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Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 22   Nummer 2.  2010 
2222F b i 201 2009

Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

 

Politiskt obunden tidning 
Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 15 Juni 
Manusstopp. 30 Maj 
Ansvarig utgivare: 

Byaföreningen 
I redaktionen: 

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

e-post: tage.p@onnekop.se 
Hemsida: 

http://www.onnekop.com 
 

 
Kantannonserna  är s.k. sponsorrutor 

och kostar 50:- per utgåva. 
STÖD VÅRA SPONSORER 

och 
ANNONSÖRER 

 

  
                                                   

                               
                                                                                                   

 

 

  
    

Valborsmässobål   
Samling vid Långarös kyrka den 30/4 kl: 18.00 

  Fackeltåg kl: 18:45 till bålet på Nils Åkes äng. 
  
  
  
  
  
  

Arnolds Där bålet tänds och kyrkokören sjunger 
Faklor säljs vid kyrkan Kannibalmuseum 

Medtag korv, bröd o dricka Önneköp 
Alla är hjärtligt välkomna  

  Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

                     Dagar Att komma ihåg 
Den 30/4 ValborgsmässDen 15/5 Kulturstråkets dag  

  
  
  
   
  
  

Den 6/6 Flaggansdag     Den 25/6 Midsommarfirande 
Den 3/7 Sommarfesten    Den 5/9 Hemvändardag    
 
Har ni glömt att lösa medlemskort för året gör det nu 
Avgiften är oförändrat låg 20 Kr. per person stor som 
liten. 

 
DUMPERTRANSPORTER 

           Avgiften kan betalas på BG 5600-4559  Dan Gustafsson AB 
                Eller hos Isgrens eller Bageriet Mobil: 070-575 12 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 

Långaröd under tiden april - 
juni 2010. 
15/4  kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
25/4  kl. 11  Mässa, Lindgren. 
Inbjudna till konfirmandjubileum 
är de som blev   konfirmerade 
1940, 50, 60 och 70. 
  Kyrkokören medverkar    
4/5   kl. 19       Bibelsamtal i 
församlingshemmet, Jansson 
6/5   kl. 14       Café 14 i 
Önneköp, Jansson. ”Ruinerna 
berättar” Jan-Olof med bilder 
från Grekland. 
9/5    kl. 11      Mässa, Jansson. 
Röda Korsets kyrksöndag 
16/5  kl. 13.30  Kyrkrally med 
andakt i Östraby kyrka, Jansson. 
Vi åker med egna bilar och 
egen medtagen fika, som intages 
utefter vägen. Avslutas i 
Långaröds kyrka ca kl. 15.30 
 

 
20/5  kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
22/5  kl. 13.00  Konfirmation i 
Västerstads kyrka 
23/5  kl. 11.00  Barnavslutning 
i Pärups bygdegård. 
Barnkörerna framför Musikal. 
Roger Alenius - bas och Anders 
Köllerfors – trummor medv. 
30/5  kl. 9.30    Mässa, Jansson
6/6   kl. 18        
Nationaldagsfirande på 
Idrottsplatsen. 
11/6 kl.   ?         Skolavslutning 
17/6  kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson.  
20/6  kl. 11      Mässa 
 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasterst
ad 
Eller www.kyrktorget.se 
--------------------------
--------------------------

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

                                                 Medmänniska när det händer! 

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

En annons här kostar 50:-   
                                                        Känner du Henrys vänner? Per utgåva.                                 Henrys vänner är en verksamhet som Röda Korsets
                                 Ungdomsförbund driver på gymnasieskolor 
tillsamman med SECO. Hållbar utveckling, internationell förståelse 
och arbete mot diskriminering är några av de teman man arbetar med. 
Intresserad?           Läs mer på www.rkuf.se. 
 Rödakorsdagen den 8 maj firar vi med att hissa rödakorsflaggan på 
torget i Önneköp, och att ha rödakorsgudstjänst i Långaröds kyrka den 
9 maj  kl. 11:00 med kaffe efteråt. Vi planerar också att ha ”En dag på 
brandstationen” tillsammans med Räddningstjänsten i Önneköp. Datum 
meddelas senare. 
På kretsens årsmöte nyvaldes Margareta Kärne som styrelseledamot Önneköps Gräv & 

Schakt Är du intresserad att hjälpa till med styrelsearbetet eller arbetsgruppen 
hör av dig. 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

Anne Andersson   tel 60264          Bodil Hjalte         tel. 60100   
Inger Mårtensson  tel. 60047         Margareta Kärne tel. 60165 
Kristina Lineau     tel. 60109             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 
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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 
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 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
        Hantverksbod – Cafè-Hembakat     

  Loppis – Vävstuga 
   Radioutställning -   Jöns H . Minne  

Lördag kl. 12 – 17  Söndag kl. 12 – 17 
Tel. 0415-612 75,  070-6242642 

 

 
    Per Bings väg 4  Önneköp               Tel. 0415 – 60021 
 
    Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
    Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
                 Lördag / Söndag    9 - 13 
              
Nu kan du betala dina räkningar hos oss. Du kan även 
              lösa in värdeavier / utbetalningskort. 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

 
Byggnadsvårdsbutik & Måleri 

Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 
Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  

El-&Fotogenlampor, mm. 
Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 

 

TRÄDGÅRDSMÖBLER 
Regnvattentunnor, Spaljeer,   

Pelargonier, Korgar, mm 
 

Kagarps Boställe 0415-60364   
www.fargfranforr.nu 

Öppet: Tis. –Fre. 10-18 
Lör.- Sön. 10.00 – 16.00 

 
 
 
 
 

                          
                      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, 

Köinge 
Maskinservice 
Tel: 0415- 622 88 
 
Mobil: 0709-28 23 93 
 

 
 
 
 
 
 

Även Du kan bli medlem 
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nger 

 
Hemmvändardag 

Den 5 september blir det en 
hemmvändardag med början 
kl. 11:00 i kyrkan därefter 
sammvaro i 
församlingshemmet. Det 
kommer mer information i 
nästa nr: se även på 
hemmsidan. 
Byaföreningen har ca. 1600 
bilder som finns att se på 
Museèt, de flesta är tagna av 
Oskar Nilsson fotograf i 
Önneköp. Vi ber att alla ser 
efter i sina gömmor om ni 
har något kort, vi skannar av 
dem och lämnar tillbaka 
orginalet. Av intresse är 
konfirmationskort och 
skolkort, att användas vid 
hemmvändardagen.Snälla 
hör av er. Tage 0415/ 60019
 

 

 
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 
 

 
 

 
 
 
 
 

Behöver ni live musik under 2010? 
 

CH  Blommor 
BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby 

Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 
   Ö Sallerups Kulturhus 

        "Bakluckeloppis" 
på Kulturhusets parkering 
andra söndagen i månaden från 
maj-sept kl 13-16. 
Fyll din bil med allt som du vill 
bli av med. 
Ta med eget bord eller hyr av 
oss. 

 
Pärups Bygdegård 

 
Lokal att hyra för fest och annat. 
  
För information ring Margareta 
             0415/61015 

             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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ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning
-Totalentreprenad
-Renovering
-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 
Noy & Anders 

 

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. 

96 Volvo 850 21000 mil. Dragkrok Sommar/Vinterhjul CD-radio 
Besiktigad och ny Skattad            Bytt kamrem           25000:- 
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 En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

           Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.eu 

Öppet: 8 maj – 29 aug. 10 -16 
Juli öppet alla dagar 

 

   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

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 

 
Återförsäljare av däck 

  
Välkommen in på KUMHO & GENERAL 

 NOKIA & MICHELIN 
www.prtryck.se HANKOK 

Byaföreningen Informerar 
 
I början av mars hade  C-partiet i Hörby kommun 
informationsmöte i pensionärskällaren. 
Bla diskuterades framtiden för Långaröds skola. 
Elevantalet sjunker! Från att ha varit drygt 110 elever,när den 
stora barnkullen(födda -91) fortfarande gick på skolan, 
är antalet nu bara ca 60 elever! 
  
Kommunens ansträngda ekonomi kan få till följd att 
landsbygdsskolorna blir nedläggningshotade. 
När klasserna blir små blir kostnaderna per barn höga.  
Skolpengen följer barnen, vilken skola de än väljer. Om 
skolpengen försvinner till en annan kommun, får det naturligtvis  
ekonomiska följder för kommunen. 
  
 Långaröds skola är idag en väl fungerande "Hälsofrämjande" 
skola med en positiv atmosfär. Detta året arbetar man bl.a. med 
ett projekt, som väver in respekt, hänsyn och omtanke i all 
undervisning, något som kanske alla skulle behöva undervisning 
i idag. 
  
Låt oss hjälpas åt att på alla sätt verka för att vår fina skola även 
i fortsättningen ska finnas kvar, låt den blir det naturliga valet för 
era barn. Skolan är bygdens nav, utan den blir det svårt att hålla 
landsbygden levande. 
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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.  

Spela Bingolotto direkt på hemsidan. 
Nu går det bra att spela alla spel som Folkspel erbjuder direkt via vår hemsida. Det är bara att gå in på adressen här ovan och öppna 
Folkspels sajt, och sen väljer ni själv vad ni vill spela. Besked om ni vunnit eller ej får ni direkt. Prova gärna på detta, och lycka till. 

Björkvallen. 
Om och tillbyggnaden av omklädningsbyggnaden är färdig. Det blir fräscha och ändamåls enliga lokaler som våra spelare och 
motståndare möter när de kommer till Björkvallen i vår. Färdigmålning utvändigt får dock vänta till våren har anlänt. Tack till alla 
entreprenörer och alla andra som har varit delaktiga i om och tillbyggnaden. Ni har gjort ett strålande jobb, som jag tror alla kommer att 
uppskatta. 
Nästa stora byggprojekt blir tillbyggnad av klubbstugan i samarbete med Bya-föreningen. De baracker som tjänat som arkiv och 
vaktmästeri utanför kommunhuset i Hörby har föreningarna blivit erbjudna. Dessa kommer att bli en samliggsal på ca 80 m2 
Vidare behövs handikapps wc/dusch samt kiosk, och detta byggs nytt i en entré som sammanbinder de nya och gamla barackerna. Nu 
blir det att söka bidrag så arbetet kan starta snarast. 

ÖIFs herrlag 
Det ser mycket bra ut för våra herrar, man har slagit flera div 5 lag i träningsmatcherna. 
Det finns inga som har några alvarliga skador i truppen på 25 man. Att laget har förutsättningarna att gå hela vägen i år, till serie seger 
råder ingen tvekan om. Laget börjar mot Edenryd på konstgräsplanen i Hörby lördagen den 10 april, och när ni läser detta vet ni 
förmodligen hur det gick i matchen. Jag tror att den champagne som har fått ligga och lagras i Björkvallens källare, i ytterligare ett år, 
kommer att rinna ner både in och utvärtes på spelare och ledare till hösten. Lycka till killar, så vi kan få uppleva ännu ett historiskt 
ögonblick i föreningen. Det är nu 26 år sen ÖIF spelade i femman, men då var sexan lägsta serien. Vid uppflyttning till div 5 måste det 
betraktas som en av den största bedriften i föreningens fotbolls historia. 

Juniorlaget. 
För första gången i klubbens historia kommer ÖIF att ställa upp med juniorlag i serie spel. Skall man döma efter träningsmatcherna så 
kommer det gå väldigt bra, man har i stort sett utklassat allt motstånd. Hur som helst kommer det att bli mycket intressant att följa detta 
lag. Detta lag blir förhoppningsvis det lag som kommer att bilda stomme till seniorlaget lång tid framöver, så lycka till pågar.  

 
Damlaget 

Om det ser bra ut för herrarna, kan man säga att det är precis tvärtom på dam sidan. 
Att ÖIF och BW 90 har ett gemensamt lag som kommer att ställa upp till serie spel råder ingen tvekan om. Efter en turbulent vår där 
tjejerna efter diverse spelar möten bestämt att satsa ytterligare ett år. Bara kort tid därefter har några tjejer insett att de inte har tid med 
fotboll och några vill lämna för andra föreningar. Detta medför att vi har en väldigt liten trupp, för närvarande 17 spelare, samt att vår 
ledare Ingvar Isgren hoppat av sitt uppdrag, väldigt besviken på ej hållna löften. 
Henrik i BW 90 fortsätter ensam att träna och leda laget, och han hoppas att några av avhopparna får aptit på fotbollen igen och 
stannar i föreningen. 
Till sist Lycka till tjejer, nu måste alla hjälpa till och dra sitt strå till laget för en lyckad säsong. 

 
Ungdomslagen. 

När ni läser detta har antagligen våra ungdomar flyttat till Björkvallen för grästräningen där, och det är på tiden att snön försvunnit från 
Björkvallen, för i slutet av april är det dags för den första seriematchen för vårt mixade P 10 pojk/flicklag.  
Cecilia, Jessica och Christian hjälpas åt med träningar och det praktiska kring laget. Träningstiderna får ni av ledarna. 
Vi behöver all hjälp av er föräldrar med att få era ungdomar till vår förening. Lått era barn få komma och få prova på och se hur roligt 
det kan vara att tillsammans spela i ett lag. Ni föräldrar är självfallet också välkomna, vi behöver all hjälp vi kan få. 

 
Boll & Lek 

Vårt minstingar tränar inomhus i gymnastiksalen i Långaröd måndagar kl 17.30-18.30. 
under ledning av Jessica och Cecilia, men nu när vårvindarna har börjat blåsa så flyttar verksamheten till Björkvallen. 
 
   Är det någon som undrar över något kring vår ungdomssektion, kontakta Jörgen Svensson i styrelsen på 070-3719337 så får ni 
säkert svar på era frågor. 

Innebandyn 
Håller till i gymnastiksalen vid Långaröds skola, där kan både tjejer och killa delta samt de som har blivit något år äldre. Tisdagar tränar 
de som går på högstadiet kl 18.30-20.00 tränare är Micke. Torsdagar är det mellanstadiets tur kl 18.30-19.30 tränare här är Dan. Men 
nu börjar säsongen lida mot sitt slut, så ring till ledarna för att få besked om tiderna. 
 

Tennis. 
När spelnätet är uppsatt går det att spela på banan. Det brukar inte var för än någon gång i början på maj. Först gäller det för vår 
vaktmästare att få gräsplanerna speldugliga. 
                                                                                             Fortsättning sid.8 
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Loppmarknaden.  
Loppmarknaden är lördagen den 7 augusti i år. 
Är det någon som redan nu har loppisprylar att skänka ring Ceder 0708-761712 eller Daniel 0709-275689, så ser de till 
att det blir hämtat. 

 
Bingolotto 

Prenumerera på bingolottor via ÖIF, och 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 0707-881846 så fixar de det. 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 

Sommaren är kort.. 
Men oh vad vi  längtar. I mångas fönster och växthus står nu massor av små frösådder, som ska planteras ut 
när  risken  för  frost är över. Visst är det härligt. Tänk när man kan  ta av  sig  skorna och  sätta ner  fötterna  i 
saftigt gräs. Underbart. Mysigt är också att njuta av de första snödropparna, den första tulpanen och se hur 
pionen  ligger  i startgroparna. Våra  livsandar väcks när  ljuset kommer,  fåglarna sjunger och  förväntningarna 
stiger.  
I år har  jag sått och köpt en hel del nya växter. Gissa om det är  spännande. Förra året  satte  jag dessutom 
massor av nya  träd –har de klarat denna kalla vinter måntro?  Ja  trädgården  lever sitt eget  liv även om  jag 
försöker påverka den så mycket jag kan. Men arbetet är roligt, nyttigt och omväxlande. Nya projekt är alltid på 
gång och och jag hoppas att mina besökare njuter lika mycket som jag.  
Den nya  lunden verkar arta sig och även om  jag  inte sett spår av  jätteliljorna än är  jag övertygad om att de 
överlevt.  Trebladen  blommar  snart,  liksom  den  underbara  dubbla  blodörten. Också  har  vi  ju  julrosorna  – 
vilken magnifik blomning, stående bland ormbunkar och hosta utgör de verkligen ett blickfång. Alla vivor, som 
man längtat efter, bjuder på härliga färger och har äntligen spridit sig så att de fyller stora delar av trädgården. 
Sommartulpaner,  clematis  ,aklejor  och  mycket  annat  är  på  väg  att  blomma  och  snart  är  det 
sommarblommornas tur. Man går ut tidigt på morgonen  i daggvått gräs och kan känna doften av klöveralm, 
honungsros  och  de  tidigaste  liljorna.  Hela  tiden  väntar man  på  vad  som  ska  blomma  härnäst.  Höstflox, 
rudbeckior,  stormhattar  och  riddarsporrar  är  växter  som  har  funnits  i  våra  trädgårdar  i  årtionden. Många 
många  fler  har  i  stort  sett  blivit  omoderna  –  därför  har  jag  även  praktbetonika  vårstjärna,  aftonstjärna, 
stjärnflocka och silverarv i min trädgård. Växter som alla förtjänar att lyftas fram.  
Annars är jag växtsamlare av stora mått. Varför det blev så vet jag inte ‐ men mycket vill ha mer!! Jag har i år 
beställt en hel del riktigt udda växter, som jag hoppas ska blomma redan i år. Det ska bli riktigt spännande och 
det roligaste av allt är ju att jag får dela spänningen med många.  
Så nu ser vi fram emot en underbart härlig och avkopplande sommar bland blommor och blader. Kanske vi ses 
i sommar, med eller utan skor!  
Åsa Malmgren  
www.lavendelgarden.eu 
 

Viktigt meddelande 
 

I dag har vi delat ut Linderödsåsens nya turistkatalog med den ett inbetalningskort för Linderödsåsens vänner 
Katalogen trycks i 50 000 ex. och delas ut i södra Sverige upp till halva Småland. 

Men kommunerna inom området drar ner på anslagen, satsningen är mycket viktig för turismen i våra bygder. 
Vill ni hjälpa till att stödja alla aktörerna på åsen kan ni bli medlemmar i Linderödsåsens vänner. 

Det kostar 150: kr. per år avgiften sätts in på BG 5174-4811 och ni bidrar till att även i fortsättningen få denna 
fina katalog 
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Lördag 8/5 11.00-14.00 

Premiär för  
Högalunds Kulturvandring 

Skäpperöd 

Det ska firas! 
 

Varmt välkommen att gå med gratis på 1:a rundan.  
Vi bjuder på guidning, karta och matsäck. 

 

 

Anmälan gör till Helena på 0415-603 08 el 070-208 70 61 senast ons 28/4. 
Läs gärna mer på www.kulturvandring.se 

 
 

 

 
 

 

Högalunds Kulturvandring  
Skäpperöd  

 
Här får du uppleva den speciella gemenskap som infinner sig när man    
vandrar i grupp. Känn naturens lugnande kraft och njut av det böljande   
småbrutna landskapet. Här samsas bokskog med enefälader och små 
åkrar, alla med "stengäre" runt omkring. Nutid möter dåtid. Det tusenåriga 
kulturlandskapet visar oss spår av svunna tider. Vi färdas tillbaka genom 
århundradena då vi bland annat besöker torpruiner, vångagäre och fossil 
åkermark. Jag som är din personliga guide är uppväxt på gården och är 
tredje generationen i den lilla byn Skäpperöd där Högalund ligger.  
 
Kulturvandringen är 3,5 km lång och tar ca 3 h. Pris: 295 kr. Guidning, 
matsäck och utförligt kartmaterial ingår. Bokning görs till Helena på  
0415-603 08 el 070-208 70 61. Läs mer på www.kulturvandring.se 
 

 Varmt välkommen till en alldeles unik upplevelse! 
 Helena N. Olofsson 

 

Kultursafari lördag 15/5 
Högalund 

 
Välkommen på en åktur med traktor och vagn! 

Vi har drop in mellan 10.00 och 18.00 
Pris: 25 kr/person. 

 Mer info: Helena 0415-603 08 el 070-208 70 61 
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STORKEN HAR KOMMIT !! till Stänkelösa      
 Text Irene Olofsson                                                       
Bild Berith  Cavallin 
 En solig em. i slutet av mars, när snön äntligen töat,  
och starar, tofsvipor, tranor och lärkor kommit med löften om en  
annalkandevår, -då hälsade jag på storkhägnet i  
Stänkelösa. 
  Här bor sedan fem år Berith Cavallin, zoolog och  
naturvårdare, som varit ledare för Storkprojektet i Skåne, 
 som startades för drygt 20 år sedan.  
Skånes sista vilda storkar häckade 1954. 
Första hägnet placerades genom storkprojektets försorg  
vid Karups Nygård. Sedan dess har flera andra hägn  
uppförts, bl.a. i Flyinge, Hemmestorp och Fulltofta. 
  Berith har vigt sitt liv åt storkar. Massor av mil och  
timmar har gått åt, både i Skåne och utomlands för att  
studera deras beteende. Det hon inte vet om dessa ståtliga 
 fåglar, är inte värt att veta. 
  Så vad passade väl bättre, än att placera det senaste 
 storkhägnet på hennes mark i Stänkelösa? 
  Sex par storkar anlände i december -09, berättar Berith. 
 Två av paren kommer att släppas ut i vår, när de visat 
 tydliga tecken på att vilja häcka. 
  Frisläppta storkar slår sig oftast ner i närheten av hägnet.  
Om ni skulle vilja ha häckande storkar, hjälp dem på  
traven med deras bo-bygge: Sätt fast en rund plattform  
(ca 1,2 m) på högsta taket, fritt från el-ledningar och  
andra störande detaljer.  
Storkarna vill bo högt för att ha fri utsikt från boet. De behöver  
dessutom gott om plats vid inflygningarna eftersom de har två meter mellan vingspetsarna. 
  Vår trakt är gynnsam för storkar. De behöver våtmarker och god tillgång till smådjur, tex. 
grodor, möss, råttor, daggmaskar, insekter. 
Speciellt när de föder upp sina ungar som växer dubbelt så fort som broilerkycklingar. Båda 
storkföräldrarna samlar mat 18-20 tim/dygn. 
  Visste ni att storkar bara äter djur, levande och döda?? De äter inget grönt alls.  När det ser ut 
som om storkar betar gräs, så letar de i själva verket efter smådjur. 
 Att sköta ett storkhägn handlar mycket om att dagligen tina upp frysta råttor mm och utfodra två 
ggr/dag. Den här kalla vintern har det dessutom gått åt många timmar för att bära vatten. 
  Berith tänker  efterhand att öppna upp för allmänheten, skolklasser osv. Men ännu finns det mer 
att ställa i ordning. Ge er till tåls…både Berith och storkarna behöver nu lugn och ro!  
  
   Med ljudet av storkarnas klapprande näbbar i mina öron, lämnade jag hägnet för denna gång. 
Jag fick lära mej mycket om storkar och deras liv, allt får inte plats i denna arikel. 
Jag ska emellertid försöka skriva om nyheter från hägnet i kommande nummer.  Kanske även om 
nykläckta ungar?? 
  
(Kanske detta kan få andra följder i bygden, med ökande barnantal tack vare storkarna!!! Det 
vore en välgärning bl.a. för skolan) 
                                    
 Berith ser gärna att ni ringer henne om ni ser storkar i trakten. Alla projektstorkar är ringmärkta 
och då kommer hon och läser av dem 0708-801874. 
 
                                                                       10 
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Fritids och Ungdomskvällarna 
Verksamheten är igång igen, hyreskontraktet är klart vi får hyra källaren i gamla 
pensionärshuset. Det är troligen en tillfällig lösning, när kommunen bygger om kommunhuset 
blir det en ganska stor barack över. Om allt går som vi tänkt skall den kunna byggas ihop med 
ÖIFs. Klubbstuga och på så sätt får bygden en stor samlingslokal som kan användas till 
ungdomsverksamheterna och mycket annat.  

Tiderna för ungdomskvällarna kan ni se på hemsidan http://www.onnekop.com  
 

Flaggans dag den 6 juni 
Firas på sedvanligt sätt med start kl. 18:00 från gamla Pensionärsbostäderna 

Med flaggtåg genom byn ner till Björkvallen där festligheterna fortsätter 
Alla är hjärtligt välkomna!! 

 
Arrangeras av ÖIF. Röda Korset, Kyrkan o Byaföreningen 

 

 
 

Ett unikt tillfälle 
 

2 Maj kl 15.00 hälsar vi alla Önneköpsbor hjärtligt välkomna till en eftermiddag som 
kommer att ägnas speciellt för Dig! Yangtorp håller på att färdigställas och det vill vi 
gärna dela med oss till alla våra grannar i trakten. Kom och få en guidning runt hela 
Yangtorp där vi berättar lite tankar kring visionen med Yangtorp.Vi besöker Tempel, 
vi kommer även att visa några av våra individuellt Feng Shui inredda hotellrum och vi 
tar en promenad i vår härliga örtagård och visar även vår fotoutställning med bilder 
ifrån Tibet. Eftermiddagen avslutas med en filmvisning i vackra lobbyn! 
Eftermiddagen är helt gratis men måste föranmälas till Tage 0415/60019 senast den 
25/4. Vi kan även erbjuda en härlig söndagslunch till ett specialpris i vår nyöppnade 
restaurang. För bokning av lunch, vänligen kontakta oss på Yangtorp senast den 25/4 
på tel:0415-60500 eller 0730-503726 
Våriga hälsningar från Yangtorp 
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Det blir en helkväll med underhållning. 
Serveras grillat, kaffe mm. 
Biljetter säljs endast i förköp hos 
Isgrens Livs och Conditoriet Önneköp 
                  Entrè 150:00 
           Insläpp fr.o.m. kl 18:00 
 

http://www.onnekop.com/
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