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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 

Utkommer fyra ggr per år. 

Nästa nummer omkr. 15  Nov. 

Manusstopp den 1 Nov. 

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 
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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 

 Byaföreningens  Sommarfest I Önneköp 
Lördagen den 2 Juli kl.19:00 

  

  

 

 

Lasse  O  Skånes 

jazzigaste vissångare 
 

The Camtwisters 

Glad Rockabilly  
 

Servering: grillat, öl, läsk och kaffe. 

Biljetter säljs hos Isgrens livs o Conditoriet i Önneköp 

Inträde 200:-     Endast förköp 

 

 

 

  

Midsommarafton firas på Björkvallen 
Den 25/6 kl 13.00-16.00. 

Stången klär vi tillsammans, sedan dansar vi 
till levande musik av Mats & Åse. 

Godisregn till barnen. 
Vi kommer även att ha kaffe och kaka till en 
billig peng om man inte vill ta med egen 
kaffekorg  
Det kommer att finnas några bänkar på plats 
men packa gärna ned en filt att sitta på. 
Medtag blommor att klä stången med. 

 Hjärtligt välkomna!! 
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Långaröd under tiden juni – 

sept 2011. 

 

16/6  Torsdag            Gudstjänst på 

Önnebo kl. 14.30, Jansson. 

25/6  Midsommard.    Gudstjänst i 

Västerstads kyrkoruin kl. 22.00, 

Jansson. Niclas Nyman 

med accordeon medverkar. 

26/6  Joh.Döpares      Mässa kl. 11, 

Jansson 

3/7  2 e Tref.     Gudstjänst kl. 9.30 

vid Kulturhuset, Ö.Sallerup 

24/7  Apostlad.  Mässa kl. 11, 

Lindgren 

31/7 6 e Tref.        Naturvandring i 

Ö.Sallerup kl. 13.30, Lindgren 

 

7/8 Kristi Förkl.d.       

Friluftsgudstjänst kl. 13.30 vid 

Lanthandelsmuseet, Lindgren 

21/8  9 e. Tref.          Gudstjänst 

kl. 16, Jansson.   Köpenhamns 

kammarkör medverkar.   Eftersits 

23/8 Kyrkogårdsvandring Kl 19 

1/9  Torsdag              Café 14 kl. 

14, Jansson. ”Bröllop – seder och 

bruk med Jan-Olof. 

4/9  11 e. Tref.     Mässa kl. 11, 

Lindgren 

18/9  13 e. Tref.         

Temagudstjänst kl. 18, Lindgren 

 

Välkomna!! 

 

Reservation för ändringar. 

Se därför även predikoturer i 

Skånska Dagbladet på lördagar och 

Frostabladet på måndagar. 

Besök gärna 

www.svenskakyrkan.se/vasterstad 

Eller www.kyrktorget.se 
 

Önneköps Gräv 

& Schakt 

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 

 

                                      

                                                     

 

 

 

 

Tacka Kupan för det ! 
Vi har en glad nyhet att berätta, nämligen att vi även i år får pengar från Kupan i 

Hörby för att ordna en seniorträff i Önneköp i höst. Skriftliga inbjudningar kommer 

att skickas ut som vanligt. 

Tänk vad tiden går fort ! Nu är sommaren snart här igen !  Det betyder skolavslutning 

och att vår läxhjälp i Långaröds skola gör uppehåll men börjar igen några veckor in 

på höstterminen, när de nya klasserna har hunnit komma igång.  

Om Du är intresserad av att hjälpa till som läxhjälpare får Du gärna höra av Dig till 

någon i styrelsen. 

             I vintras ordnade RK i Långaröd en kurs med inriktning på barn och 

olycksfall där vi fick lära oss många viktiga saker om hur vi ska göra när barn råkar 

skada sig.  Nu undrar vi om det finns intresse för en kurs med inriktning på vuxna. 

Några av Er anmälde Er redan i höstas vid Öppet Hus-dagen som vi hade tillsammans 

med Räddningstjänsten men det behövs några deltagare till om det skall gå att ordna. 

Kontakta någon av oss om Du är intresserad. 

     Vi önskar Er alla en skön och behaglig sommar !  

 

För Långaröds Röda Korskrets 

Bodil Hjalte         Anne Andersson       Ann-Christine Johansson    Christina Linéau 

Ordf. 60100         Kassör  60264          Sekr. 60384                        Suppl. 070-6910109 

   

 

 
 

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. 

 

JOHANSSONS 

ELINSTALL.-BYRÅ 

ÖNNEKÖP 

 

 

 
 

Tel. 0415 – 601 31 

mailto:gert.nygren@netlan.nu
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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, 

 

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                   

 

Välkommen till La Flambée 
Alsace-inspirerad Restaurang med Bed & Breakfast 

Sveriges första Tarte Flambée-Restaurang! 

 

                                Specialiteter och egenimporterade 

 viner från Alsace! 

                       Rum & Frukost i trevlig miljö. Catering 

Öppet alla kvällar hela sommarlovet andra tider efter ök.  
Per Bings väg 10 i Önneköp 

www.la-flambee.eu  tel 070-2751324 
 

Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen! 

 
 

 

http://www.fargfranforr.nu/
http://www.la-flambee.eu/
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Bregnahu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommargympa 
Välkomna på utegympa vid 

gympasalen vid skolan i 

Långaröd 
Tiden är torsdagar 18.30 med 

början den 9 juni. 
(tänk på att vid dåligt väder 

flyttar vi in så medtag då skor 

för inomhusbruk) 
Alla är välkomna hälsar 

Långaröds Hurtbullar 
 

Hälsning 

Susanne Göransson 

0415 22066 

0708404726 

 

 

Åssååå vägen igen !! 
Karolin ringer till kommunen 

med flera o dom bara lovar 

men håller tunt. Det senaste är 

att eon ska gräva ner 

luftledningen och sätta upp nya 

lyktstolpar, 14dagar skulle det 

ta men än har dom inte börjat. 

Beror allt elände på att vi bor 

för långt från Hörby så att 

ingen bryr sig. 

Något positivt vi har fått en 

hjärtstarter till byn läs mer 

på ÖIFs sida 7  

 

 

  
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 

     
                                                                                          Mors.  

                                           Irene Olofsson Bregnahult 
                                                                                                

 

Håleklöva trädvård 
 

Beskärning,  Fällning 
Plantering o Rådgivning 

 
Arborist Håkan Belin 

Tel: 0739 57 58 52 
 

F-skatt  Ansvarsförsäkrad 
 

 
 

 

http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml
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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:- 
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 

 

 

 
 

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 
  

 
 

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 
 

http://www.lavendelgarden.nu/
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Bingolotto 

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 

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 

Nu är allt utvändigt arbete med det 

nya ungdomshuset på Björvallen 

färdigt. En del av ortens 

pensionärer har lagt ner mycket 

arbete med att måla, lägga 

stenplattor, städa upp, invändiga 

rivningsarbeten med el mm. Det 

invändiga arbetet kan vara färdigt 

för målning till midsommar, och 

hela byggnationen i augusti, lagom 

till skolstarten.  

 

Hjärtstartaren 

Hjärtstartaren som vi har fått av 

LIONs är nu placerad i 

omklädningsrummet som är 

närmast reningsverket. Skylt finns 

på utsidan vid dörren, som alltid 

kommer att vara öppen. Så det är 

bara att hämta den där om ni skulle 

behöva hjälpa någon.  

OBS skåpet till hjärtstartaren är 

plomberat och larmat, allt för att 

undvika klåfingrighet. Vid nöd 

situation bryts plomberingen med 

att lucka rycks upp enligt 

instruktioner, och samtidigt går 

larmet. Tveka aldrig att använda 

apparaten, den talar själv om vad 

och hur ni använder den.  

 

ÖIFs herrlag 

Vårt a-lag är varken fågel eller fisk, 

men är ändå efter 8 spelade 

matcher med och krigar om 

topplatserna. Förhoppningsviss är 

man med och slås om de tre 

översta platserna till hösten, vilket 

innebär minst kvalplats till div 5.  

Men för att det skall kunna uppnås, 

duger det ej med sådana 

djupdykningar som mot Gärsnäs 

och Skillinge senast. 

Jag har tidigare i Bya-nytt skrivit om 

våra super talanger 16 åringarna 

Marcus Frid och Victor Wernersson 

som nu spelat till sig ordinarie 

platser i vårt a-lag. De briljerar i 

match efter match med bländande 

teknik och spelförståelse, och är 

bland de bäste spelarna på plan 

ständigt. Inte konstigt att Skånes 

fotbollsförbund håller koll på dessa 

ungtuppar. Föresten Skånes FF har 

förlagt sitt talangutvecklingsläger till 

Björkvallen den 8 juni, och här är så 

klart Victor och Marcus med 

tillsammans med 28 andra talanger 

från hela Skåne. Arnold ser till så 

att hela gänget kommer känna sig 

välkomna till Önneköp och 

Björvallen. 

Nu år det så att vi har många fler 

unga spelare som ligger precis på 

gränsen till a-lagsspel, och de får 

tuff matchning i vårt b-lag, detta 

bådar mycket gott för föreningens 

framtid. 

Damlaget 

Så har vår dam-lag äntligen vunnit, 

och som man gjorde det 8-2 mot 

Vollsjö. Ett par matcher senare var 

man nära ytterliggare en fin skalp, 

lede med 3-2 mot Staffanstorp, som 

på sista sparken kvitterade, snöpligt 

men ganska rättvist. Jag tror att 

laget inte är nöjda med det, utan 

kommer att fortsätta prestera, här 

är en helt annan styrka och 

organisation i laget i år. Sen är det 

så framgång föder framgång, det 

blir genast mycket roligare att träna 

fler tjejer dyker upp träningarna. 

Inte minst roligt är det för tränar 

duon Henrik Nilsson och Kim 

Teodersson som vägrat ge upp, de 

har hela tiden trott att det skulle gå 

att få ihop ett slag kraftigt lag, trots 

den tuffa fjolårs tiden. 
 

 

Ungdomslagen. 

  PF 11 

Precis som damlaget vann laget sin 

första seriematch på mycket länge, 

5-1 till ÖIF mot Treby. Efter det har 

det blivit ett par knappa förluster, 

men laget är verkligen på gång så 

här går inget annat lag säkert, så 

snart kommer nästa vinst. Laget 

tränar måndagar och onsdagar kl 

17.30 – 19.00 under ledning av 

Jessica och Cecillia 

 

 

Boll & Lek 

Flickor och pojkar som är föda 2004-

06 tränar måndagar 17.30-18.30 på 

Björkvallen av damlagets spelare 

Pia Olofsson och Alice Nilsson. 

Är det någon som undrar över något 

angående ungdomsfotbollen, eller är 

intresserads att var med, kontakta 

vår ungdomsansvarige Jessica 

Halberg på 0735-053523  

 

Innebandyn 

Jag tror det är sommaruppehåll nu 

 

Tennis Önneköps Open? 

Tennis banan är klar för spel. Det är 

bara att boka tid på schemat som 

finns på högra entrén. Där betalar ni 

även er avgift i brevlådan. Ni som 

köper årskort av Gert Nygren spelar 

fritt hela säsongen. 

Om det skall bli någon 

tennisturnering i år bestämmer ni, 

men skall ni vara med måste ni 

respektera speldagarna. Som det 

varit det sista åren fungerar det inte 

allas. Anmälan skall vara Gert 

Nygren tillhanda senast de 20 juni. 

Ni som skall var med i Önneköps 

Open och betalar avgiften 200 kr 

spelar fritt hela säsongen. 

 

Loppmarknaden. 

Loppmarknaden är i år den 6 

augusti 13.00, och vi tar emot saker 

fram till dess.  

Har ni saker att skänka ring Ceder 

0708-761712 så ser han till att det 

blir hämtat 

 

Fortsättning sidan 8 

http://www.önneköps-if.se/
http://www.önneköps-if.se/
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Så har det kanske hänt igen, rykten säger nämligen, att någon som köpt lott, och därmed gynnar 

föreningen har vunnit 50.000 kr. Vi säger Gratis om det är så. 

Prenumerera på bingolottor via ÖIF eller nya Sverige lotteriet, och ta chansen och vinna? ring Gert 60367 

eller ordna det med respektive ledare för något av lagen.  

Ni kan även köpa bingolotter, samt Sverige lotten hos Isgrens livs. Så köp era lotter där och gynna vår 

förening. OBSERVERA Isgren har ingen vinst inlösen. 

 

Supporterklubben inbjuder till fest 

Festkommittén har beslutat att supporterfesten skall vara på Folkets hus i Sjöbo lördagen 15 oktober. 

Otellus från St Olof spelar, mer information kommer när det närmar sig. 

Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 0707-881846 så fixar de det. 

Festival & Grisfest 

Spelarnas årliga festival på Björkvallen äger i år rum lördagen 16 juli, mer information kommer att anslås. 

ÖIFs årliga fest på Pickeboa hos Christer och Lena har festkommittén bestämt till den 20 augusti, och det 

blir helstekt gris med alla tänkbara tillbehör. Lundströms band spelar. Mer info kommer från festkommittén 

så småningom. Boka in alla festdagarna, för ingen vill väl missa dessa. 
 

För Bya-Nytt   Gert Nygren 

 

 

CALIFORNIA-RESAN  2011 
Som Irene skrev i förra numret av BYA-NYTT skulle vi till Kalifornien!  OCH! Nu har vi varit i 

KALIFORNIEN! 

Ska försöka få ihop några rader, men tänker väl att vi samlar ihop några bilder vartefter! Och sen  kanske 

blir det så att vi visar dom på t.ex Byaföreningens årsmöte framöver,  precis som Tage Persson frågade mig 

om 

Allt började med att maken Sven började släktforska efter jul. Och då hittade han släktingarna i Amerika!  

Visst med mycket tid framför datorn, men tänk ändå… Och så bestämdes det  att vi skulle göra  denna Resa 

till Kalifornien, där ett flertal av släktingarna bor! Den äldste Roy är 92 år, och är kusin till Svens och 

Irenes mor Elsa ( om henne skrev ju Irene om i förra numret… ). Ja, och  till Roy skulle vi, Sven och jag -  

naturligtvis! Och med skulle även Elsa ( 83 år ) och, plus våra 2 pågar Andreas och Joakim. Med på resan 

skulle även Ingrid  ( Elsas äldsta dotter ) och därtill Ingrids dotter Maria. 7personer blev vi i alltså i Gänget, 

som skulle resa tillsammans! Efter en del planerande hade vi bestämt en resrutt för vår 18 dagar långa resa 

inkluderat resdagarna. 

   Påbörjade vår 18 dagar långa Resa från Kastrup den 21 april, och var i San Fransisco ca 1dygn senare… 

hmmm blev en del strul med bagage och säkerhetskontrollen i samband med bytet i Toronto. Så där fick vi 

övernatta på ett hotell - helt okej efteråt…  

    Kom till San Fransisco vid lunchtid, tog oss till hotellet som låg på 7 Avenyn = mycket centralt och bra 

för att sedan lätt kunna ta oss ut på sta´n. Var i SF under 3 dagar, och hann med en hel del! Fishermans 

Warf, en trevlig plats att strosa runt på intill havet. Pir 39 med bl.a sjölejon i massor, som låg och hade det 

bra Att åka sk kabeltrain dvs spårvagn hör till, upp och nedför stan´s backar. Fängelseön Alcatraz var en 

speciell plats att besöka, guidades runt med vars ett set hörlurar---fick där uppleva historien med hjälp av 

bra inspelningar med bl.a intervjuer och även inspelade scener från fångarnas vardag. Sven och Elsa tog en 

sighseeing-buss och tog sig runt till sta´n s olika sevärdheter. Vi andra hyrde då cyklar och tog oss runt 

under 6 timmar. Höjdpunkten var att cykla fram och åter över Golden Gate-bron = MÄKTIGT!!! Mera 

under tiden i SF?! Lite shopping, ätit gott bl.a började Joakim att testa av olika hamburgare ”Hör till” sa 

han. Jo det blev en del även för oss andra Vädret i SF skiftar väldigt, dis/småregn ibland och så SOL! 

Men vi hade mestadels tur med vädret! 

Nu dags att köra med våra 2 bilar, söderut mot Los Angeles. Vi var eniga om att vi skulle köra via 

kustvägen Highway 1 för detta trodde vi helt klart, skulle bli en av Resans höjdpunkter! Skulle kört de ca 

80 milen vägen ner, men pga vägras efter vinterns regn mm kunde vi inte köra hela sträckan. Men det var 

en hisnande och vacker väg utmed havet! Och intill andra sidan vägen fanns sluttningarna, och vartefter 

bergen in mot Californias inland!  Nå pga vägraset fick oss en sååååååååå  hmm spännande, men VACKER 

tur över bergen för att nå en större väg i inlandet! 

  Ni som har en dator kan kolla vidare bl.a  på Wikipedias sida om Higway 1. Men tips är att kolla på nätet om 

ni undrar något annat om vår Resa. Finns mycket att ta del av där 

 (fort. Sid 9) 
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OCH  sen blev det 5 trevliga dagar med släktingarna  i  ”närheten” av Los Angeles. Mycket trevlig 

samvaro,  

men också att vi körde ut… fick bl.a  ett dopp i havet vid Newport Beach. MÄKTIGT där i Stilla Oceanen( 

Inte för inte att det surfas där! ) Vackert köra även där utmed havet osv, är intressant att se på Naturens 

mångfald! 

    En dag i Los Angeles, för att bl.a gå på Hollywoods berömda gata ”HOLLYWOOD BOULEWARD” 

med ”WALK OF FAME” och dess alla stjärnor på trottoaren med många olika berömdheters namn 

infällda. Och så skulle vi naturligtvis se HOLLYWOOD-skylten i backen… fick vi se på kullen i parken 

Griffith Park. Där fick vi även se sta´n Los Angeles ovanifrån, den ligger i en dal. 9 miljoner bor där,                     

Fortsättning sid 9 

 

nu är frågan hur bygga ut staden?! Något mycket kontroversiellt, även pga vattenförsörjningen! Tänk så 

mycket vatten som behövs… transporteras mestadels via pipelines från bergen i inlandet. Klimatet i LA är 

närmast öken, gränsar bland annat till Nevada. Nevada som förknippas med öken… Så VARMT är där 

vartefter under året. Men vi hade bra väder där i LA, lagom varmt kanske 25 - 30 grader överlag. Om 

TRAFIKEN, ja den var stundtals mycket intensiv. Men kan redan nu säga att , det gick bra utan några 

intermezzon med bilkörningen! 

   Kan berätta att Elsa hade förutom stavarna – hade en rullstol med, ibland satt hon i den och så tog vi oss 

alla fram utan besvär! Ibland hade hon den framför sig på städernas trottoarer och ibland på stigarna i 

NaturenSÅ FRAM TOG VI OSS ALLA!!! 

          Efter Los Angeles var det dags att ta oss norrut. En annan av resans höjdpunkter var Yosemite   

Nationalpark! Kom dit tidig morgon för att hinna se en del av denna MÄKTIGA park! Den är stor, så vi 

kom att få välja vad vi ville se. Och något begränsade med tanke på att det inte var någon vandringstur vi 

skulle på där. Men väldigt bekvämt att köra i Yosemite dalen, stiga ur bilarna och så bara ha denna vackra 

Natur att beskåda! Vackra och mäktiga berg, vattenfall och så tur med vädret! Var som de vackraste 

vykortsbilder med blå himmel och sol! Beskådade även STORA träd i ena delen av parken. Dessa träden 

var bl.a  REDWOOD-träd, som kan bli ENORMA! De kan bara föröka sig genom att deras frön utsätts för 

eld. Och detta startas upp under kontrollerade former, med ungefär naturliga intervall. Redwoodträden och 

en del andra träd klarar sig, medan skogarna för övrigt såg helt döda ut. 

Resans nästa mål var Sacramento och i dess närhet, där flera av släktingarna bor. Besökte en farm där, som 

bara låg så idylliskt. Fick se och höra om livet där. OBS! nu pratar vi inte om cowboysMen väl om en 

natur som påminner lite om Långarödstrakten, men bara mer kuperat. Kossor på ängarna, vackra vilda 

blommor och träd. MEN! Så återigen… VATTEN-behovet! En stor del av omkostnaderna!!! När vi var där 

hade det regnat någon vecka tidigare, så nu var det grönt och vackert! MEN så VÄRMEN 30-40 grader, 

tror inte det räcker vartefter! Då behövs vatten, så ”kusin” Linnea hade investerat i 500 sprinklers i 

markerna för att kunna klara bevattningen. 

Måste  även berätta att vi där fick oss till livs historien om GULD-ruschens dagar! En väl så viktig del av 

Californiens historia, som vi fick lära oss av gode nästkusinen Richard, historielärare! Och om att 

Kalifornien blev en självständig stat 1850. 

Avslutar med att berätta att vi även körde till världens näst högt belägda insjö Lake Tahoe. Låg så 

gudomligt vackert uppe på drygt 2000 m höjd med vackra omgivande berg och skogar. Med snö, alldeles 

nyligen. Dvs man hade nyss i början av maj, kunnat öppna upp en del av vägarna där! Ett äventyr där var 

helt klart, mötet med en livslevande BJÖRN!!! Vi satt där tillsammans med Svens natur- och 

historiekunnige nästkusin Richard. Satt intill sjön med picknick uppdukat… och då kommer en vakt och 

säger att där är en björn i närheten. Men att det var lugnt, han hade kontroll på den. Men plocka undan er 

mat! Så det gjorde vi… hann nåt så när!  OCH! Knakknakknak! Där uppe i ett träd ca 10m från oss sitter en 

björn ”halvstor” eller?! Och tittar ner på oss --- 8  

människor med kameror och videokamera i högsta hugg!  

Och så ”83-åriga Elsa, tänker jag…” Hmmmm men det  

gick bra, förstår ni väl 

 Tjaaa kan väl också säga att shopping också hör till: 

En sväng på Bass Proo, en stor natur- och jaktaffär. 

Gillade Andreas, som fick se mycket av denna vara. 

  Men även Outlets av olika slag, med helt bra priser! 

 Ja e n HÄRLIG RESA blev det helt klart säger vi alla!!! 

 Vid pennan Gunilla Henningsson Långaröd    

(fler bilder sid 10) 
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        Hela gänget samlat vid en vidunderlig utsikt En fredlig Björn men så nära 

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 

 

http://www.aquarentsverige/
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STORKARNA HÄCKAR I STÄNKELÖSA! 
 
Drömmen jag hade när jag vid nyår 2005 flyttade till Stänkelösa var att få häckande storkar på mitt tak. Det 
har jag nu! På svinahusets tak häckar ett storkpar som släpptes ut från hägnet i början av april och för 10-
12 dagar sedan kläcktes fyra ungar. 
När ungarna är små matar föräldrarna med daggmaskar och insekter som samlas ihop i krävan och kräks 
upp till ungarna mitt i boet. Ungarna matas inte utan kastar sig själv över maten.  De växer mycket snabbt 
och väger ett halvt kilo redan efter 10-12 dygn. Så stora är nu ungarna på mitt svinahus. Hittills har allt gått 
väl trots kylig och blåsig väderlek.  
Ytterligare ett par släpptes ut från hägnet i våras och började häcka på en trefot av grova stolpar bakom 
hägnet. Men mitt i ruvningen försvann honan och jag trodde hon var död. Hannen ruvade ensam vidare, 
men efter över ett dygn utan avbyte fick han kramp i högerbenet och kunde inte ligga längre.  Jag tog då 
ner de fem äggen och fördelade dom på de fyra par som var i full gång med att häcka i hägnet. Hannen 
stannade kvar ensam i boet. 
Efter nitton dagar återvände honan helt oskadd och landade direkt i boet hos sin hanne. Jag tror hon hade 
haft problem med hälsan eftersom hon försvann mitt under ruvningen – det sker normalt aldrig. Och hon 
hade uppenbarligen inte tröttnat på hannen…De ligger nu sida vid sida i boet nattetid och är alltid i 
närheten av varandra när de söker föda. Storkar lägger aldrig mer än en kull – de hinner inte med fler. Men 
som det ser ut nu kommer paret häcka hos mig nästa år igen. 
Samtliga deras 5 ägg kläcktes hos paren i hägnet och där finns nu sammanlagt  12 ungar. Det tar 9 veckor 
innan storkungarna är flygfärdiga och mycket kan hända innan dess, men just nu ser det väldigt bra ut för 
storkarna i Stänkelösa. 
 
Berith Cavallin 
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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. 

 

 
 

 

http://www.kulturvandring.se/

