
 

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 20   Nummer 3 - Juni.  2008 

Stor Musik o Jubelfest den 5 juli En annons här 
Kostar 50: - per utgåva I samband med Byaföreningens 20 Års jubileum blir det något 

extra.  

Underhållare i år är Grus i Dojan som sjunger och spelar kända 
låtar. Bya Nytt 

Utges av Önneköps Byaförening Evert Ljusberg välkänd från framträdande vid tidigare fester. Politiskt obunden tidning 
Yngve Kristiansen en Norrman som sjunger på svenska han 
framför Cornelius o Taube. Vi ser fram mot en verklig helkväll!

Utkommer fyra ggr per år. 
Nästa nummer omkr. 9/11 - 2008 

 Insläpp från Kl.18-00 då våra grillmästare står beredda!! Manusstopp26/10 - 2008 
Uppträden börjar Kl. 19-00 kom gärna i god tid och ät, drick o 
umgås. 

Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen:  Biljetter säljs av Isgrens o Bageriet och kostar 150:- 

Tage Persson Långaröd 2243   Välkomna till en underbar afton önskar. 
242 96  Hörby Tel: 0415 - 60019                          Önneköps Byaförening 

och Hans Skantz   
e-post: hans.mail@onnekop.se  

 
  Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
 
 

STÖD VÅRA SPONSORER  
och  

ANNONSÖRER  
 

Arnolds 
Kannibalmuseum Midsommarafton Önneköp 

Firas på Björkvallen  
Öppet efter Fredagen den 20/6 Kl. 13,00 -16.00 

tidsbeställning Vi klär majstången Kl. 12,00 
 

Festligheterna börjar med att alla hjälps åt att klä stången Tel. 0415 - 600 37, 600 76 
Idrotsföreningens 5-kamp, Musik av Hörbygänget 

Ponnyridning, Lotteri med fina vinster 
 

                  Kiosk med kaffeservering, Isgrens Livs Godisregn 
Pilkastning 
Välkomna!! 

 Medtag blommor och ett glatt humör. DUMPERTRANSPORTER Alla är Välkomna med eller utan blommor!!               Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 Arrangeras  av Byaförenings Partygäng
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JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 
 
Långaröd under tiden juni-oktober 
2008. 
29/6 kl. 18 Gudstjänst  med 
Köpenhamns kammarkör.  
Smörgåstårta serveras efter gtj. 
6/7 kl. 9.30 Friluftsgudstjänst vid 
Kulturhuset, Ö.Sallerup 
13/7 kl. 17 Mässa 
17/7 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo 
27/7 kl. 13.30 Gudstjänst på Önnebo 
3/8 kl. 19 Musikgudstjänst i Ö.Sallerups 
kyrka 
10/8 kl. 13.30 Friluftsgudstjänst vid 
Lanthandelsmuseet, Önneköp 
21/8 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo 
24/8 kl. 11  Mässa 
25/8-27/8 Seniorläger Åsljunga. 
Anmälan göres till past.exp  
0415-404 16 senast den 25/7. 
 

 
4/9 kl. 14 Café 14 i f.d. 
pensionärsbost. Önneköp  
7/9 kl. 11 Mässa. De äldres dag 
18/9 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo 
21/9  kl. 17 Mässa med Sudan-fest 
”Catch the Spirit” i Västerstad kyrka.  
28/9 kl. 14 Gudstjänst i Ö.Sallerups 
kyrka. Kulturhuset firar sitt  
20-årsjubileum. 
2/10 kl. 14 Café 14 i f.d. 
pensionärsbost. Önneköp 
5/10    Gudstjänst. Tid ej bestämd 
12/10 kl. 11  Skördegudstjänst 
26/10 kl. 9.30 Mässa 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna www.kyrktorget.se 
 
 
 
Hälsningar 
Els-Marie 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

En annons här kostar 50:-  
Kurs i praktisk lieslåtter! Per utgåva. 

Kom och lär dig slå med lie, slipa och jordlägga! Vi går igenom alla 
moment som du behöver kunna för att slå med bra resultat!  
Kursen innehåller även en kortfattad genomgång av lieorvets framväxt 
genom årtusenden. Vilka olika lietyper finns och hur väljer man ut en 
lie som håller skärpan? 

 
Kursledare: Kjell Gustafsson, Ängagärdets Natur och kultur 
Tid: Måndagen den 21/7 kl 09.00-15.30 

Mobil                        073-946 73 92 Plats: Långarödstrakten. Exakt plats meddelas senare. 
 
Anmäl dig till Kamilla Persson, Länsstyrelsen, senast 14 juli. 

E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

Tel 040/044-25 22 65,  e-mail kamilla.persson@m.lst.seÖnneköps Gräv & 
Schakt 

 
eller på www.kompass.lrf.se   
Klicka på Kurs/Seminarie och sök via utbudskod 6460. 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

 
 

Tfn. 0415 - 600 36,  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via 

Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne”. 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Byggnadsvårdsbutik & Måleri Dagmars Servering öppet maj - aug 

varje dag. Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 
Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  Affären, i samma byggnad, är öppen 

varje dag hela året. El-&Fotogenlampor, mm. 
Tel. 0456 – 520 50 Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 

Vid bussresor: förbeställ gärna  

TRÄDGÅRDSMÖBLER 
Ö Sallerups Kulturhus Regnvattentunnor, Spaljeer,   

Pelargonier, Korgar, mm 
 

Kagarp Boställe 0415-60364   
 www.fargfranforr.nu

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

  
Öppet: Tis. – Sön. 10.00 – 18.00 Hantverksbod – Cafe’ 

Loppis – Vävstuga  
Jöns H . Minne - Hembakat  

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

 
 
 
 
 

                          
                      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, 

 
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 

 
 
 
 
 

Styrelsen består numera av: 

 

Rödakorset 
Långarödskretsen 

 
Gunvor Håkansson. - Inger Mårtensson    
Anne Andersson  o Ulla Britt Nittmo 
Ersättare är Kristina Lineau 
 

Den 8 maj firades Rödakorsets dag. 
Utöver styrelsen så deltog 7 personer. 

 
 
 

Glad sommar önskar Rödakorset. 
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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 35.000 besökare redan upptäckt. 
 

Herrlagen. 
Om det blir fågel eller fisk, vet vi förmodligen när vi läser dessa rader. Vinst mot Vittskövle och Löberöd, och vårt A-
lag är med om att slås om en kvalplats uppåt, förluster och laget får kämpa om att stanna kvar i sexan. Laget har i 
stort sett spelat jämt med de flesta motståndarna, men varit föga effektiv framför motståndar målet. Och det är ju där 
matcherna avgörs. Det är bara att hoppas att målskyttet lossnar här framöver, och att laget för vara med att slås i 
toppen och inte i botten av serien. 
B-laget är som vanligt med i toppen i sin serie, hittills är man obesegrade, och man kan väl konstatera att ÖIF i år 
har en bred spelar trupp då man kan ställa upp med helt olika start elvor i de båda lagen. 

 
Damlaget 

Våra damer var så nära en kanon inledning på säsongen som man kan vara. Vinst mot Brösarp, Degeberga 
kvitterade på den sista sparken i matchen, lika så Gärd-Köpinge som slog in seger målet i den sista minuten. Så nu 
är man på den undre halvan i serien i stället för den övre. Men våra damer har kämpat tappert, och tyvärr är spelar 
truppen lite för liten för att det skall bli riktigt bra. Men det har varit mer tjejer på träningarna på slutet så vi för 
hoppas på en bättre höst. 
Men Mellan-Skånes skyttedrottning så här långt finns i ÖIF nämligen Amanda Hansson, alltid något att glädjas över.

 
Ungdomslagen. 

P-14 spelar 11 manna fotboll och det har gått alldeles utmärkt 3 plats i serien så här långt, efter 3 vinster och 2 
oavgjorda,  och 2 har förlorats. Några av killarna har redan varit med i vårt B-lag, och där har man ej gjort bort sig. 
Skönt att konstatera att här är gott om yngre spelare som snart är redo för att kämpa i seniorlagen. I sommar åker 
laget till Danmark för att delta i Danna-cup en stor ungdomsturnering. Vi  önskar dem lycka till. 
 
F-11 som vann sin serie så överlägset i fjor började årets serie lika övertygande, men efter jag tror 13 raka utan 
förlust så kom den. Men 1 vinst och 3 oavgjorda är inte fyskam. Till hösten tjejer är det till att börja på en ny 
segersvit. Tjejerna stannar i Skåne och Köpingebro för att där delta i deras cup under sommaruppehållet. Vi håller 
alla tummar för er också. 
 
P-9 som för första året spelar seriematcher, har kanske hamnat i en lit för tuff serie. Men första året får tas som ett 
läroår, och jag är helt övertygad om att det dröjer inte allt för länge innan de kan strecka nävarna  luften efter 
slutsignalen och jubla efter första segern. 
 
Boll-lek gänget flickor och pojkar drillas av Jessika Hallberg och här finns många blivande storspelare vill jag lova, 
men det tar några år ännu. Tack till alla föräldrar som tar era barn till vår förening. 

 
Är det någon som undrar över något vad det gäller ungdomsfotbollen kontakta Jörgen Svensson 60447. 
 

Öl-Festival 
Den 19/7 blir det fullt ös på Björkvallen med Live underhållning, lekar och dryck. För att få vara med på denna 
tillställning måste man ha biljett och vara minst 15 år. Yngre är välkomna i föräldrars sällskap. Biljett löses hos 
någon av spelarna i seniorlagen. 
 

Loppmarknaden.  
Loppmarknad på Björkvallen Lördagen den 2 augusti. 

Det blir av allt att dömma en rekord loppis, vi har ej haft så mycket loppor så här tidigt, men 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.  

Kräftskiva 
Årets kräftskiva med dans blir på Pickeboa i Illstorp lördagen 16 augusti kl 18.00. 

Ninnis orkester står för dansmusiken 
Boka in datumen och kom, för att festa och ha roligt. 

Fortsättning nästa sida.
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Tennisbanan. 
Tennisbanan bokas vid den högra entrén, OBS! Det är den som bokar banan som är ansvarig för att avgiften 
erlagts, och att banan iordningställs efter spel. 
Anmälan till Önneköps Open skall vara Gert Nygren tillhanda senast den 26 juni. Avgiften är 200:- 
Detta gäller såväl herrar som damer. Det måste vara minst 4 deltagare i varje klass för det skall bli något spel. 

 
Bingolotto 

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

 
Medlem i ÖIF 

Det är ej försent att lösa medlemsavgift i ÖIF, och alla som är aktiva på något vis är det ett absolut krav att 
lösa medlemsavgiften. 

Alla är hjärtligt välkomna som medlemmar. 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. 
  

Ett arrangemang utan ÖIF inblandning 
 

Grisfest på Pickeboa 
Lördag den 12 juli kl 18.00   / Alla hälsas välkomna hälsar Lena och Christer. Anmälan på 070-8472535 

Gert Nygren

Till Kommendanten av Önneköps befrielsearmé o gerilla styrka, General Jan! 
Vi vill härmed inbjuda Önneköps arme till at slå sig ihop med styrkorna o befria Bea, Bua o Boa folket i 
Irak! Vi har kännedom om den succéartade kampen mot ärkefienden Huaröd. Efter undersökning på plats 
har vi beslutat att Du är den ende ärlige armébefälhavaren som kan hjälpa oss i befrielsen. Vi väntar på att 
Önneköps fallskärmsjägare faller ner på angriparnas huvuden o gör ett slutligt övertagande 
   Ps. Vi har hört att ute på landet finns fullt av Vildsvin så kostnaden för mat etc. blir nära noll! 
  Den heliga agenten på plats.  Comander of all chich o warchif 
 

Grattis, grattis på födelsedagen!    Långaröds Ångbastu fyller 70 år 
 
Är det inte fantastiskt att Långaröd har kunnat bevara sin lilla ångbastu sedan den invigdes den 15.augusti 1938. Det 
byggdes ju rätt så många av den här sortens gemensamhetsbadhus runtom på den svenska landsbygden under 1930- 
och 40-talen i kölvattnet efter Lubbe Nordströms skildring av ”Lortsverige”. I den hygieniska mobilisering som 
genomfördes deltog bland annat skollärare, distriktssköterskor, hälsovårdsinspektörer och föredragshållare från olika 
organisationer för att sprida budskapet om renlighet. Svenska föreningen för folkbad hade Parollen ”Bad åt alla! – 
Bad varje vecka åt varje svensk”. 
 
Men nuförtiden är det väldigt unikt att en sådan ”bya-bastu” finns kvar och ännu mera sällsynt är att den verkligen 
används. Och använder den, det gör vi väldigt gärna på fredagar från september till maj. Vi – det är ju 
bastuföreningens medlemmar. Vi är män och kvinnor, unga och gamla och även barn. Ni är alla hjärtligt välkomna 
att delta i vårt glada bastubadande. Nuförtiden är det ju inte en hygienfråga, utan ett väldigt avkopplande sätt att 
börja helgen på och att träffa trevliga människor. 
 
Den 12:e september blir det öppningsbad för vinterhalvåret. Herrarna badar från kl 17.15-18.45 och damerna från 
18.45-20.00. Kom gärna och ta ett gratis provbad! Vi lovar att ni kommer att bli lika förtjusta som vi! Om ni sedan 
bestämmer er för att bli medlem i vår lilla förening, så blir det inte så fruktansvärt dyrt heller. Medlemsavgiften är 
50 kr per år. Ett bad kostar 25 kr för vuxen och 10 kr för barn. 
 

Anita Ullmann
Brägnahult
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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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         Välkommen till La Flambée 
                      Restaurang med Bed & Breakfast i Önneköp 

 
                            Specialiteter från Alsace, egenimporterade ekologiska Alsace-viner! 

        Rum & Frukost med härliga sällskapsrum i trevlig miljö. 
         Fantastiska laxfat till festen (examen, konfirmationen etc) 

 tel 0415-60456 070-2751324  www.la-flambee.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Välkommen till din lokala 

handlare 
 

Hörby Lantmän  
 

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

 
Bygg och Energicenter  

Vi finns på Råbyvägen 42   
  Hörby 0415 – 171 00  

Fax 0415 – 171 90 Välkomna  
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri  
 

  
 
 Per Bings väg 9  

Tel: 0415- 60124  
 
 
 

Önneköps Bil  
 

Försäljningen av reservdelar, däck och bilar fortsätter tills vidare.  
  

Önneköps Bil     Tel: 0415-600 65   Mobil: 0709-79 23 83 
 

Bra begagnat-utförsäljning. 
 
04 Okavia Combi 1,8T Ambiente.    3.500 mil, AC, CD-radio 125.000:- 
01 Ford Focus Combi.    14.310 mil   69.000:- 
98 Skoda Oktavia LX.    27.000 mil, dragkrok, sommar/vinter- däck      31.500:- 
98 VW Passat Combi 1,8 Turbo.    15.700 mil, CD-radio, alufälgar.      67.000:- 
96 VW Passat GL 2,0i.    CD-växlare, sommar/vinter-däck, motorvärm.      32.000:- 

Flaggans dag firande. 
En fin och varm kväll bidrog nog till att 

Drygt 40 personer deltog. Flaggtåget  som går genom 
byn är en höjdpunkt. Vi saknar musik! I bygden finns det säkert 

en del duktiga musiker, varför inte bilda en orkester är ni intresserade 
hör av er ingenting är omöjligt i den här bygden. 
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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 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

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

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
 

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej 
 

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

E-mail. bertam@onnekop.se 
 

R öda K orset
L ångarödskretsen

 
Även Du kan bli medlem 

Hjälp !!! 
 

Vår affär är nedläggningshotad! 
Vi bor inte i något tätbefolkat 
område men har bättre service 
än många andra orter av den här 
storleken affär, bageri o bensin 
mm. 
 

Men det förpliktigar! 
Alla måste hjälpas åt, tänk så 
tråkigt det blir utan affären.  
Det skulle kanske bli en död by 
så har det blivit i tillexempel  
Östraby att köra till större orter 
och handla kostar med dagens 
bensinpriser. 
 
Och så påverkas miljön den 
som vi landsortsbor är så rädda 
om. 
 
Hjälp till du också genom att 
handla där du bor!! 
 
 
 
Det har gått en skrivelse till 
regeringen om hur vi skall 
kunna bevara en levande 
landsbygd. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Behöver ni live musik i sommar eller hösten 2008? 
 

Då finns vi för er! Vi finns på http://www.ninnasorkester.se 
För bokning ring Ninna på 0734118462 
Välkomna önskar Ninna med medlemmar i NINNAS ORKESTER 
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