsgudstjänsten.  
355 Kr. har skickats till Krigens offer. 
6 juni är R.K. med och anordnar firandet av Nationaldagen, Ställ upp och tåga med. 
Under hösten aug. sept. startar utbildningen i Grundläggande Barnolycksfall. 
Föräldrar och mor- o farföräldrar: Anmäl Er ” till Inger tel 60047 
 
Styrelsen 
Helen Brandin        tel. 94121          Gunilla Henningsson      tel. 60505 
Gunvor Håkansson tel. 60033           Eva Johansson                tel. 60356 
Inger Mårtensson    tel. 60047                                
 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR 
 

29 Maj kl. 11,oo Konfirmation med 
mässa 
6  Juni  kl. 18,oo Sveriges nationaldag, 
Svenska flaggans dag  Röda Korset, 
Byaföreningen, Idrottsföreningen och 
Kyrkan samverkar. Samling vid gamla 
pensionärshemmet (se notis) 
19 juni kl. 11,oo Kyrksöndag för äldre 
Kyrkliga syföreningen bjuder på 
kyrklunch 
10 juli  kl. 13,30 Friluftsgudstjänst på 
Önnebo 
24 juli  kl. 11,oo Mässa 
7  Augusti kl. 14,oo Friluftsgudstjänst 
vid Lanthandelsmuseet Kaffe 
21 Augusti kl. 11,oo Hemvändardag 
Mässa  (se notis) 
4 Sept.    kl. 13,30 Gudstjänst 
8 sept.     kl. 19,oo Frälsningsarmén från 
Malmö kommer till Långaröds kyrka  
Kaffe. Önskesånger 
18 sept.   kl. 11,oo Mässa 
18 sept.   Kyrkoval 
 
Reservation för ändringar se 
dagstidningen 
 
 
 
Den 6 April  hade kyrkan bjudit in Tre 
Herdar som underhöll i 
församlingshemmet en kväll med 
mycket skratt och fin sång. Salen var 
nästan full av åhörare.  
 

 
 
De 10 April var Kyrkan fullsatt men 
vilket program. Körerna från våra fyra 
församlingar som sjöng helt 
fantastiskt under ledning av vår egen 
kantor Christina,. Och så naturligtvis 
solisten Jessika Johansson som har en 
verkligt fin röst en gåva som är få 
förunnat. Jessikas morföräldrar var 
handlare i Långaröd Erik o Anna 
Håkansson. En helt underbar kväll. 
Kyrkorådet under ledning av Asta 
Nilsson gör ett mycket fint jobb vi 
framför ett varmt tack! 
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Keramiker 

Hemvändardag 
 

Långaröd den 21 Augusti 2005-05-09 
Vi börjar dagen i kyrkan med Mässa 
kl. 11,oo 
Därefter serveras en enkel måltid i 
församlingshemmet. 
På eftermiddagen blir det tillfälle att 
umgås. 
Finns intresse kan en 
kyrkogårdsvandring ordnas. 
För deltagande i måltiden måste 
föranmälan ske senast den 8 Augusti 
till 
Kjell Ove Sandgren  tel. 0415- 60197 
eller 
Asta Nilsson             tel. 0415- 6692 
 
Förutvarande och nuvarande 
församlingsbor är alla varmt 
välkomna. 
 
Senare på dagen finns tillfälle att 
besöka Lanthandelsmuseet och 
Arnold äventyrares museum i 
Önneköp 

Gerd Persson 
Korsholm 144 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  
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        ÖNNEKÖPS 
BIL 

 
Försäljning & service 

Telefon: 0415 – 600 65 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 
F-14. Detta lag kommer att vara 
stommen i vårt damlag om ett par år, 
och döma av resultaten behöver vi ej 
vara oroliga för damlagets framtid. De 
är tekniska och samspelta och har 
varit överlägsna sina motståndare i 
alla matcher. Senast en meriterad 
seger över IFK Trelleborg.  Fyra 
vinster så här långt. 
F-11 Har det lite tyngre 
resultatmässigt, men man är med 
spelmässigt i de flesta matcherna. Så 
kan man bara få ordning på 
målskyttet, så lär det inte dröja så 
värst länge förrän man får betydligt 
bättre poängskörd. Inga vinster så 
här långt. 
P-11. Vårt yngsta pojklag har det inte 
lyckats för under de inledande 
matcherna, man är väl med i 
matcherna till att börja med. Men i 
ivern att försöka komma förbi 
motståndaren med fler gjorda mål, 
har man lämnat sin målvakt allt för 
ensam, och då kvittar det vilken 
fantom man har i mål. Men lugn snart 
har Ceder och kompani rättat till 
detta, och ser man på när jag satt och 
skrev detta smällde man till med en 
5-2 vinst. 
P-14. Spelar 11 mannafotboll för 
första gången, och man har verkligen 
gjort det på ett lysande sätt. 
Så här långt har man två vinster och 
tre förluster. Vinsten över Höörs IS 
med 2-1 imponerar. 
P-15. Har fullständigt kört över sina 
motståndare. Det är endast Tollarp 
Som har lyckats bjuda något 
motstånd. Men det är kanske inte så 
konstigt när snart alla killarna spelar 
med i vårt a eller b-lag. Hannes de 
Richelieu och Glenn Malmros är 
bofasta  i a-laget. Andre’ Enochsson 
och Alfred Thullgren är på gång att bli 
det. Hannes är så här långt A-lagets 
bäste spelare. Det lär snart komma 
spioner från storklubbarna, om deras 
framfart fortsätter. Fyra raka vinster 
har det blivit. 
Våra yngsta knattar, boll & lek gänget 
under ledning av Jessica Nilsson 
tränar för fult, och vi väntar med 
spänning på deras första match. 
Utförligga referat och resultat service 
från samtliga lag finns på vår 
hemsida. Är det något ni undrar över 
när det gjäller ungdomarna ring 
Thomas Fridh 603 48.  

Loppmarknaden.   
Vår Loppis kommer i år att vara 
lördagen den 6 augusti kl 13.00. 

S RER T  VÅRA SPONSOÖD
och 

AN ÖRER NONS

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 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Notiser från Önneköps IF
                ÖIF på Internet
Adressen är: www.önneköps-if.se    
Besök vår hemsida, det är den väl värd. 
Här kan ni läsa om det mesta som hänt 
och kommer att hända i föreningen. 
Detta har 7000 besökare redan 
upptäckt. 

 

Herrlagen. 
Efter en bedrövlig serie upptakt hemma 
mot Huaröd 3-3, har A-laget spelat som 
förväntat. När detta skrivs är laget 
obesegrat, tre oavgjorda och tre vunna 
matcher är man med och krigar om 
första platsen i serien. Det är där vi vill 
ha laget också skall var, när det är 
dags att summera efter höstsäsongen. 
Vi hälsar även vår nye lagledare, (en 
syssla  han delar med Peter Nilsson) 
Göte Nilsson välkommen till klubben. 
Man kan säga att cirkeln är sluten, 
Göte som växte upp i Ormastorp, 
började sin fotbollskarriär i våra 
ungdomslag med Torsten ”på posten” 
Andersson som slavdrivare. Göte som 
numera bor i Hörby har varit den 
drivande kraften i Södra Rörums IF, 
både som spelare och senare som 
ledare. B-laget har spelat tre matcher 
så här långt och är som vanligt med i 
toppen. Här matchas våra 15-16 
åringar flitigt och får nyttig rutin och 
hårdhet som de mycket nytta av i 
framtiden.   

Damlaget 
Det är knappats någon överdrift att på 
stå, att damlaget hittills inte levt upp till 
förväntningarna. Man hade spänt 
bågen högt och aviserat att man skulle 
vara med och slås om de översta 
platserna i serien. Men efter sex 
omgångar och endast fyra poäng, får 
man nog ändra målsättning, och 
försöka ta sig ifrån bottenregionen i 
serien. Tjejernas spel har bitvis varit 
bättre än motståndarna men när det 
gäller att förvalta övertaget och 
målchanserna har det brustit rejält. Vi 
får hålla alla tummar och hoppas att det 
lossnar för våra damer så 
poängskörden bättras på avsevärt. 

Ungdomslagen. 
Alla våra ungdomslag är nu fult upp 
med seriespel, och för första gången på 
en herrans massa år har ÖIF två 
ungdomslag som deltar med elva 
manna lag i serie, och det har blivit 
succé. 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  

Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75, 610 67 
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En annons här 

 
Kostar 50: - 

 
Per utgåva. 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

http://www.%C3%B6nnek%C3%B6ps-if.se/


 

VI HAR ALLT FÖR

• Villa
• Trädgård

VÄLKOMMEN TILL

DIN LOKALA HANDLARE

e-post@lokalforeningen.com
www.lokalforeningen.com

Hörby         0415 – 17100
Fax              0415 – 17190

Söderskog   0413 – 32250
Fax               0413 - 32390

• Lantbruk
• Bygge

. Vi har plats till mycket saker än så 
om ni har något att skänka, tveka inte att ringa så 
kommer vi och hämtar när det passar er.  Andreas 
Ceder 0416-32024, 0708-761712Daniel Nilsson 128 
66 eller Isgrens-Livs 600 21. 

Tennis. 
Vår tennisbana är klar för spel. Det är bara att 
teckna sig för tid på Björkvallens högra entre’. 
Spelavgiftert erläggs enligt anslag på plats. 
Anmälan till Önneköps Open byns egen tennis 
turnering skall vara Gert Nygren tillhanda senast den 
26 juni. Turneringen startar någon gång i början på 
juli. Ni som anmäler er till turneringen spelar gratis 
hela säsongen. Frågor om tennisen besvaras av 
Gert 60367. 

Bingolotto 
Så har det hänt igen ÖIF har sålt en storvinst. Den 
här gången var det Tony Nyman vår egen spelare 
som var i Göteborg, och i direktsändning spelade 
om en Volvo. Men Tony som är Saab fantast nöjde 
sig med pengar nästan en kvarts miljon VI 
GRATTAR. Så man kan väl tycka lite synd om alla 
er som inte prenumererar på bingolottor via ÖIF. Vill 
ni ta chansen och vinna? ring Gert 60367 eller ordna 
det med respektive ledare för något av lagen. 

Detta händer på Björkvallen i Sommar. 
6 juni. Sveriges nationaldags firande kl 18.00. Fan 
tåg från pensionärshemmet. Se anslag. 
23 Juli Festival hål utkik efter anslag. 
6 augusti Loppmarknad med auktion kl 13.00. Se 
annonser 
20 augusti Kräftskiva kl 18.00 boka detta datum för 
ingen vill väll missa denna fest? 

Supporterklubben 
Ni som inte har någon supporter lott för 2005, ring 
Irene 421 22 och försäkra er om er deltagande, 
samtidigt som ni stöder vår förening. 
   

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

Isgrens Livs 
 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Manuell charkdisk 
Ombud för Systembolaget 
Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag – Fredag   9 – 18 
             Lördag                    9 – 13 
             Söndag                    Stängt 
 

VÄLKOMNA 
Ingvar  o  Annika 

 



e 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Önneköp 
Tanka Med 

 
 
 
 
 

Till Lågpris ! 
Välkomna 

Bankkort 
Kreditkort 
Kontanter 

En annons här 
Kostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Handla hos 
 
 
 
 
 
 
 

Var annars?
Storgatan 5, Hörby, 0415-123 20 

NYRÉNS FÄRG EFTR..
LARS NILSSON & SON

FÄRG – VÄGG – GOLV – PARFYM
 

 

NYA TORG 2,  HÖRBY 
TELEFON 0415 – 101 25 

Spektrum 

Välkommen till

Lavendelgården
                                 I HENSET

Telefon 0415-611 75
www.lavendelgarden.nu

Öppet:
maj-sept. tors. – sön. kl. 10 - 17Maj – Aug. lör. – sön. kl. 10 - 17 

 
 
 
 

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
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6 Juni Sveriges nationaldag Svenska 
flaggans dag 
klockan 18,oo tågar vi från gamla 
pensionärshemmet till idrottsplatsen. 
Högtidstal hålls av Olle Aronsson 
Farhult. Allsången leds av 
kyrkomusiker Christina Sällström. 
Andakt Jan- Olof Jansson 
 

Squaredans uppvisning 
Lotterier,   Kaffeservering 

 
Föreningar och enskilda hälsas alla 
välkomna att fira en gemensam 
 Nationaldag o Svenska flaggans dag 
Röda korset, Byaföreningen, 
Idrottsföreningen, Kyrkan 
 

 Stavgång och gympan tar 
sommarlov 
 
Långaröds hurtbullar har 
gympat och stavat flitigt hela 
vintern. Intresset har varit på 
topp. Alltid en trogen skara 
både på gympan och 
stavgången. Nu när kvällarna 
blivit ljusare har även 
rundorna blivit längre och lite 
annorlunda. En enda tisdag 
har vi behövt ställa in på 
grund av snöoväder. Nu när 
sommaren är i antågande 
avslutar vi tisdagens 
stavgång. Sista gången är den 
23 maj och vi börjar igen den 
23/8. 
När det gäller söndagens 
aktiviteter har vi lite 
gympaavslut den 22/5. 
Höstens gympa börjar igen 
den 4/9. 
Under sommaren träffas vi 
sedan om söndagarna. Det blir 
en del cykling eller stavgång. 
Tider finns uppsatta i affären 
och på fiket. Alla som är 
intresserade är välkomna. 
Vi kan även meddela att vi 
deltagit i vårruset med ett lag 
som var mycket duktiga. Vi 
skall även deltaga i 
blodomloppet den 31/5. 
Trevlig sommar önskar 
Långaröds Hurtbullar 
Undrar ni över något så hör av 
er 
Carina 60431 
Agneta 60049 
Susanne 22066 
 

    Byaförenings Årsmöte 
Hölls den 15/2 i Önneköp 
Valen förrättades och  styrelsen fick 
följande utseende 
Ordf. Karolin Persson nyv. 
V ordf. Kjell Nyström omv. 
Sekreterare Leif Bertilsson omv. 
Kassör Pia Allansson nyv. 
Ledamot Kjell Ingvar Olofsson omv. 
     ”        Tage Persson  omv. 
Suppleant Irene Olofsson  omv. 
Efter valen visade Kjell Ove en film 
från Rebbetuaredsgården om ölbrygd  
Årets byakanna tilldelades Dan Nilsson 
för många års arbete i Festkommittén   
 
 
 
Önneköps Lanthandelsmuseum  
Är öppet för besök alla Lördagar från 
den 28 maj till den 3 sept.  Kl. 11,oo – 
16,oo 
”Obs stängt midsommardag”. Är det ett 
tag sedan ni besökte Museet så är ni 
välkomna åter, det har tillkommit en 
hel del intressanta saker. Det finns 
alltid gajder som berättar, och ni kan 
naturligtvis ställa frågor ! Vi säljer även 
årets almanacka med gamla bilder de 
flesta tagna av Önneköps fotografen 
Oskar Nilsson. Vi har även tagit fram 
50 teckningar som  Alfred Lind har 
gjort, en fantastisk man han var 
gråstensmurare hembygdsforskare och 
konstnär   
Grupper övriga dagar ring Cecilia tel.   
0415/ 60124 
 
 
 
 
Valborgsmässobålet   
Besöktes av en rekordstor publik 107 
pers.  
Det började med att Kören sjöng ett 
antal vårsånger 
När brasan var tänd höll Bertil Persson 
ett trevligt vårtal. 
En varm och skön kväll som fortsatte 
med korvgrillning 
 
 
 
Tack 
Till alla glada och pigga människor, 
som regelbundet besöker källaren om 
fredagskvällarna. 
Utan Er medverkan, hade verksamheten 
varit i fara. Vi hälsar nya besökare 
hjärtligt välkomna till en trevlig 
samvaro och en trevlig pratstund, till ett 
glas öl eller en kopp kaffe allt efter 
önskemål 
  Källarsektionen 
 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

Byavandring 
Byavandring i Önneköp den 2 Juni 
Kl.18,30 
Vi börjar vid gamla 
pensionärshemmet och går längs Per 
Bings väg så långt vi hinner 
Kjell-Ove , Greta o Ulla berättar om 
äldre och nuvarande bebyggelse och 
boende. Vi hoppas på hjälp från alla er 
som har några minne från äldre tider!! 
Välkommna!! 
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Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
Bildväv, Pärl- och Text ollage Tusch/ Akvarell 

Öppet under Konstrundan 9 – 12 April kl 11.00 – 17.00   
           Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415 /  603 93 
          ”Hemsida” http://.skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

ilc

 
            E-mail. bertam@oretel.net 
      
 
 
 
                      

Enochssons Åkeri 
AB 

 
SKOGSTRANSPORTER 

Önneköp 
 

          
Hans-Olof Nilsson 

Slångatan 7 , 242 34 Hörby 
Tfn. 0415 – 126 31 

Mob.tel. 0707-89 22 71 

Tfn/Fax 0415 - 600 80

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, Lastbilar 

och Dumpers 
Tfn. 0415 - 600 36, 070 - 60 600 36 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

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

Önneköps Hårvård 
 

tel. 0415 – 604 11 
 

Öppettider 
Mån – Tisdag, Tors - Fredag 

08.30 – 17.30 

 

Tel. 0415-                      601 24

 

A llaslagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

Blomsterförmedling

   

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

Hörby 

Sjöbo 

Bildväv, Pärl och Textilcollage 
tusch/Akvarell 

Öppet  1/7 – 1/9  kl. 11.00 – 17.00 
Övrig tid enligt överenskommelse 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml

E-mail. bertam@oretel.net 
 

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

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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HUSET I SKOGEN 

Del 11 
Av An` Marie Bertam 

 
 Sommaren 1993 började funderingarna på 
vad det skulle finnas i det tilltänkta 
 ”Galleri ANI BERTAM” 
Det stod helt klart att det måste finnas 
annat än vävnader i olika storlekar. För hur 
det än är så tar det tid att göra, kortare eller 
längre, för det mesta längre tid än jag tänkt 
mig när jobbet påbörjades. 
Eftersom det rör sig om ”Bildväv” där allt 
plockas in med fingrarna och med en 
goblinpinne och alla trådarna ska, i största 
mån , helst inte synas på baksidan, så 
återstår det faktum att det inte rör sig om 
ackords jobb, därför ökar priset på en 
vävnad även om det aldrig motsvarar 
arbetet. 
 Fantasin  flög åt alla håll, möjliga och 
omöjliga, det sista kom det flest av, inte för 
det var omöjligt men det tog för lång tid 
och materialet blev för dyrt.  
 Vad gör man då ?- man sätter igång ändå, 
först med lite enklare vad det så än är, 
därom kan man ju alltid tvista. 
 Tevärmare med fina tyger, inköpta från en 
affär som gick konkursens väg, sedan 
äggvärmare med pärlor på toppen, det var 
så roligt att göra, trots en del handsömnad, 
att det totalt tog skruv och innan året var 
omme fanns det lådvis med äggvärmare, 
2400 st. blev det till!! 
 Eftersom jag inte ville bli betraktad som 
galen talade jag aldrig om det för någon, då 
1994 stickade jag mössor och långskaftade 
vantar, men först skulle mönstren ritas för 
dom skulle vara olika allesammans precis 
som allt det andra. 
 Pärl- o textilcollage hade jag jobbat med i 
många år men nu blev det roligare därför 
att det var till galleriet, och idéerna stod i 
kö, det var endast tiden som inte räckte till, 
även om jag förlängde kvällarna tills en bit 
ut på natten. 
 Alla tavlor med pärl- o textilcollage måste 
ha en speciell inramning med en liten extra 
ram under glaset för att ge plats för pärlor, 
paljetter och eventuellt sten, 
 Herbert stod för det jobbet, hade inte han 
gjort det hade inga tavlor kommit till 
världen, skulle de vara skickade till 
inramning hade det blivit för dyrt och 
därmed inte till att sälja. 
  På den tidpunkten var jag ovetande om att 
”Linderödsåsens Turistföreningen” hade 
startats på Ekerödsrasten eller möjligen var 
på planeringsstadiet. 
 En dag stannade en bil, två karlar klev ut 
och berättade om denna turistföreningen 
och undrade om jag kunde tänka mig att 
vara med i detta sammanhang, alla som 
blev medlemmar i föreningen fick då en 
stor skylt med namn och med 
turistföreningens logo. 
Detta var i början och jag tror det blev till 
20 skyltar, då satte vägverket en käpp i 
hjulet 
Om argumentet var att skyltarna verkade 
störande för trafikanterna eller 

naturskrämmande är mig obekant, ej heller 
en skylt med ortsnamnet ”Hemmeneköp” 
kunde accepteras eftersom området inte 
hade tillräckligt många hushåll, - alltså 
existerar vi inte- - hus, gårdar eller djur, 
utom när vi ska betala fastighetsskatt, men 
det är ju klart då är vi numrerade. 
 Alltså ska utifrån kommande hitta hit 
måste man förklara en massa, eller får de 
skaffa en generalstabskarta. 
  Galleriet öppnade i Maj 1995 med buller 
och brak, många bilar , vänner, bekanta och 
familjer från när o fjärran, kaffet försvann i 
mängder samt saft och bullar, det var livat. 
 Sedan hände ingenting, även om vi var 
förbereda på att det kunde ta tid att komma 
igång, så var vi absolut inte förbereda på 
att ”dom” mitt i sommaren hade tänkt sig 
att spärra av vägen från korset mot 
Vallarum, därför att bron över Verkaån 
skulle byggas om, bygget skulle hålla på 
till hösten!! 
 De hade sett  min skylt och till och med 
flyttat den lite, men tanken på att berätta 
om stängningen av vägen för oss hade inte 
slagit dem, så möjligheten för att hitta 
”Huset i skogen” samt galleriet var 
obefintlig. 
 Man måste vara född i trakten eller också 
otroligt nyfiken för att vrida av vid 
Skäpperöd och så småningom hitta hit eller 
nästa fantasifulla lösning måste bli att 
komma med spaningshelikopter, men de 
har säkert annat för sig. 
  Rent tekniskt var det nog möjligt att landa 
på vår stora lupinmark men det hade 
förstås varit synd om blommorna. 
  Ja, lupinmark storlek stor, hur gör man 
detta, det är faktiskt enkelt, man köper en 
påse vanligt lupin frö krattar lite i marken, 
man tar bort det värsta ogräs och sår, sedan 
samlar man fröna efter blomningen innan 
baljorna spricker, sår igen och så håller 
man på flera år i rad, sedan klarar det sig 
själv, så klart skadar det inte med lite 
tålamod, det tar sådär 20 – 25 år innan hela 
marken står i full blom på det viset. 
  En annan positiv sak med lupiner är att 
dom är giftfria från topp till tå , alltså 
ätbara, de gamla romarna åt de spröda 
stänglarna som sparris, rådjuren älskar dom 
också, det är kanske inte något plus men 
kossorna är inte heller svårbjudna, så jag 
fattar ej att vi inte ser lika många lupinfält 
som rapsfält. 
  Vintern ja, som jag tycker är så mysig 
ibland, blev lite väl mysig när den äntligen 
kom, det blev i alla fall den värsta sedan vi 
startade galleriet. 
Samma dag jag skulle ha vernissage på min 
10- års jubileumsutställning, på 
turistföreningen i Hörby från 12oo brakade 
snöstormen loss över södra Sverige, exakt 
kl. 13,50 så det var begränsad hur många 
personer som hade vågat sig ut, vi själva 
han precis hem innan träden började ramla 
ikull, strömmen gick och telefonen 
försvann. 
Dagen efter fick vi sätta axlarna mot dörren 
för att komma ut, , Herbert fick gräva en 
gång så vår stora hund kunde ta sig ut och 

sköta vad han skulle, han tittade 
undrande på de stora snöhögarna, 
hoppade upp på högsta punkten och lade 
sig väl tillfreds med nosen rakt mot 
snöstormen, så han måste vara en av dom 
få som var nöjd med situationen. 
  Nästkommande vecka skulle jag hålla 
föredrag om mina utställda arbeten på 
turistföreningen, osäkra blev vi när dom i 
radion talade om en ny snöstorm som var 
på väg och målet var Österlen med 
omnejd. 
  Eftersom föredraget var annonserad 
ställde vi upp, och två modiga personer 
kom !! 
  Vädergudarna var hyggliga, först sent 
på kvällen brakade det loss igen. 
  Veckan innan Påskrundan fanns det 
meterhöga snödrivor på gården till 
galleriet och hunden försvann till sin 
egen stora förvåning ned i dem. 
  Hörby var snöfritt, solen kom, och 
långfredagens morgon var vi snöfria, till 
och med våran skogsväg var framkomlig 
för möjliga gäster. 
  Kom inte och säg annat än att det var 
vilt, vi får väl se hur vilt det det blir 
framöver, just nu finns det inte mer att 
berätta om ”Huset i skogen” med mindre 
att ”Ni” som läser detta kommer och 
hälsar på mig i ”Galleri ANI BERTAM” 
och berättar historier för mig, men det är 
kanske för villt.  
   Hälsningar An´ Marie Bertam 
 
 
Redaktionen vill framföra ett hjärtligt 
tack, till An` Marie för alla trevliga 
skildringar från ”Huset i Skogen” många 
av våra läsare har framfört sin 
uppskattning. Vi ser gärna fram emot att 
få höra mer  
 
 

Byaföreningens Styrelse 
 

Ordf. Karolin Persson  Önneköp
tel. 0415/ 60521 
V. Ordf. Kjell Nyström Farhult
tel. 0415/ 60136 
Sekreterare Leif Bertilsson 
Önneköps vång tel. 0415/ 60405 
Kassör Pia Allansson L. Långaröd 
tel. 0415/ 60104 
Ledamot Kjell Ingvar Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122 
Ledamot Tage Persson Långaröd 
tel. 0415/60019 
Suppleant Irene Olofsson 
Bräknahult tel. 0415/ 42122  
 
 
Bokningar gruppvisningar av Museet

Cecilia Westphal Bageriet  tel. 
0415/60124 
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