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                                                 Den                          är det dags för årets  
4 december kl. 16.00- 20.00  

                                     Julmarknad på torget i Önneköp 
                                                  
                                                              Knallar 
                                              Glögg o Pepparkakor 

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

                                             Tomten kommer med godis 
gGgodis                    Är ni intresserad av en marknadsplats,   
                                 Vänligen kontakta Christina tel. 0706910109 
                                    Sista bokningsdag är den 29 november 
                                                        Välkomna!! 
                                                        

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 

Långaröd under tiden 
november - februari 2011. 
6/11 Alla Helgons dag: 
Minnesgudstjänst med ljuständning 
kl. 13.30, Jansson. Kyrkokören 
medverkar. 
16/11  Tisdag:              Bibelsamtal i 
församlingshemmet kl. 19, Jansson 
18/11  Torsdag            Gudstjänst 
på Önnebo kl. 14.30, Jansson 
19/11  Fredag              Ted 
Gärdestad-program med Kulkören 
på puben i Önneköp 
21/11 Domssönd.:       
”KVINTESSENS”  I Västerstad kyrka 
kl. 18. Körkontraktsdag. Nio körer 
(ca 130 sångare) gör tillsammans 
körkonserten ”Kvintessens”.             
Dirigent Anders Nyberg som även är 
tonsättaren. Solister från hela 
världen. Instrumentalister. 
28/11 1:a AdventFamiljegudstjänst  
kl. 11, Jansson. 
     Miniorerna medverkar. 
 
 

2/12  Torsdag   Café 14 i Önneköp 
till Furuboda för Adventsbord. Buss 
avgår från Önneköp kl. 12. 
Kostnad: 225 kr. Anmälan till Jan-
Olof Jansson 070-5396960, eller 
exp. 0415-404 16 senast 22/11. 
5/12  2:a i Advent Luciagudstjänst 
med julfest kl. 16, Lindgren. 
Luciatåg med alla barnkörerna i 
församlingen. 
12/12 3e i Advent  Adventskonsert 
i Västerstads kyrka kl. 18. Jubilate-
kören, Confetti och Graffitti. 
Solister Emil Sigfridsson och Zara 
Kronvall 
13/12  Luciadagen Lucia med 
Långaröds skola i kyrkan kl. 7.45-
8.45.    
19/12 4:e i Advent Gudstjänst kl. 
11, Lindgren 
23/12 Torsdag  Julbön på Önnebo 
kl. 14.30 Jansson. 
24/12 Julafton  Julbön kl. 13.00 
24/12 Julafton  Midnattsmässa i 
Ö.Sallerups kyrka kl. 23.30, 
Lindgren 
25/12 Juldagen  Julotta i 
Västerstads kyrka kl. 7.00, Jansson  
( Fortsättning sid. 4) 
 

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

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

 
Hans-Olof Nilsson 

! 
  

Anne Andersson     Medmänniska när det 
                           händer!!   
Vi som deltog i ”En dag på brandstationen” den 28/8 tyckte det var spännande 
bland annat att få åka upp 30 m. i den nya skyliften och se ut över vår vackra 
bygd.  
Tack till er som lade pengar i bössorna hos Isgrens och Bageriet. Pakistan fick 
807 Kr. 
Vi i styrelsen hjälpte till och upplevde en fantastisk dag i Eslöv den 2/10 då barn 
från våra körer i mellanskåne sjöng för världens barn 78896 Kr. skickades till 
insamlingen. 
Snart är det Julmarknad. Besök vårt stånd, köp julkort och lotter! 
Är du intresserad av att deltaga i styrelsearbetet eller arbetsgruppen hör av dig till 
någon i styrelsen. 
 
Anne Andersson    tel. 60264          Bodil Hjalte         tel. 60100   
Inger Mårtensson   tel. 60047          Margareta Kärne  tel. 60165 
Kristina Lineau     tel. 60109            

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

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

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 

 

0415-603 67 
070-591 21 76

Bygg & Besiktnings HB 
Önneköp Alberts väg 8 
242 98 Hörby 
E-post: gert.nygren@netlan.nu
Utför alla besiktningar 
Enligt AB 04, ABT 06, ABS 09 
Kvalitetsansvarig PBL 
Riksbehörighet E 
Konsultansvarsförsäkring. 
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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 

 

               Ö Sallerups Kulturhus 
 
                            
                           

                       Julmarknad 
 

Den 20-21 November kl. 11-17 
Fösäljning av olika hantverk 

 
Levande musik. Godispåsar till barnen. 

Julmackor och julbakelser i caféet. 
Välkomna!! 

 
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 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 
Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com              
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Fortsättning från sid. 2 
1/1  Nyårsdagen          Mässa kl. 
16, Jansson 
6/1 Trettondag Jul      Julkonsert 
kl. 18, Jansson 

Så är det åter höst och 
mörkret sänker sig över 
landet. 
Nu ser vi fram mot jul o 
tända ljus, som vanligt 
anordnas julmarknad på 
torget i Önneköp. Gör 
ett besök och se till att 
denna fina tradition 
bevaras. 
 Byaföreningen har som 
vanligt tryckt en ny 
almanacka med fina 
bilder från bygden den 
finns även att köpa hos 
Isgrens o Bageriet 
 

 

  
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 
 

16/1  2 e Trett.d   Mässa, Jansson 
30/1  4 e Trett.d      Mässa kl. 11, 
Jansson 
13/2  6 e Trett.d.    Mässa kl. 16, 
Lindgren 
6/3  Fastlagss.   Gudstjänst kl. 18, 
Jansson. Kyrkkaffe  
medfastlagsbullar 
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasterstad 
Eller www.kyrktorget.se 

 
Pärups Bygdegård 

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

CH  Blommor 
BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby 

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

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

! 
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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 
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En annons här kostar 50:-  

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

per utgåva. 

 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 !  

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 

 
Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.eu

Öppet: 
Maj-Aug: Lör. & Sön. 10-17 

 
 

Välkommen in på 
 

www.prtryck.se 

Den enda bank du behöver 
 

 
 
Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se 

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

 
VÄLKOMNA   Ingvar  o  Annika 
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 Notiser från Önneköps IF 
 

 
ÖIF på Internet

Adressen är: www.önneköps-if.se  eller 
www.xn--nnekps-if-z7ae.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 
internetadressen 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. 

 
 

ÖIFs herrlag 
Det blev tillslut en fjärdeplats för 
herrarna, det inbar att man missade 
kvalplatsen till div 5. Det är bara att 
konstatera att i femman hade detta lag 
inte haft att göra. Man kan enkelt säga 
att med tre ordinarie mittfältare borta i 
höst, kunde de resterande spelarna ej 
fylla deras kapacitet. Nu närmar vi oss 
den så kallade frimånaden vilket 
innebär att spelarna får gå till vilken 
klubb de önskar mellan den 15 nov – 15 
dec. Rykten är i gång för fullt. Ska man 
tro dessa så kommer ÖIF att bli av med 
ett helt lag. Vilket skulle vara otroligt 
dåligt av spelarna att agera på detta vis. 
Samtliga spelare lovade tränare Alvén i 
slutet av augusti att stanna kvar i 
klubben även 2011 och att de även 
hade förtroende för Alvén som 
slavdrivare kommande säsong. För mig 
är det helt obegripligt att först stå och 
lova en fortsättning i klubben, och sen 
när serien är över en månad senare, att 
helt glömt bort det man har lovat 
tränaren. Men som sagt mycket är 
rykten, och man får hoppas att samtliga 
spelare rannsakar sitt samvete och 
ställer upp för Alvén som man lovat. 
Jag kan förstå de spelare som har blivit 
kontaktade av klubbar högre upp i serie 
systemet som vill ta den chansen, men 
till mig har inga såna samtal kommit. 

 
 

Damlaget 
Dam laget lyckades ej knippa någon 
poäng i årets seriespel, och hade tufft 
hela året med att få i hopp komplett lag 
till matcherna. Men tjejerna kämpade 
med en positivt inställning, trots man 
spelade i motvind hela året. Vi vett ej 
om det blir en fortsättning med 
damlaget, och samarbetet med BW 90. 
Klart är att man fortsätter träningarna 
och matcherna under inomhus 
säsongen. Sen får vi se om det blir en 
fortsättning eller ej.  

 
 

Ungdomslagen
PF 10 

Vårt mixade ungdomslag flickor och 
pojkar fick till slut utdelning. Säsongens 
första seger kom mot Kristianstads FF 
med förkrossande 8-3. Laget visade 
även i de efterföljande matcherna att 
man hade närmat sig de övriga 
motståndarna, och man var sannerligen 
inte långt borta från ytterligare poäng. 
Det verkar otroligt lovande inför 
fortsättningen, nu närmast inomhus-
träning och sen ett par cuper. 
Träningen bedrivs i Långaröds 
gymnastiksal, ring Jessica Hallberg för 
tider, 0735-053523. 
 

Boll & Lek 
Vårt minstingar tränar inomhus i 
Långaröds gymnastiksal under ledning 
av Jessica och Cecilia, Här är plats till 
fler barn i denna grupp, så föräldrar 
kom med era småttingar, så de kan få 
springa/leka av sig. 
 

Ledare 
Vi behöver ständigt nya ledare till våra 
ungdomslag, ni som är intresserade 
prata med Jessica, om hur ni kan hjälpa 
till. 
 

Frågor? 
Är det någon som undrar över något 
kring vår ungdomssektion, kontakta vår 
ungdomsansvarige Jessica Hallberg på 
0735-053523 så får ni säkert svar på 
era frågor. 
 
 

Innebandyn 
Ni som är intresserade av innebandy,
gammal som ung, kontakta Micke 0415-
22066 så får ni reda på inomhustiderna 
som gäller i Långaröds gymnastiksal.  
 

Tennis 
Önneköps Open är snart slutförd, när ni 
läser detta är förhoppningsvis finalen 
spelad, mellan Joacim Mårtensson och 
Rickard Lindeberg. Finalen fick spelas 
inomhus, då spelet dragit ut på tiden, 
och banan ej var spelbar i mitten av 
oktober. 
 
 

Loppmarknaden 
Kanonväder och rekordbesökare? Och 
ett fantastiskt resultat för föreningen, än 
en gång. Tack alla ni som på ett eller 
annat sätt hjälpte till med vår 
loppmarknad. Utan er insatts hade vi 
aldrig rott detta i land. 
  
Har ni saker att skänka ring Ceder 0708-
761712 eller Daniel 0709-275689, så ser 
de till att det blir hämtat. 
 
 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporterlott kontakta 
Camilla 0415-128 30 eller Jeanette 
0707-881846 så fixar de det. 
 
 
Till sist ETT STORT TACK alla ni ledare, 
spelare, sponsorer, övriga bybor som på 
ett eller annat sätt har bidragit till ett 
mycket bra ÖIF år 2010. Ha ett gott slut 
på året. 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 
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Mera storknytt från hägnet i Stänkelösa: 
 

Det kläcktes ju en unge inne i hägnet 19/5 och den har överlevt! När den var 10 veckor och vägde drygt 3 kg 
fick den flytta till Hemmestorps Mölla. Där samlas alla årsungar som senare ska bilda par. 
När ungen är 3 år gammal och häckningsmogen, kommer den att flyttas till Karups Nygårds hägn för att hitta 
en partner.  Så småningom kommer det paret att släppas ut för att häcka i det fria.  
De två paren som släpptes ut i Stänkelösa  i våras skildes ju åt. Hannarna kommer regelbundet på besök vid 
Beriths hägn. Honorna lever, den ena håller till runt Fulltofta.  
I mitten av oktober flyttade fyra nya par till Stänkelösa. Planerna är att två av dem ska släppas ut till våren. 
Alltså dags att planera för storkbo på era tak!/ Irene Olofsson. 
 
 

Miniracing banan i Önneköp öppen. 
 
Nu snurrar åter hjulen på miniracing banan i Önneköp. Banan är öppen som vanligt varje fredags kväll mellan 
18.30 och 21.30. 
Säsongens första aktivitet var en tävling kallad ISRA-cupen 2010. Här startade ett 20-tal förare i fyra olika 
klasser, nämligen Produktion 24 lag, Eurosport 24,Eurosport 32 
 och Formel 32. 
Av två startande Önneköps förare var Martin Nilsson den som lyckades bäst med en 1:a plats 
i Produktion 24 lag, tillsammans med Mikael Landrud från Scalektricklubben. Martin ”körde” också till sig en 
andraplats Eurosport 24.I klassen Eurosport 32  blev Jens Strand 7:a.I formel 32 var Jens bara några 
bansektioner från en 3.e plats, men fick nöja sig med en 4.e plats. 
 
Text: Per Andersson 
 
 
Sommarens aktiviteter 
    Valborgsbålet var som vanligt välbesökt, ca: 90-100 personer. Kören sjöng vackra vårvisor, korven grillades 
o kaffet smakade gott medan bålet brann. 
    I maj besökte vi Yangtorp för en visning av detta fantastiskt vackra byggnadsverk, nästan 130 personer hade 
tagit tillfället  att få en trevlig visning. Vi håller tummarna att de uppkomna problemen skall lösa sig så att den 
planerade verksamheten kan komma igång så fort som möjligt.  
       
      Flaggans dag kunde man önska lite fler deltagare, vädret var fint och visst är det en tradition värd att bevara, 
bättring till nästa år.  
      Så kom midsommarfirandet som var välbesökt vilket gläder festkommiten som lägger ner ganska mycket 
arbete, dom vill gärna ha förslag om det är något som ni tycker bör ändras eller kanske någon som har idéer om 
något helt nytt. 
      Den stora sommarfesten i trädgården vid Lanthandelsmuset, med bra artister och god mat blev det som 
vanligt en succé.  
      Friluftsgudtjänsen i trädgården som brukar vara välbesökt drabbades av ett ihållande regn så mässan fick 
flytta ner i källaren till belåtenhet för de besökare som hade kommit. 
      Musset har haft rekordmycket besökare i år, det har löst sig tack vare att så många har ställt upp med så 
mycket idellet arbete.  
      Mussesektionen  fick en gåva på 7000:- från släktingar till Judit Nilsson som har avlidit, motprestationen 
var att städa lägenheten, 7 st. frivilliga ställde upp en dag så var allt klart. ÖIF o byaföreningen fick dela på en 
del saker som släkten ej behövde. 
      Återigen ber vi att få låna kort och bilder som säkert finns ute i bygden, är dom inklistrade i album så kan vi 
skanna dem utan att göra någon åverkan så de kan återlämnas i samma skick. Även nyare kort blir gamla med 
tiden och då har man redan namnen på personerna som senare kan vara svårt att minnas. Har ni skol o 
konfirmationskort är vi mycket intresserade. 
     Styrelsen tackar för ett gott år och önskar alla glada medlemmar God jul.  
                      Vi ses på julmarknaden den 4 december. 
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