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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 
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Ansvarig utgivare: 
Byaföreningen 
I redaktionen: 

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

e-post: tage.p@onnekop.se 
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http://www.onnekop.com 
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Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

VALBORGSMÄSSOAFTON
Samla hela familjen, alla vänner och följ 

med! 

Lördagen den 30/4. 

Vi träffas kl. 17.45 vid Långaröds kyrka 
där byaföreningen säljer facklor för 20 

kr/st 
 
Kl. 18.00 går fackeltåget till Nils-Åkes 

äng 
där vi, efter skönsång av kyrkokören, 

sedan tänder bålet. 

                                  

Här kommer att finnas några grillplatser 
på marken för er som inte vill grilla i 

det stora bålet. 

Medtag korv, dricka och tillbehör. 

Välkomna!! 

 
Svenska Flaggans dag den 6 Juni 

Firas på sedvanligt sätt med samling vid gamla 
pesionärsbostäderna, fanmarsch till Björkvallen 

Se affischer Isgrens o Bageriet 
Arrangerande föreningar önskar er välkomna 
Kyrkan, Röda Korset, Önneköps IF o Byaföreningen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 

 
Långaröd under tiden april – juli 
2011. 
10/4  5 i Fastan   Mässa kl. 9.30, 
Lindgren 
17/4  Palmsönd.   Mässa kl.13.30, 
Jansson. Kyrkkaffe med kakbuffé 
efteråt  
21/4  Skärtorsd.   Mässa kl. 14.30 
på Önnebo, Jansson 
24/4  Påskdagen         
Familjegudstjänst kl. 15, Lindgren. 
Piccola-kören framför ”Den 
   barmhärtige samariten” 
5/5  Torsdag               Café 14 i 
Önneköp. En resa genom svensk 
lyrik under 100 år  poeten i Venaröd 
Tomas Ekström 
7/5  Lördag       Konfirmation med 
nattvard i Västerstads kyrka kl. 13 

8/5  3 i Påsk  Gudstjänst kl. 
9.30, Lindgren. Röda Korsets 
dag. Långarödskretsen serverar 
kaffe 
15/5  4 i Påsk    Mässa kl. 11 
med Konfirmandjubileum, 
Jansson.  
Konfirmander inbj. med 40, 50, 
60 och 70-årsjub. 
19/5  Torsdag            
Gudstjänst på Önnebo kl. 14.30
24/5 Tisdag  Bibelstudium i 
församlingshemmet, Jansson 
29/5Bönsönd.Familjegudstjänst 
med avslutning 
barnverksamheten kl. 11 i 
 Västerstad kyrka. ”Den gode 
herden” framförs av 
församlingens barn    och 
ungdomskörer. Solister och 
instrumentalister. Vårfest 
efteråt i prästgårdsparken. 
 

(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 
      Nu ser vi framåt! 
På kretstämman den 26 februari valdes Bodil Hjalte till ordförande och Inger 
Mårtensson avtackades efter 6 års ordförandeskap. Comeback i styrelsen gör 
Ann-Christine Johansson i Hemmenköp. Övriga styrelsen består av Christina 
Lineau och Anne Andersson. 
Tryggare för barnen har det blivit då vi var ett dussin personer som lade två 
februarikvällar på kurs i hur man förebygger olyckor och tar hand om skador om 
olyckan är framme. Ny verksamhet på agendan är stöd på Långaröds skola till 
barn som kan ha nytta av extra vuxenhjälp.            
        Den 8 maj blir det rödakorsgudstjänst i Långaröd. 
Det är osäkert om vi kan genomföra någon seniorträff denna höst då detta kräver 
tillskott i kassan. Sätt gärna in ett bidrag på vårt postgiro 14 99 71-4 och märk 
talongen med ”seniorträff” så kanske vi kan genomföra detta för våra äldre. 
      Den 27 april kl 19 inbjudes alla rödakorsmedlemmar i Hörby till möte i 
Möllagården i Östraby. Då finns chans att diskutera frågor som ska upp på 
Riksstämman – medlemsavgiftens storlek, val av ordförande, ordförandens 
arvode, verksamhetsinriktning är några frågor som ska beslutas. Välkommen! 
 

Styrelsen 

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 

 

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 

 

 
Byggnadsvårdsbutik & Måleri 

 
 

 
Kagarp Boställe 0415-60364 

www.fargfranforr.nu
öppettider Tis-Sön 10-18. 

 
 
 
 
 

                          
                      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, 

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              

Ö Sallerups Kulturhus 
 

 
Hantverksbod-Café-Hembakat 

Loppis- Vävstuga 
Radioutställning-  Jöns H- Minne 

Påskens konstutställare är Ulla Bengtsson ”präst i Staffanstorp” 
som visar Mandalamålningar. "Vernissage påskafton" 

Påsköppet: långfredag t.o.m. annandagen kl.10 – 17 
 

Tel. 0415-612 75,  070-6242642 

Köinge 
Maskinservice 
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Besök gärna www.svenskakyrkan.se/vasterstad 
Eller www.kyrktorget.se 

  

29/5  Bönsönd.           
Gudstjänst kl. 18, 
Lindgren6/6  Nationaldagen  
Nationaldagsfirande på 
Önneköps Idrottsplats, 
Jansson 
8/6 Onsdag 
Församlingsresa med avfärd 
kl. 8.00. ”Resa för alla 
sinnen” Kostnad   310:-  
Anmälan senast 31/5 till 
Jan-Olof Jansson 0415-404 
16 
12/6  Pingstdagen      
Gudstjänst kl. 9.30, 
Lindgren 
16/6  Torsdag            
Gudstjänst på Önnebo kl. 
14.30, Jansson.  
26/6  Joh.Döpares d   Mässa 
kl. 11, Jansson 
Reservation för ändringar.  
Se därför även predikoturer i 
Skånska Dagbladet på lördagar 
och Frostabladet på måndagar.  
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasters
tad 
Eller www.kyrktorget.se 

 

  
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 

 
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 

    SYSKONEN GRIPS KONSTKAFÉ 
                                                                                                                                      

 
Håleklöva trädvård 

 
Beskärning,  Fällning 

Plantering o Rådgivning 
 

Arborist Håkan Belin 
Tel: 0739 57 58 52 

 
F-skatt  Ansvarsförsäkrad 

                  
 
 
 
 PÅSKDAGARNA 22-25 april 
 

- Loppis i sängkammaren. 
 

Öppet 10 – 18 
i Kölleröds gamla skola. 

Välkomna! 
 

- Professionell konst i salen. 
- Kaffe, te, goda kakor, 
maffiga mackor och levande 
musik i vardagsrummet. 
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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 !  

 Önneköps Lanthandelsmuseum 
Har öppet lördagar kl: 11:00- 16:00 

Juni, juli Augusti 
2011 års Almanacka finns att köpa hos 

Isgens  o Bageriet 
Här kan ni även betala medlemsavgiften 

30:-     Eller på BG 5600-4559 
 

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   personbil  till   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 
öreningen. f

 
 

Björkvallen 
Lions var först med att bevilja oss 
bidrag till ungdomshuset med 
25.000 kr, nu har vi även fått 
463.000 kr av arvsfonden. Vi har 
även sökt bidrag från Leader 
Mittskåne och det verkar positivt 
med denna ansökan också. 
Detta betyder att byggnationen har 
återupptagits och att det utvändiga 
arbetet kan vara färdigställt till 
seriepremiären hemma i Önneköp 
mot Huaröd (se nedan) i slutet av 
april. Går sedan allt enligt planerna, 
kan allt arbete vara avslutat till 
ommaren. s

 
 

Årsmötet 
Det kan man sammanfatta så här: i 
stort sett omval på samtliga poster. 
Arnold Wernersson fick mottaga 
priset som årets ÖIF-are, för sina 
beaktansvärda insatser i föreningen 
genom åren, och inte minst det 

ångna året. g
 
 

Damlaget 
Det blir en fortsättning för damlaget 
tillsammans med BW 90, det är 
alldeles klart nu. Tränare Henrik 
Nilsson räknar för närvarande med 
15 spelare, visserligen i minsta 
laget, men fler spelare var på gång 
enligt tränaren. Träningarna är på 
Bjärsjölagårds IP och det lär dröja 
långt in i april innan det går att träna 
i Önneköp. Nu får vi bara hoppas 
att laget får en bra start i serien, 
och att man börjar vinna lite 
matcher till våren. 

 
ÖIFs herrlag

En skänk från ovan, ja så kan man 
nog sammanfatta vårt senaste 
nyförvärv Jesper Johansson som 
nyligen har flyttat in i byn. 
Välkommen Jesper till ÖIF och
byn!. Jesper som har spelat i 
Superettan, har sådana kvaliteter 
att det blir en injektion för hela 
laget. Med en sådan toppspelare i 
laget, är en absolut topplats i serien 
nu fullt realistiskt, vilket jag inte 
trodde laget skulle mäkta med i 
förra Bya-nytt. Uppslutningen på 
träningarna är dessutom mycket 
god enligt tränare Alvén, med ett 
snitt på nära tjugo spelare. 
Träningsmatcherna pågår för fullt, 
och det ser mycket bra ut både 
spel- och resultatmässigt. Nu väntar 
vi bara på våren och de gröna 
planerna, och självklart på serie-
premiären hemma mot Spjutstorp 
den 16 april. Ni kan säkert räkna 
med att den blir på konstgräset i 
Hörby, snön har tagit hårt på gräset 
på Björkvallen. Så håll koll i
lokaltidningarna, var och när 

remiären blir av. p
 
 

Ungdomslagen. 
Pojkar o flickor som är födda 2003 
och tidigare tränar i Hörbyhallen 
fredagar februari kl 17.30. Alla är 
älkomna dit, även nya spelare. v

 
 

Boll & Lek 
Flickor och pojkar som är födda 
2004-2006 tränar måndagar 17.30-
18.30 i Långaröds gymnastiksal. 
Minstingarna har fått nya ledare i 
Pia Olofsson och Alice Nilsson som 
anmälde sitt intresse efter vädjan i 
förra Byanytt. Ett mycket bra initiativ 
av dessa töser. Träningen utomhus 
på Björkvallen kan kanske börja i 
mitten av april. Ni får besked av 
ledarna eller vår ungdomsansvarig 
essica Hallberg på 0735-053523  J

 
 

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

 
Loppmarknaden.  

Har ni saker att skänka, ring Ceder 
0708-761712 eller Daniel 0709-
275689, så ser de till att det blir 
ämtat. h

 
 

Bingolotto 
Prenumerera på bingolotter via ÖIF 
eller nya Sverigelotteriet, och ta 
chansen och vinna! Ring Gert 60367 
eller ordna det med respektive 
ledare för något av lagen.  
Ni kan även köpa bingolotter, samt 
Sverigelotten hos Isgrens Livs. Så 
köp era lotter där och gynna vår 
förening. OBSERVERA Isgren har 
ngen vinstinlösen. i
 
 
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. 

 
 

 
Supporterklubben 

Ni som saknar supporterlott 
kontakta Camilla 0415-128 30 eller 
Jeanette 0707-881846 så fixar de 
et. d

 
 
 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 
 

 

http://www.%C3%B6nnek%C3%B6ps-if.se/
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 till kassör Evert Nilsson och 

rit och är klubbens stora inkomstkälla har ”sviktat” men är i 
”huvudinkomst” 

ext och bild: Per Andersson 

 

ervakning sker 

ar vi gemensamt vid den vackra dammen, om det mot förmodan skulle bli regn 
r vi kaffet under tak 

Tage 

 
 

Önneköps Miniracingklubb har haft årsmöte. 
 
Fredagen den 24 mars 2011 höll Önneköps Miniracingklubb ”sedvanligt” årsmöte. Kallelse hade gått ut till 
samtliga medlemmar i klubben. Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och mötte upp i ”kaffeét” på 
banan. Klubben har som tradition att bjuda samtliga årsmötesdeltagare på smörgåstårta på årsmötet, och så blev 
det även i år. Styrelsen menar att så länge det finns resurser i ”kassan” så ska det bjudas på smörgåstårta under 
årsmötet. Klubben har för närvarande ganska god ekonomi, även om årets resultat hade ”backat” något. 
Valet vad gäller styrelsen utföll så att till ordförande valdes Tycho Andersson och
till sekreterare Per Andersson. Till vice ordförande valdes Martin Nilsson. 
Klubben beslutade också att ”nyinvestera” i datorutrustning för varvräkning m.m. 
Ett förslag framkom, ett sätt att stärka klubbens inkomster, genom att ”hyra” ut banan till företag.  
Det konstaterades, att Bingolotto som har va
nuläget  fortfarande klubbens 
 
T
 

Stallvandring 
Leif Bertilsson Önneköps vång har byggt ny kostall, för mjölkkor med robotmjölkning. 
Han har lovat att göra en visning för Bya Nytts alla läsare, vi börjar kl 13:00 med att få en information om 
anläggningen, korna rör sig helt fritt äter, vilar eller går till en robot för att bli mjölkade allt efter eget 
gottfinnande. Eftersom korna ofta står i kö, till mjölkningsroboten kan vi se hur den fungerar. Öv
via datorn, som även larmar om något händer eller en ko glömt att bli mjölkad som hon borde.  
Medverkar gör även Skåne Mejeri Lennart Arvidsson informerar om Produkter och verksamhet. 
 

ag kaffekorgen så fikMedt
dricke

 8



 
 

Sopberg 
som eleverna i Långaröds skola har samlat längs vägarna i bygden, här finns allt från plast, 
burkar, kläder till cyklar. Inte ska det behövas” alla har ju soptunnor och så finns det sopstation i 
Önneköp eller kör till tippen i Hörby det kostar ingenting för privatpersoner att lämna där. 

Tage. 
 
 

Långaröds Hurtbullar 
Gympan i Långaröd är mer välbesökt än någonsin vilket är jättekul, men det finns plats för fler 
Vi har gympa 2 gånger i veckan söndagar och torsdagar kl. 18:30 i Långaröds gympasal 
 
Gympan leds av Carina och Carmita och det är allt från Yoga, vanlig traditionell gympa till 
ryggympa som förekommer beroende på vem som leder. 
 
Vi funderar även på att ha utegympa under sommaren om det finns intresse. 
Välkommen att prova på!! 
 
Vi som gympar vill rikta ett stort tack till Önneköps Byaförening som stöttat oss så vi har kunnat 
skaffa en ny musikanläggning , då den gamla tjänat ut 
 

Har ni frågor om tider eller annat så hör gärna av er till mig 
Susanne tel. 0415/22066 

 9



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du egen brunn?
Vi har produktsortimentet för alla typer av vatten. 

Vi har servicepersonal som servar ditt filter. 
Du vet väl att du bör serva din 

 vattenreningsutrustning 
minst vartannat år? 

 

 
 Mossvägen 12c Kristianstad Tel. 

044-10 05 23 
www.aquarentsverige. se 

 

83-åring till Amerika! 
Kan ni tänka er, min mor Elsa som i dagarna fyller 83 år, ska flyga till Amerika. Närmare bestämt till 
Kalifornien. 
Där ska hon  hälsa på sin 91-årige kusin Roy Jacksson, som hon aldrig träffat. 
Hur kan nu detta komma sig?? Jo så här började det: 
Min bror Sven Henningsson,  som bor med fru Gunilla i vårt gamla ställe i Långaröd, började i vintras 
släktforska. 
Han skickade  med hjälp av ett släktforskningsprogram i USA en efterlysning på olika  släktingar som 
han visste fanns/funnits i Kalifornien. 
Via någon som kände igen ett namn, fick han så småningom kontakt med  Elsas kusin med ättlingar. 
   Elsas farbror William Jacobsson växte upp i Västerstad. Som 19-åring for han för att söka lyckan i det 
stora landet i väster.  
Där bosatte han sig i Los Angeles. Träffade svenska Inez och bildade familj. Sonen Roy föddes 1919. 
Han är tydligen en krutgubbe, arbetar fortfarande som mäklare! 
 Under vistelsen i Kalifornien kommer mor Elsa, Sven och hans familj, att bo hos Roy flera dagar. Sen 
blir det en rundtur med bl.a. San Fransisco, Yosemite nationalpark, en ranch mm.                                             
( Fortsättning följer i nästa nummer.)                    
                                              Irene Olofsson Bregnahult 
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                                RAPPORT FRÅN VASALOPPSSPÅREN 
 
Visste ni att vi har många som åker i Vasaloppsspåren?   
Under sista veckan i februari har man i Dalarna numera en hel Vasaloppsvecka 
med olika skidlopp.  
Först ut är Tjejvasan, som är ett 3 mil långt elddop för tjejer.  Start i Oxberg, 
över Hökberg och Eldris till Mora. 
 Det vankas  blåbärssoppa, varm sportdryck och bullar varje ½-mil. 
Spåren går över myrar, genom skogar och hagar. Upp och nerför backar. 
 Efter några timmar skymtas Mora klockstapel, då är det inte långt kvar! 
Här gäller det att ha sparat lite krafter, så man kan öka takten lite på det långa 
upploppet. Mest för att få en känsla av att man ”spurtar” i mål. 
När man sen passerat under målgångsskylten ”I fädrens spår för framtids segrar” 
får man medaljen om halsen. Stoltheten lyser ikapp med medaljen!!! 
I spåren trängs 7-8000 tjejer från 16 till drygt 80år. 
Årets tjejvasalöperskor var, förutom jag själv, min syster Ingrid med dotter 
Maria, Susanne Göransson fr. Önneköp, Anneli fr. Skäpperöds Boställe. 
Dessutom startade Pia Olofsson Bregnahult, men tvingades bryta pga. en kraftig 
förkylning. 
 Veckan fortsätter sen med Öppet spår, Stafettvasan, Ungdomsvasan, Kortvasan 
Halvvasan, Skejtvasan. 
Kortvasan är också 3 mil, samma sträckning som tjejvasan.Här åkte Britt och 
John Nilsson från Skäpperöds Boställe (för 5:e gången),  svärsonen Thomas,  
och även Micke Nilsson från Önneköp. 
 
Öppet spår åkte Oscar Hallberg från Önneköp för 1:a gången. Detta lopp har 
Susanne Nilsson fr. Skäpperöds Boställe  och Tommy Persson fr. Buus  åkt flera 
gånger, dock inte i år. Även jag själv och maken Kjell-Ingvar har åkt här en 
gång. Detta lopp har samma sträckning som Vasaloppet, alltså 9 mil. 
 
Sist men inte minst avslutas veckan med själva Vasaloppet, det går alltid första 
söndagen i mars. Här har Gert Nygren Önneköp åkt många gånger, men han 
stod över i år.  
 Jag har hört ryktas att en del av årets skidåkare tänker göra klassikern i år. 
Susanne Nilsson har redan gjort den  5ggr!! Då ingår även Vansbrosimningen, 
Vättern runt på cykel och Lidingöloppet. 
Jag återkommer under året om detta! 
  Läste ni mitt förslag i förra Bya-nytt om aktuell skidspårsinformation? Detta 
skulle alla kunna skriva i Gästboken på Byaföreningens hemsida. 
Tyvärr kom jag med detta förslag för sent,  hann bara med en notis. 
Vi gör ett nytt försök nästa vinter!! 
                                                          Irene Olofsson Bregnahult 
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Här får du uppleva den speciella gemenskap som infinner sig 
när man vandrar tillsammans. Känn naturens lugnande kraft 
och njut av det böljande småbrutna landskapet. Här samsas 
bokskog med enefälader och små åkrar, allt omgärdat av 
"stengäre". Nutid möter dåtid. Det tusenåriga kulturlandskapet 
visar oss spår av svunna tider. Vi färdas tillbaka genom år-
hundradena då vi bl a besöker torpruiner, vångagäre och fossil 
åkermark. Jag som är din personliga guide är tredje generation i
den lilla byn Skäpperöd och uppväxt här på gården Högalund.  
 
Kulturvandringen är 3,5 km lång och tar ca 4 h. Pris: 390 kr inkl 
guidning, matsäck från Önneköps Bageri samt utförligt kart-
material. Bokning görs till mig; 0415-603 08 el 070-208 70 61, 
senast 3 dagar före aktuellt datum. (Det går även bra att boka 
andra datum och tid för egen grupp, minimum 6 pers).     

 
ons 18 maj  16.00 fre 29 juli  16.00 
fre 27 maj   16.00 ons 3 aug  16.00 
sön 5 juni  13.00 ons 10 aug 16.00 
ons 22 juni  16.00 fre 26 aug  16.00 
ons 29 juni   16.00 ons 7 sep  16.00 
fre 8 juli  16.00 sön 25 sep  13.00 
ons 13 juli  16.00 ons 5 okt  13.00 

      
Vi kan även erbjuda en tur med traktor och vagn. Pris inkl 
åktur, guidning och fika: 290 kr/vuxen, 145 kr/bar. Vagnturen 
tar ca 3 h och beställs för egen grupp med 8-12 personer. 
        

Varmt välkommen till en alldeles unik upplevelse! 

 
www.kulturvandring.se

 
NYHET: Nu har du möjlighet att köpa kött direkt från Högalund! 
VI tar upp beställning och slaktar sedan på bestämt datum  
under hösten. Samarbete med Strömbecks Gårdsslakt & Chark 
i Illstorp. En kvarts kalv väger 40-50 kg. Pris 98 kr/kg. 
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