
 

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 20   Nummer - 1   Feb. 2008 

 En annons här 

Önneköps Byaförening Kostar 50: - per utgåva 

 
 Bya Nytt 
Kallar härmed till ÅRSMÖTE tisd. den 26 februari kl 19 00  Utges av Önneköps Byaförening 
                 I ”Kulhuset” vid torget. 20 år firar vi med tårta.  Politiskt obunden tidning 
 Utkommer fyra ggr per år. 
       Ärende enligt stadgar. Kaffe och lott: Välkomna Nästa nummer omkr. 6/4 - 2008 
 Manusstopp 24/3 - 2008 

Ansvarig utgivare: Medlem som önskar få ärende behandlat på årsmötet, har att 
Byaföreningen skriftligen överlämna ärendet till styrelsen senast 10 februari 
I redaktionen:   

Tage Persson Långaröd 2243  
242 96  Hörby Tel: 0415 - 60019 

 och Hans Skantz  
Eventuella avsägelser skall lämnas till Gert Nygren  e-post: hans.mail@onnekop.se 
senast 10 feb. 

  Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 
och kostar 50:- per utgåva.  

 STÖD VÅRA SPONSORER 
 och 

ANNONSÖRER BYAKANNAN 
 

Arnolds Förslag på mottagare av byakannan för 2008 mottages 
Kannibalmuseum tacksamt av byaföreningens styrelse senast 10 februari 

Önneköp  
  

Öppet efter  
tidsbeställning  

  
Tel. 0415 - 600 37, 600 76  

 
 
 
 
 
 
   DUMPERTRANSPORTER 

Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 
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JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 Styrelsen består numera av: 
 
 Gunvor Håkansson. Tel: 60333 - Eva Johansson  Tel:60123  
 Inger Mårtensson   Tel: 60047    
          Ersättare Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo                  
Valberedning: Asta Nilsson  / Anita Lindholm o Karl- Gustav Johansson 
 
All hälsas välkomna till årsmöte i Långaröds församlingshem den 27 
februari kl 19.00. Vi bjuder på fika. 
Eva Johansson avgår ur styrelsen. Förhoppningsvis hittar valberedningen 
nya ledamöter. 

Styrelsen

 
 
 
 
 
 
Långaröd under tiden februari-maj 
2008. 
 
3/2 kl. 11.00  Gudstjänst, Jansson 
7/2 kl. 14.00  Café 14 i f.d. 
pensionärsbost. Önneköp, Jansson 
Ann-Mari Ohlin berättar om  
Nils Bolander 
12/2 kl. 18.30  Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet. 
Årsmöte 
17/2 kl. 9.30  Mässa, Jansson 
19/2 kl. 19.00  Bibel 2000 i 
församlingshemmet, Jansson 
21/2 kl. 14.30  Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
1/3 kl. 9.30  Kvinnofrukost, Västerstad 
församlingshem.  
Eva Hallberg talar om ”Berörd”. 
Musikalisk, poetisk och underhållande 
stund om inre och yttre beröring. 
Vi äter en god frukost tillsammans till 
självkostnadspris. 
2/3 kl. 11.00  Gudstjänst, Lindgren. 
Konfirmanderna framför musikalen 
”Brödundret” 
11/3 kl. 18.30  Långaröds kyrkliga 
syförening 
16/3 kl. 11.00 Gudstjänst, Jansson 
20/3 kl. 14.30 Mässa på Önnebo, 
Jansson 
 

Långaröd under tiden februari-maj 
2008. 
 
21/3 Långfredag: kl. 19.00 Gudstjänst, 
Lindgren 
23/3 Påskdagen kl. 9.30 Gudstjänst, 
Jansson 
24/3 Annand. Påsk kl. 11.00  
Gudstjänst i Östra Sallerups kyrka, 
Jansson 
6/4 kl. 16 Mässa i Taizéton, Jansson 
8/4 kl. 18.30  Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
15/4 kl. 19.00  Bibel 2000 i Långaröds 
församlingshem, Jansson 
17/4 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
20/4 kl. 11.00  Mässa, Jansson. Inbj. 
till jubileum för konfirmander med 
30-40-50-60-70 års jubileum. 
 Mat serveras till självkostnadspris. 
1/5 kl. 13.00  Gudstjänst, Lindehagen 
11/5 kl. 18.00  Dansbandsmässan, 
Jansson.  
Kyrkokören tillsammans med solister. 
13/5 kl. 18.30  Långaröds kyrkliga 
syförening i församlingshemmet 
15/5 kl. 14.30  Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson 
  
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar. Frostabladet på 
måndagar  och besök gärna 
www.kyrktorget.se 
 
Hälsningar 
Els-Marie 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

Rödakorset
garödskretsenLån

Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

 
Önneköps Gräv & 

Schakt 
HÄFTIG ALMANACKA! 

 
Fick i julas i min hand en väggalmanacka utöver det vanliga. Den är utgiven 
av Företagarna i Huaröd. I stället för nostalgiska bilder fr gamla tider, har de 
driftiga herrarna i Huaröd låtit sig fotograferas i sitt arbete. Förmodligen en 
varm sommardag, med tanke på deras lätta klädsel!!! 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

Tfn. 0415 - 600 36,  Detta måste vi på något sätt överträffa. Kom med idéer! 
                      

Irene O
070 - 60 600 36 

 

 
Hans-Olof Nilsson 

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

Mob.tel. 0709-465408 

Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

En annons här 
Kostar 50: - 
Per utgåva 

GÖR ETT BESÖK Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
HOS HENNINGS RÖKERI Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 

Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  OCH 
DAGMARS SERVERING El-&Fotogenlampor, mm. 

Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. HÄLLEVIK 
 

Dagmars Servering öppet maj - aug 
varje dag. TRÄDGÅRDSMÖBLER 

Regnvattentunnor, Spaljeer,   Affären, i samma byggnad, är öppen 
varje dag hela året. Pelargonier, Korgar, mm 

 Tel. 0456 – 520 50 
Kagarp Boställe 0415-60364   Vid bussresor: förbeställ gärna 

www.fargfranforr.nu 
Öppet: Tis. – Sön. 10.00 – 18.00 

Ö Sallerups Kulturhus  

 

ÖNNEKÖPS BIL 
 

Försäljning & service 
Telefon: 0415 – 600 65 

       
 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

    Hantverksbod – Cafe’  Loppis – Vävstuga  Jöns H . Minne - Hembakat  
                          

                      J.N. Måleriservice 
                               0709 – 84 07 02 

 
                    Här köper du Teknos färger! 

 
                                        

                     Jag bryter din favoritfärg  
                    (f.d. Lokalföreningens sortiment) 

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

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

 
Per Bings väg 4  Önneköp 
Tel. 0415 – 60021 
 
Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
             Lördag                    9 - 13 
             Söndag                    9 - 13 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 



 

 
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 30.000 besökare redan upptäckt. 
 

ÖIFs årsmöte 
Den 26 januari var ordinarie årsmöte på Björvallen. Det mesta gick i omvalets tecken, dock lämnade Kjell-Ingvar 
Olofsson sin plats i styrelsen till förmån för ungdomsansvarige Jörgen Svensson. 
Jörgen fick även priset som årets ÖIF-are för sitt mångårigt arbete med ungdomarna i föreningen. 
 

Herrlagen. 
Herrarna är igång med träningen inför stundande säsong. Främst är det styrkan som tränas för stunden i form av 
brottar träning inomhus i Hörby. I början av februari börjar träningen utomhus, och jag tror knappt att våra pågar har 
känt sig så motiverade förut med försäsongsträningen. Det blev rena bingon med serieindelningen. ÖIF ligger mitt i 
serien geografiskt sett, och med storebröderna Askeröds IF och Hörby FF i samma serie, mer intressant kan det 
knappast bli. Premiären är mot just Askeröd hemma på Björkvallen. Några nyförvärv är på gång, klar är Antonio 
Ribeiro-Dias från Hörby FF. Sen rycktas det att en del gamla ÖIF spelare som la skorna på hyllan för ett antal år 
sedan tränar hårt för en stundande comeback. Men jag har svårt att tänka mig att alla vår unga och lovande spelare, 
som dessutom är ett år äldre, kommer att släpa någon plats frivilligt ifrån sig.   

 
Damlaget 

Damlaget är också i gång med försäsongsträningen och då under den nye tränaren Tommy Larsson. Det skall bli 
mycket intressant att se hur Tommy lyckas med att utveckla detta mycket unga lag. Serie avslutningen ifjor var 
mycket positiv där damerna spelade mycket trevlig fotboll. Några nya spelare har inte skrivit på för oss ännu, men 
än är det några månader till seriestart, så vem vett. Här går däremot inga rykten om att ”panter tanterna” skulle var 
på gång att göra comeback, men unge Lisa har väl knappast lagt skorna på hyllan? Hon planerar som bäst för sitt 
stundade 50 jubileum. 
Damerna spelar i den östra femman, och har sin premiär borta mot Brösarp. 
 

Ungdomslagen. 
Ungdomslagen är också igång med träning, såväl inom som utomhus enligt följande: 
Boll & lek Inomhus Långaröd måndagar 17.30-18.30 
Pojkar 9 inomhus Långaröd 
Flickor 12 utomhus Björkvallen, inomhus Långaröd 
Pojkar 14 utomhus Björkvallen, inomhus Långaröd 
Innebandy för årskurs 3-6 Långaröd, torsdagar 18.30-19.30 
Tiderna ändras mycket under vinterträningen så gå in på hemsidan eller ring till Jörgen för att få korrekta tider. Ni 
som undrar över något om våra ungdomslag eller kanske vill hjälpa till på något viss, kontakta ungdomsansvarige 
Jörgen Svensson på 60447. Är det någon som är intresserad, tveka inte att ringa. 
Vi gratulerar även våra P-91 som vann Aske-cupen efter mycket övertygande spel 
 
 

Loppmarknaden.  
Vi kan ta emot mycket loppis saker ännu, så har ni något att skänka ring Ceder 0416-32024, 0708-761712 eller 
Daniel 12866, 0709-275689. 
 

 
Bingolotto 

Prenumerera på bingolottor via ÖIF, och ta chansen och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med respektive 
ledare för något av lagen. 
 
 
 

Fortsättning på sidan 5 
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Medlem i ÖIF 
Alla är hjärtligt välkomna som medlemmar i vår förening både som aktiv och passiv. Det är ett absolut krav, att alla 
som deltar aktivt i föreningen på ett eller annat set, måste lösa medlemskap.  
Medlemsavgiften för 2008 är fastställd enligt följande: 
Aktiva 19 år och äldre:  500:- 
15 år – 18 år                 250:- 
0 år – 14 år                   200:- 
Familjekort                    700:- (för samtliga familjemedlemmar med aktiva barn t.o.m 14 år) 
Föreningsledare            200:- 
Stödmedlemmar            100:- 
Avgiften betalas helst in på BG- nummer 986-3150, och glöm inte att ange vem avgiften gäller för. 
 

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

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

Önneköps Miniracingklubb. 
 
Trots vikande deltagarsiffror fortsätter klubben att ha banan öppen varje fredag mellan 18.30 och 21.30. Klubben hade en 
onsdagskväll besök av ett  ”gäng” från Staffanstorps hobbysällskap som normalt är aktiva inom den så kallade ”radiostyrda 
bilsporten” som det numera heter och som tidigare hette radiostyrd miniracing. Besökarna från Staffanstorpsklubben blev ”eld 
och lågor” och tände på det här med att köra spårstyrd miniracing. 
-Vi kommer att göra fler besök i Önneköp för att köra  spårstyrd miniracing, menade man.  
ÖMRK:s förare ligger åter på  fina placeringar i de olika tävlingarna, och kan i sammandraget och i sista deltävlingen, komma 
att få framskjutna  placeringar. Nämnas kan att  Dan Gustavsson  är ”näst” bäst i Sydcupen inför den sista deltävlingen vars 
resultat inte är färdigt. 
Ytterligare en Önneköpsförare, Marcus Andersson ligger bra till inför den sista deltävlingen i samma tävling. I  ”Sydcupen” för 
juniorer leder Fredrik Raneland före Fred Gustavsson båda från Önneköpsklubben.  
Text och bild Per Andersson. 

 

Landskapets historia i Långaröds socken 
 
Är du intresserad av att lära dig mer om landskapets historia i din hembygd? 
Med hjälp av bl a historiska kartor söker vi svar på frågor som  
Hur såg landskapet ut på 1700-talet? Hur fungerade lantbruket före 1800-talets jordskiften? 
Vilka fornminnen finns i min by? 
Tid: Tisdagen den 4 mars kl. 18.30- 21.30                 Plats: Långaröds församlingshem 
 
Sara Aurelius och Kamilla Persson, Länsstyrelsen, berättar om landskapet och lantbruket i 
Skåne, med fokus på Långaröds socken, under 17-, 18-, och 1900-tal. Vi tar också upp de 
landskapsvärden som finns idag. 
 
Under våren planeras sedan 3-4 fältvandringar runtom i socknen, då vi tittar på hur landskapet 
förändrats och vad som finns kvar från äldre tider. 
Anmäl dig till Sara Aurelius 044/040-25 22 92 eller Kamilla Persson 044/040-25 22 65,        
Länsstyrelsen. Det går också att ringa till Tage Persson 0415-60019 
En vecka före kursdagen får du ett mer detaljerat program. 
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En annons här kostar 50:-  
Per utgåva. 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service    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 !  

          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl 
             242 96  Hörby                      Tel. 0415 – 60323

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. Bordercolliehundar 
+ Byggnationer Lipizzaner föl 

0415 - 603 71  
Återförsäljare av däck 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu 

Öppet: 
Maj – Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 

 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

 

Box 53 
242 21  Hörby 

Tel. 0415 – 173 00 

 
Välkommen in på 

 
www.prtryck.se 

Alberts Väg 1, 24298 Hörby 
 

Tanka med 
Bankkort, Kreditkort eller Kontanter. 

 
Till Lågpris!  

 

Välkomna 
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La Flambée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välkommen till din lokala 

handlare 
Epost: epost@hbylm.se 
www.hörbylantmän.se 

 
Hörby 0415 – 171 00 
Fax 0415 – 171 90

Hörby Lantmän 
 

Bygg och Energicenter 
Vi finns på Råbyvägen 42 

 
Välkomna

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

                   Sveriges första Tarte Flambée restaurang 
                Med egen importerade Viner från Alsace 

                                         Specialiteter från Alsace, egenimporterade viner, fullständiga rättigheter! 
                                     Nytt för i år Rum & Frukost. Trevligt inredda rum, härliga sällskapsrum, uteplats. 

  Öppet i Påsk, vissa helger, specialarrangemang och hela sommaren. 
 Ring för info och bordsbeställning     Per Bings väg 10 i  Önneköp 

 tel /fax 0415-60456 070-275 13 24 www.la-flambee.eu   

(Nytt för i år, Insändaren, här kan ni skriva om lite av varje.) 
Hur placeras en postlåda eller lådgrupp? 

  
       Postens riktlinjer säger att postlådans överkant skall sitta cirka 90 centimeter över 

     marken. Lådans öppning ska vara vänd mot gatan och kunna öppnas med en hand. 
      Man skall också kunna köra till brevlådan utan att hålla på att backa, man skall 
      ej heller behöva gå ur bilen för att komma åt postlådan. 
      Märk också ut er postlåda med Nr: eller/och Namn för att underlätta utdelningen. 
                           Tänk på att brevbäraren sitter på höger sida i sin bil, så det är han som skall komma 

                           till utan att behöva gå ur bilen, prova gärna med er egen bil så får ni se hur det 
funkar                 är med er egen brevlåda, om den sitter rätt eller fel.   mvh  Bya Nytt´s utdelare 

Intresse för bredband från Telia? 
Bya Nytt tänker göra en liten undersökning av hur många som är intresserade av bredband från Telia. 

 
För närvarande är det så att Sjöbo Teleservice har kompletterat telestationen i Önneköp, för att kunna leverera ADSL 
bredband via telejacket. Så det finns alltså ingen konkurrens på bredband i vår bygd. Telia är måttligt intresserade av att 
komplettera telestationen, tror inte att det finns tillräckligt med intresse för bredband. 
Telia har flitigt annonserat om att skaffa bredband hos dem och samtidigt få tillgång till digital TV kanaler. Men eftersom 
vi inte har den möjligheten, så skulle det vara intressant att veta hur många som intresserade av bredband hos Telia. 
Vid samtal med kundsupporten på Telia, så fick vi rådet att ta reda på hur många som skulle vara intresserade av att 
skaffa Telias bredband. Om tillräckligt många är intresserade, så kan kanske Telia skulle kunna tänka sig att bygga ut 
telestationen. 
Vi kommer att lägga ut lappar för namninsamling på Cafe’t och Affären. 
Det går även bra att maila till nedanstående adresser: persson.041560019@telia.com  (Tage Persson) 
Eller: sven.henningsson@horby.nu                            Axplock om vad som går att välja, mer info finns på www.telia.se 
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A llas

 

Almanackan 

lagsbinderier – Blomsterarrangemang
Bukette ter - Krukväx r

Blomsterförmedling

för år 2008 
Den kan ni som vanligt köpa hos 

Isgrens, Bageriet,  
Museet och Källaren.  

( Nya bilder från bygden ) Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 
 Även Du kan bli medlem 

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

 Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
Rödakorset

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

  
 Ringer du till mej, Öppnar jag för dej 
Vi i styrelsen vill framföra vårt varma 
tack för det gångna årets gåvor och 
bidrag.  

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

E-mail. bertam@onnekop.se Alla ni som utfört frivilligt arbete och 
annat stöd, har alla  
på ert sätt bidragit till, att Långaröds 
Röda kors krets, har kunnat leva 
kvar i bygden under 2007. 
 
Är du nyinflyttad eller fått mera tid, 
kanske blivit pensionär. 
Kontakta någon i styrelsen, om du vill 
arbeta idellt eller i styrelsen. Vi 
behöver din hjälp, för att Långaröds 
Röda kors krets skall leva kvar. 
 
Långaröds Rödakors avdelning 
bildades 14 december 1939 och är väl 
värd att leva kvar i bygden. De gamla 
protokollen talar om en historia i 
krigets tecken. Vi som är födda 
senare, har svårt att förstå det.  
 
Även i dag är oron stor i världen, men 
kanske inte på samma sätt i Sverige. 
I Sverige är den sociala nöden det 
största problemet och inte krigets 
fasor.  
 
Alla behövs  - om du har någon tid 
över att jobba hos oss. 
 
All hälsas välkomna till årsmöte i 
Långaröds församlingshem den 27 
februari kl 19.00. Vi bjuder på fika. 
 
 
Eva Johansson avgår ur styrelsen. 
Förhoppningsvis hittar valberedningen 
nya ledamöter. 
Styrelsen 

 
Välkommen till Yangtorp 

Vill du utöva qigong? 
Träningspass både för nybörjare och för Dig som redan har tränat 

qigong tidigare. 
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Yangtorp. 

 
Gratis kurser i qigongsystemet ”Sex Hemliga Ord” hela året. 

Tel: 0415-60500 
 

Akupunkturbehandlingar utföres av Marcus Bongart enligt  kinesisk 
medicin. 

 
 
www.qigong.se 
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