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Tidning för Långaröd – Önneköp med  omnejd                                      Årgång 18   Nummer - 1   feb. 2006 

PR Tryck 

STÖD VÅRA SPONSORER 
och 

ANNONSÖRER 

 

Önneköps  
Byaförening 

 

Kallar härmed till ÅRSMÖTE  
tis. den 28 februari kl 19 00 

I pensionärshemmets stora sal Per Bings v. 
 

Ärende enligt stadgar  Inträde, kaffe och lott: 25 kr  
Välkomna 

 
          

Medlem som önskar få ärende behandlat på 
årsmötet, har att skriftligen överlämna ärendet till 

styrelsen senast 15 februari. 
 

Eventuella avsägelser skall lämnas till Gert Nygren 
senast 15 februari. 

 
 

BYA – KANNAN 
Förslag på mottagare av byakannan för 2006 mottages 
Tacksamt av byaföreningens styrelse senast 15 februari

 

 

 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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Tel. 0417                                263 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R öda K orset
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

 

 
 
 
 
 
 
Den 22 febr. kl. 19,00 
I Långaröds församlingshem är du välkommen att deltaga i förhandlingarna 
Och diskutera kretsens framtid. Områdets konsulent Sven Wiberg kommer  
Att närvara för att svara på frågor och ge råd, hur fortsättningen kan bli. 
Förhoppningsvis finns Långaröds Rödakorskrets några år till. 
På grund av dålig anslutning de senaste åren har styrelsen beslutat, att 
Inte blir någon auktion i år. 
Vi påminner om medlemsavgiften. 
Du fick inbetalningskort i Din RK.- tidning, som du fick för några veckor  
sedan. 
           Välkommen den 22 februari 
 
Styrelsen 
Helèna Brandin          tel. 94121 
Gunilla Henningsson  tel. 60505 
Gunvor Håkansson     tel. 60333 
Eva Johansson            tel. 60123 
Inger Mårtensson        tel. 60047 

Rödakorset
Långarödskretsen

 
LÅNGARÖDS KYRKA 

INFORMERAR          
 
Långaröd under febr.-april 2006. 
 
2/2 kl. 14  Café 14 i pensionärshemmet 
Önneköp  ”Gotland i ord och bild” med 
kyrkvaktm. Evert Johansson 
5/2 kl. 13.30 Familjegudstjänst. Jansson. 
Barn döpta under året inbjudna    
12/2 kl. 9.30  Mässa m. dop, Lindgren 
14/2 kl. 18.30 Långaröds kyrkl.syför i 
församl.hemmet 
16/2 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
21/2 kl. 19 ”På upptäcktsfärd i Bibel 
2000” i församl.hemmet, Jansson 
26/2 kl. 11 Mässa i afrikansk ton, 
Lindgren. Sopplunch i församl.hemmet 
2/3 kl. 14  Café 14 i pensionärshemmet 
Önneköp, Jansson 
14/3 kl. 18.30 Långaröds kyrkl.syför i 
församl.hemmet 
16/3 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
26/3 kl. 11 Gudstjänst, Lindgren, Kaffe 
med våfflor i församl.hemmet 
Lutherhjälpsinsamling 
6/4 kl. 14  Café 14 i pensionärshemmet 
Önneköp, Jansson 
9/4 kl. 11  Mässa, Jansson 
11/4 kl. 18.30 Långaröds kyrkl.syför. i 
församl.hemmet 
 

16/4 kl. 11 Familjegudstjänst, 
Lindgren, Barnkören medverkar 
23/4 kl. 11  Gudstjänst, Jansson 
  
Reservationer för ändringar se 
dagstidningen. 
 
Kontaktperson Kyrkliga syföreningen  
   Laila Jönsson  tel. 60191 
 
 
Körerna 
Barnkören: Tisdagar kl. 14,30- 16.00 
Vuxenkören: Torsdagar kl. 19,00- 
21,00 
Växelvis i Långaröds och Ö. Sallerups 
församlingshem. 
Ledare: Christina Sällström tel. 
0415/60109 och 0706910109 
 
Barn och föräldragrupper Måndagar 
och Onsdagar kl. 9,30- 11.30  
I försmlingshemmet 
 
Bli medlem i Byaföreningen!! 
Vår förhoppning är att så många som 
möjligt vill 
stödja byaföreningen . Det kostar bara 20:- 
per person, och år 
ung som gammal. Vi bifogar ett Bg.-
inbetalningskort som  
ni kan använda om betalar via Internet, 
bank- eller privatgiro 
Medlemskort går också att lösa i Bageriet, 
Isgrens, källaren  
eller kulhuset. 
Glöm inte att ange vilka medlemmar 
inbetalningen avser. 
Alla medlemmar behövs!! 

 
 
 
   Vi ses på Kretsstämman! 
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Keramiker 

Tel. 0415-60206 

Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  



 
 

 

M armel ad

Ö p pet  lö rdaga r  k l.  1 0  - 16
T e l. 0 4 1 5 -6 12  75

 
 
 

 
 

        ÖNNEKÖPS 
BIL 

 
Försäljning & service 

Telefon: 0415 – 600 65 
 

 

Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

Man kan bara hoppas, att efterhand 
som vintern släpper sitt grepp det blir 
fler på träningarna, annars lär killarna 
gå en tuff säsong till mötes. 
Ett nyförvärv har hälsats välkommen 
till klubben. Magnus Persson från BW 
90 kommer i första hand att ta upp 
kampen med Danne om målvakts 
sysslan. Men det hade inte skadat 
med ett eller annat nyförvärv till. Vi för 
även hoppas att alla våra unga 
talanger har ätit rätt kost så 
benstomme och musklerna utvecklats 
rätt. Så de kan tar ytterliggare steg i 
karriären och kanske bli dominanter i 
a-laget redan i år. 

Damlaget 
Ett stort träningsintresse kan nye 
damtränaren Patrik Hansson 
konstatera, som fått ett fantastisk 
gensvar från samtliga spelare. Tjugo 
spelare i snitt på träningarna, och fler 
lär vara på gång till ÖIFs dam-lag. 
Men ingen har skrivit på 
övergångsanmälan, så vi väntar med 
att presentera dom till nästa Bya-nytt. 
Patrik har nästan samtliga unga tjejer 
från det flicklaget som var totalt 
överlägsna i sin serie föra säsongen 
att tillgå, och vad han sett hittills så 
lär konkurrensen om platserna i laget 
att bli stenhård. Det kommer att bli 
intressant att följa laget närmast i 
våren träningsmatcher. 

Ungdomslagen. 
Alla ungdoms lag är inne i en lugnare 
period nu innan vårträningarna sätter 
igång på allvar. Man har visserligen 
deltagit i en del inomhus cuper. I 
Aske-cupen lyste framgångarna med 
sin frånvaro. I Gya-cupen lyckades P- 
15 laget placera sig på en hedrande 
andra plats. Fler deltagande i 
inomhus cuper är på gång, och till 
dem återkommer vi med resultaten. 
Ni som inte har riktig koll på när och 
var ert lag kommer att träna, ring till 
era ledare eller till den avgående 
ungdomsansvarige Thomas Fridh 
60348 så lotsar han er till rätt plats 

Loppmarknaden.  
2006 års loppmarknad kommer att 
äga rum lördagen den 5 augusti kl 
13.00, och  
vi är i full gång med att samla 
loppisprylar, så har ni något att 
skänka ring Daniel 0709-275689 eller 
Ceder 0708-761712, eller säg ifrån 
på Isgrens Livs så förmedlar de. 

Jubileumsfest. 
ÖIFs 60 års jubileum är tänkt att det 
skall firas på Björkvallen lördagen 
den 26 augusti. 
 

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 ca 10.000 besökare redan 
upptäckt. 

 

Årsmötet 2006. 
Det blev nästan idel omval vid ett 
välbesökt årsmöte. Styrelsen har 
följande sammansättning: ordförande 
Gert Nygren, v.ordförande Krister 
Ottosson, sekreterare Jeanette 
Persson, kassör Rolf Johansson, 
ledamöter Åsa Sandgren, Kjell-Ingvar 
Olofsson, Daniel Nilsson. Suppleanter: 
Helge Nilsson och Joakim Mårtensson. 
Mötet inledes med en tyst minut för 
Verner Persson. Verner var den 
drivande kraften inom bordtennis 
sektionen under en tjugo års period. 
Han var även en aktiv fotbollsspelare 
samt ungdomsdomare i föreningen. 
Medlemsavgiften för 2006 fastställdes 
enligt följande: Aktiva 19 år och äldre 
500:-,  15-18 år 250:-, 0-14 år 200:-, 
familjekort 700:-, stödmedlemmar 100:-
I övrigt kan noteras att Thomas Fridh 
avsade sig uppdraget som 
ungdomsansvarig, någon ersättare blev 
ej utsedd på mötet. 
Önneköps open pokalen i tennis skulle 
delas ut vid årsmötet till Joacim ”coach” 
Nilsson, som nu har två inteckningar i 

denna ståtliga pokal. Men Joacim 
kunde ej närvara. 

 Årets ÖIF-are 2006 Susanne Nilsson
Styrelsen beslutade att denna 
utmärkelse som i år delades ut för 
tjugonde gången skulle tillfalla Susanne 
Nilsson för hennes arbete med ÖIFs 
hemsida. Detta har lett till, att alla runt 
om i hela värden kan läsa om allt som 
händer i ÖIF. Susannes arbete har 
tidigare uppmärksammats i Skånska 
Dagbladet där hemsidan blev utsedd till 
Mellanskånes bästa bland 
idrottsföreningarna. 

 Herrlagen. 
Nye tränaren  Ernie Nilsson har nu 
drillat herrarna vid ett tio tals 
träningspass. Det kan väl konstateras 
att en del av killarna tror att det inte 
behövs någon större mängd 
grundkondition inför comebacken i 
sexan. Träningsintresset har varit på 
tok för skralt hittills. 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  

Lördag kl. 12 – 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/


 

4 

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

 

 
 
 
Framgångar för Önneköps Miniracingklubb. 
 
Förarna från Önneköps Miniracingklubb, har under den gångna 
säsongen nått fina placeringar  
i tävlingar med förare från övriga Sverige och Danmark. Av 39 
startande, i klassen ”Produktion 24” nådde Marcus Andersson en 5:e 
plats och Dan Gustavsson belade en 6:e plats i sammandraget. Två 
stycken av ÖMRK:s juniorer, toppar resultatlistan i klassen  
”Produktion 16 D” för juniorer nämligen 11-årige Fred Gustavsson 1:a 
och Fredrik Raneland 
2:a. I två andra klasser, ”Box 12” och ”G 27”  är det Marcus Andersson 
och Dan Gustavsson som placerat sig närmast toppen, med en 2:a och 
en 4:e plats för Marcus och två 3:e platser för Dan. Önneköps 
Miniracingklubb, som under några år inte haft förare i den absoluta 
toppen, har nu fått fram förare, som kan blanda sig i toppstriden, när det 
gäller tävlingar 
i övriga Sverige och även internationellt. Deras placeringar, och särskilt 
juniorernas,  
lovar gott för framtiden och återväxten i Önneköps Miniracingklubb. 
 
 
Text och bild: Per Andersson 
                       Flöjtgränd 2 
                       245 42 Staffanstorp 
                       Tel. 046 25 73 71 
                       e-mail pellesfoto@telia.com
 
PS: Sekreterare i ÖMRK DS. 
 

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 

 

 
Tid och program återkommer vi med. OBS missa 
inte denna fest, den ersätter den traditionsenliga 
kräftskivan i år. 

Bingolotto 
Premierar på bingolottor via ÖIF. Vill ni ta chansen 
och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med 
respektive ledare för något av lagen. 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla  
128 30 eller Jeanette 121 21 så fixar de det.  
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

 

 
En chaufför råkade ut för motorstopp på en 
enslig väg i Norrland .Efter en mils 
vandring når han en bondgård. Eftersom 
det är sent på natten ber han att få ligga 
kvar till morgonen. Vist säger bonden du 
kan få ligga hos geten, chauffören tycker 
inte det låter så trevligt varför han klättrar 
upp på höskullen och lägger sig. 
På morgonen vaknar han av ett vattenplask 
utanför. När han tittar ut ser han en vacker 
flicka som står vid pumpen och tvättar sig . 
Hej där vad heter du ? 
Jag heter Marianne men de kallar mig för 
Geten 
 

mailto:pellesfoto@telia.com
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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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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 

 

Långaröds 
hurtbullar 

Gympa 
Gympan är i full gång med många 
motionärer, en hel del av de gamla 
vanliga men glädjande nog har det 
synts flera nya ansikten. Som givetvis 
är mycket välkomna. Men det finns 
plats för fler…. 

Stavgång 
Det är en tapper liten skara som ses 
varje tisdag men förhoppningsvis 
kommer flera att följa med när det går 
mot ljusare tider igen… 

Innebandy 
Micke och Dan med flera vill gärna 
att det kommer fler till innebandyn 
män som kvinnor.  
De behöver vara flera för att slippa 
springa hela tiden själva…. 
 
 

Gympa söndagar 18.30 i 
Långaröd 

Stavgång tisdagar 18.30 
torget Önneköp 

Innebandy måndagar 19.30 
Långaröd

       Ö 

 
 

Önneköps 
Byaförening 

 
Protokoll fört vid 

styrelsesammanträde 
den 17-1-2006 

 
Närvarande: Iréne Olofsson 
                    Tage Persson 
                    Pia Allansson 
                    Karolin Persson 
                    Kjell Nyström 
 
§1. Hur har det gött för Önnebo? 
      Ingen har hört något nytt. 
 
§2. Är tomten såld? Nej, inte ännu.  
      Kjell-Ingvar har pratat med  
      Göran och kommit överens om  
      pris. Papper ej klara än. 
 
§3. Drogpolicyn skall sättas upp i 
      Kulhuset och läggas ut på 
      hemsidan. Karolin fixar det. 
 
§4. Årsmöte skall hållas 28-2-2006 
      kl 19 00. Karolin pratar med  
      Sandgren om film. 
 
§5. Komunklagomål har inkommit 
      ang. handikappvänligt museum 
      Tage, Karolin och Kjell-Ingvar 
      bestämmer möte med                  
      kommunen för visning av 
      lokaler och handikapprampen. 
 
§6. Leif skall ordna med så att  
      information kommer upp ang. 
      årsmötet. Leif lämnar annons 
      om årsmötet till Tage, som 
      sätter in den i Byanytt.  
 
§7. Näste styrelsesammanträde den 
      16-2-2006 kl 19 00. 
 
      
      Pia Allansson 
 
      Justeras: 
      Karolin Persson ordf.         

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
Öppet efter 

tidsbeställning 
Tel. 0415 – 600 37, 600 76 

Byaföreningen får egen hemsida
 
Styrelsen med hjälp av Susanne 
Nilsson  håller på att ta fram en egen 
hemsida. 
Ni hittar den på www.onnekop.com   
Den skall även gå att nå via Hörby 
kommun då går ni vidare och klickar 
på byar och får upp byaföreningarnas 
hemsidor. 
Vi är bara i början och tar tacksamt 
emot synpunkter och förslag hör gärna 
av er till 
Karolin tel. 60521  eller Tage tel. 
60019 
 

 
En herre kommer in i en butik och 
ber att få köpa en bh. till sin fru. 
Expediten frågar om det ska vara 
modell Frälsningsarmén , Diktatorn , 
eller Pressen.  Vad i all sin dar 
menas med detta.  
  Jo Frälsningsarmén lyfter de fallna , 
Diktatorn tvingar ihop de stora 
massorna och Pressen kan göra en 
mygga till en elefant 
 
 

Månsken 
 

Eva vad gör du ute i trädgården? 
Beundrar Månen Mamma. 
Klockan är nästan 12 så säg åt 
Månen att han tar sin moped och 
åker hem nu 

 
Det var märkligt hur den där karlen 
tog i hand . Han liksom skakade ett 
finger i taget. 
Du menar Karlsson ? Det beror på 
att han är bonde och har 
handmjölkat i trettio år. 
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Galleri ”ANI   BERTAM” 

Genuint konsthantverk, egen design och tillverkning 
ldväv, 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

Bi 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 

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

Önneköp 
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö 

Degeberga 
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Ett besök på Önnebo 
 
I  veckan besökte jag Artur Nilsson, 
som numera bor på Önnebo. 
 När jag kom låg han och vilade middag, 
med all rätt - han är snart 91 år, och vid 
full vigör. Fast benen vill inte alltid som 
han! Med hjälp av Helena gick det dock 
kvickt att komma upp i en stol.  
Artur har alltid mycket att berätta. Som 
gammal Önneköpsbo, men även från sin 
tid som linjemontör på sydkraft. 1946 
byggde han sig ett hus i byn,  sedan dess 
har han varit bygden trogen. Han är 
mycket glad över att även nu få bo kvar 
i Önneköp,  ”här på Önnebo känner jag 
både personal och övriga boende, här 
trivs jag”. 
 Artur började sin bana som linjemontör 
1938 och höll på till sin pensionering 
1979.Alltså  hela 
41 år. Med sin noggrannhet och lojalitet 
blev han naturligtvis förman. Han har 
varit med om att elektrifiera stora delar 
av vår bygd. 
   Nämnas kan att Önneköp fick 
elektrisk ström först 1932. Innan dess 
hade handlare Olof Olsson eget gasverk 
i källaren, som via rör försåg fastigheten 
med ljus. 
 Artur var med då man med handkraft 
grävde ner och reste stolparna, ett arbete 
nog så slitsamt. Stolparna kördes ut av 
någon bonde med häst, i sällsynta fall 
fick dom släpas och bäras ut medelst 
handkraft. Han minns många 
besvärligheter. Ibland var det stora 
stenar i vägen, ibland var vädret 
besvärligt, det förekom inga 
mannskapsbodar på den tiden. Men som 
han sa,” det blir åter vår när solen skiner 
och fåglarna sjunger, då glömmer man 
bort de dagar när snön föll, vinden ven 
och kylan nöp i både tår och näsa. 
  Artur har varit utsatt för olyckor i 
arbetet, men har alltid kommit  tillbaka. 
Som då han fick   10 000 Kw genom 
kroppen och nästan alla muskler  på arm 
och ben brändes upp. Ingen människa 
skall klara en sådan strömstyrka men det 
gjorde Artur! Efter en längre tid på 
sjukhuset var han åter tillbaka som 
linjemontör. 
 Han pratar också om Morfar Anders 
Erlandsson  som hade 8 barn. Flera av 
dem reste till Amerika. Moster Ida reste 
först, sen en morbror Otto som reste 
över för att slippa göra värnplikten. Han 
blev dock uttagen i Amerika istället, och 
fick deltaga i första världskriget. Han 
blev sårad av granatsplitter och  slapp 
vidare krigstjänstgöring.  Sverige 
besökte han aldrig mer.  ÖNNEBO är 
ett äldreboende från 1994. Önneköps 
fastighets AB byggde och äger 
fastigheten. 
Främst vill man  tillgodose behovet av 
boende för de äldre från den  egna 
bygden. 
Fastigheten har ett mycket tilltalande 
yttre.  Den smälter fint in i omgivningen 

med betande kor på gröna ängar strax 
intill. Den är inredd med 9  stora fina rum. 
Alla har egna hygienutrymmen med dusch. 
De har även pentry, om man själv  vill 
koka en kopp kaffe. 
Mitt i huset ett stort och ljust dagrum, just 
här är det högt i tak, med stora 
panoramafönster. Här kan de boende sitta 
och följa naturens skiftningar. Dagrummet 
övergår direkt i ett kök med  gemensam 
matplats. Där kan de äldre  efter förmåga 
och intresse  hjälpa till med mat och bak. 
 Hela huset värms upp med solfångare och 
fliseldning, man är mån om både miljö och 
ekonomi.  
    ÖNNEBO drivs av Långaröds hemtjänst 
AB. Personalen består av  sju  fast 
anställda, plus att man har möjlighet att 
ringa in extra personal när så behövs. 
Samma personal bedriver hemtjänst, och 
gör hembesök till behövande i  Långaröds 
församling. Allt efter behov distribuerar 
man  färdiglagad mat, hjälper till med 
städning, och om någon behöver hjälp med 
att duscha och klä sig ordnar man det, mm. 
Även hemsjukvården sköts med den äran, 
ett stort tack till  personalen för en sådan 
fin service.   
 Alla i personalen såväl som de boende är 
väldigt överens om den stora fördelen med 
ett mindre boende, där alla känner 
varandra redan innan man flyttar in.  
 Vi har ju läst i tidningen att avtalet mellan 
kommunen och Långaröds Hemtjänst är 
uppsagt,  och det oroar hela bygden . 
Varför ?? Är det politisk klåfingrighet? 
eller ett behov av att visa makt???? Platserna 
här är ju de billigaste i Hörby kommun. 
Tage Persson Långaröd 
 

 
 
Önneköps Byaförening 
 
Så har ett år gått igen, och vi vill 
önska alla våra läsare ett gott nytt år. 
Under året har vi anordnat 
Valborgsmäss bål som var mycket 
välbesökt. 
Nästa arrangemang var en 
byavandring i Önneköp men tyvärr 
regnade det så deltagarantalet  
blev därefter. Sen kom Svenska 
flaggans dag som numera även är 
nationaldag med fanmarsch genom 
byn som har blivit en fin tradition.
Fortsättning på Björkvallen med tal av 
Olle Aronsson kaffe med mera. 

Midsommarhelgen kom med riktigt 
fint väder och en trevlig dag  
med stångresning dans samt 
förtäring av det medhavda kaffet. 
Så kom då sommarfesten i 
trädgården en för varje år alltmer 
populär tillställning Med stora 
artister som Evert Ljusberg och Ola 
Magnell. 
Julmarknaden blev, trots det fina 

vädret, lite folkgles. Men tack vare 
alla knallar som ställde upp och 
människorna som kom blev det 
riktigt mysigt. 
Partygänget gör som vanligt ett fint 

jobb! 
Byaföreningen har äntligen fått en 
egen hemsida som har varit mycket 
välbesökt en del har även passat på 
att skriva i Gästboken 
Museet har under året besökts av 
ca:700 personer vidare har huset 
målats utvändigt. 
Det är åter tid att betala 
medlemsavgiften som är 20:- per 
medlem  
Allting känns mycket lättare för alla 
som arbetar ideellt om vi har många 
medlemmar som stöttar föreningen. 
Till sist vill vi uppmana alla som 
har någon ide om verksamheten vad 
som kan göras eller vad som kan bli 
bättre . 
 
Även redaktionen för Bya Nytt är 

tacksam för olika tipps! 
 
Byaföreninges styrelse har under 

året varit 
Ordf. Karolin Persson 
V, ordf. Kjell Nyström 
Sekret. Leif Bertilsson 
Kassör Pia Allansson 
Ledamot Kjell Ingvar Olofsson 
     ”       Tage Persson 
suppleant Irene Olofsson 
www.onnekop.com
 
 
 
 
Byaföreningens sommarfest

 
Sommarfesten är bestämd till den 
29 juni 
I år kommer Grus i Dojan att 
underhålla 
Vi återkommer i nästa nr. om 
billjettförsäljningen 
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