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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 

Politiskt obunden tidning 

Utkommer fyra ggr per år. 
Nästa nummer  den  20 April 
.Manusstopp den 10 April  obs!! 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                               
                                                                                       

                                                               

 

  
                                                   

                                 

                                                                                                                                                          

  

  

  

                                                              
                            

                       
                         

                                    
                                                  

                                                             
                                               
                                              
                                  
                                     

                                                        
                                                          

Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 24   Nummer 1.  2012  

Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 

tidsbeställning 
 

Tel. 0415 - 600 37, 600 76 
 

 

 

 

 
DUMPERTRANSPORTER 

Dan Gustafsson AB 

Mobil: 070-575 12 27 

   Önneköps byaförening 

 

Kallar härmed till ÅRSMÖTE  

torsdagen. Den 1 mars. kl 19 00 

I nya ungdomshuset IP. 

Ärende enligt stadgar kaffe  

Välkomna 

____________________________ 
Medlem som önskar få ärende behandlat 

på årsmötet, har 

att skriftligen överlämna ärendet till 

styrelsen senast 14 feb 

Eventuella avsägelser lämnas till Gert 

Nygren senast 14 feb 
 

Byakannan 
Förslag på mottagare av byakannan för 2012 

mottages 

tacksamt av byaföreningens styrelse senast den 

14 feb.  
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JOHANSSONS 

ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 

Tel. 0415 – 601 31 

 

 

 

 

 

 

 
Långaröd under tiden februari –
april 2012. 

31/1 kl. 19     Bibelstudium i 
församlingshemmet, Jansson 
2/2   kl. 14     Café 14 i 
församlingshemmet, Jansson.  
”Regnskog – en del av Amazonas” 
  Ingmar Skogar med bilder. OBS!  
Ny plats. Bilar hämtar vid Önneköps 
Torg 
5/2 kl. 13.30  Familjegudstjänst, 
Lindgren. ”David och Goliat” 
framförs av Piccola-kören. Inbjudna 
är barn som döpts under året. Fika i 
församlingshemmet efteråt. 
 
19/2 kl. 13.30 Gudstjänst med dop, 
Jansson. Kyrkkaffe med 
fastlagsbullar efteråt. 
1/3   kl.  14    Café 14 i 
församlingshemmet, Jansson. ”Livet 
– filmen om de stora frågorna” 
   Bilar hämtar vid Önneköps Torg 
 

 

4/3 kl. 18       Soaré med Mezzo-
kören i Önneköps Idrottshus, 
Lindgren. Fasteinsamling 
13/3 kl. 19     Bibelstudium i 
församlingshemmet, Jansson 
15/3 kl. 14.30 Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
18/3 kl. 18     
Frälsarkransmeditation i kyrkan, 
Lindgren. 
25/3  kl. 13.30 Gudstjänst, 
Lindgren. Invigning av den 
nyanlagda Askgravplatsen på 
 Långaröds 
kyrkogård  
1/4  kl. 9.30   Mässa, Lindgren 
1/4 kl. 17      Musikgudstjänst i 
Västerstads kyrka med LÖS-
kören, Jubilatekören, 
  Sotto Voce samt 
några gästande körer från 
Tyskland. Chor M(u)saik och en 
kör  från Erbshausen. 
Präst Eva-Karin Lindgren. 
5/4  kl.14.30 Mässa på Önnebo, 
Jansson 
8/4 kl. 18 Gudstjänst, 
Jansson. 
 

          

 

Önneköps Gräv & 

Schakt 
Arbeten med Grävmaskin, 

Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

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

 

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 

 

                                                                           

                                              NYHETER FRÅN LÅNGARÖDS RÖDA KORS: 

                                              Tack alla Ni som på olika sätt genom gåvor eller  

                                            annat bidrog till Röda Korsets verksamheter   

                                             under 2011 !            Utan Er kan vi inte verka. 

Ett nytt år har börjat och dagarna är redan lite längre. Det betyder att det snart är 

dags för Röda Korsets årsstämma igen. I år äger den rum 25 februari kl 14 i 

Församlingshemmet i Långaröd.  Varmt välkomna ska Ni vara ! Är Du inte 

redan medlem  kan Du bli det på plats. Först blir det årsmötesförhandlingar och 

sedan kort information från Riksstämman 2011.  

Därefter kommer Helena N. Olofsson att berätta om sina kulturvandringar i 

Skäpperöd –”Rakt in i historien ”. Ett gyllene tillfälle att få del av Helenas 

gedigna kunskaper om sin hembygd. Efter Helenas föredrag dricker vi kaffe. 

I den oroliga värld vi lever i är det viktigt att vi värnar om människor som far illa 

både nära och långt borta. Att få växa upp och vara nära sina rötter är verkligen 

inte alla förunnat. Men att förstå värdet av det, kan vara till hjälp att förstå den 

smärta det måste innebära att vara tvungen att abrupt lämna allt bakom sig på 

grund av krig, konflikter och katastrofer. 

Röda Korset har funnits sedan 1863 och hjälpt många människor runt om i 

världen och vi blir nästan dagligen i TV och andra media påminda om att Röda 

Korset betyder mycket när det händer svåra saker. Vi vill gärna verka för att det 

ska fortsätta att vara så. 

 

Obs fortsättning sidan 9 
 

 

 

Vi finns i det nya huset på 
idrottsplatsen i Önneköp. 
 
På lov- och helgfria måndagar 
mellan kl 14.30 – 17.30 har vi öppet 
för måndagskul för alla barn i åk 4 

till åk 6. Barnen kan ta skolbussen 
till Önneköp. Verksamheten är gratis 
och vi bjuder på fralla och saft. Det 
enda som behövs är ett 
medlemskap i Önneköps 
byaförening (30 kr/år). 
 
Ungdomskvällar för alla från åkurs 
4 är också gratis och är varannan 
fredag mellan kl 19.00 – 23.00. 

Ungdomskvällarna denna termin är 
bokade: 
- Januari 13:e och 27:e 
- Februari 10:e och 24:e  
- Mars 9:e och 23:e 
- April 13:e och 27:e 
- Maj 11:e och 25:e 
- Juni 8:e 
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HJÄRTSTARTAREN  

i Önneköp: 

finns på idrottsplatsen, Björkvallen: 
Omklädningsrummet näst längst  till 
höger är alltid olåst. Bredvid dörren 
finns 

en grön skylt med vitt kors. Här inne 
finns hjärtstartaren i en  larmad  box. 
Om du hittar en livlös människa, 
tveka inte att använda hjärtstartaren.  
Den har en tydlig instruktion, 
dessutom en röst som talar om vad 
du ska göra. RÖDA KORSET 

ordnar gratis utbildning i hur man 
använder den: se deras artikel i detta 
Byanytt, för ANMÄLAN 
Lions i Hörby skänkte hjärtstartaren 
i samband med invigningen av vårt 

nya  klubbhus.                             
Irene O. 

    
 
 

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, 

 

 

 

 

 
 

 

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                   

 

Önneköps Byaförening 
Så har ännu ett år gått från vår tid! 

Under året har det nya ungdomshuset blivit färdigt och är nu i full gång 
 

Glöm inte att betala medlemsavgiften som är 30:- för stor som liten 
Under året har som vanligt firats valborgbål i Långaröd,        

flaggans dag med fantåg till Björkvallen, 
Stallvandring hos Bertilson och hans nya kostall med robotmjölkning, 

Midsommarfirande på Björkvallen, 
Sommarfest i trädgården vid Lanthandelsmuset, 

Kyrkogårdsvandring i samarbete med Kyrkan, 
Julmarknaden som på grund av den hårda blåsten fick flyttas inomhus 

Har ni idéer om något som vi kan göra hör av er till styrelsen! 
Medlemsavgiften kan betalas på Bageriet, Puben, 

Eller på det bifogade Bankgirot 5600-4559 (obs skriv namnen) 
 

http://www.fargfranforr.nu/
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 Bregnahult 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

  
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 

 

 
 

 

                                                                                                         

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

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 
 

 

 
 

Presenttips! 
Ge bort en upplevelse till någon du tycker om.  

Vi har presentkort, ni bestämmer summan!  
Förutom vandringar och åktur har vi även 
canvastavlor och böcker. För smakprov,  

gå in på www.kulturvandring.se. Där kan du 
 se bilder och höra naturens egna ljud. 

 
 

http://skaneart.com/AnMarieBertam.shtml
http://www.kulturvandring.se/
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                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 

Noy & Anders 
 

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
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En annons här kostar 50:- 
per utgåva. 

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

Juni, juli Augusti 

2012 års Almanacka finns att köpa hos 

Bageriet o Puben 

Här kan ni även betala medlemsavgiften 

30:-     Eller på BG 5600-4559 

 

Välkommen till 

Lavendelgården i 

Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.eu 

 

 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 !  

 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

http://www.lavendelgarden.nu/
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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. 

Årsmötet 2012 

Det mesta gick i omvalets tecken. 

Cecilia Arvidsson fick mycket välförtjänt 

mottaga priset som årets ÖIF-are, för 

sitt berömvärda och trogna arbete i ÖIF, 

och främst då för ungdomarna, under 

mer än tio års tid.   

  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 

Den gamla klubbstugan är nu under 

renovering beräknas vara färdig till 

seriestaten. 

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 

Vår nye tränare Dan Sandberg har nu 

gjort de första passen med våra herrar 

på konstgräset i Hörby. Dan ser mycket 

positivt på kommande säsong, och är 

helt övertygad om att en topplats i 

serien är helt realistisk målsättning. Det 

är bara att håla med, och lycka till Dan. 

Tre nya spelare skrev på 

övergångsanmälan för ÖIF under 

frimånaden, nåja den ena är en gammal 

ÖIF are Jörgen Thulin som lämnade 

föreningen för några år sen, för spel i 

gul och svarta (Djurgårdare som han är) 

 Kungshults IK, ja ni läste rätt. Så 

många matcher blev det dock ej, 

Jörgen kom knappt in på planen, förrän 

hans ena ben inte pallade för 

påfrestningarna i sjuan, och det blev 

gips i sex veckor. Nu har saknaden 

efter kamratskapet i ÖIF blivit för stort. 

Efter den obligatorisk 

läkarundersökning hälsar vi Jörgen 

välkommen tillbaka. De andra två 

spelarna är tränarens påg Nicklas 

Sandberg, samt Robin Andersson. 

Båda spelade för Hörby FF 2011. 

På minus sidan kan vi bara beklaga att 

bröderna Malmros Conny och Glenn 

valt att varva ner i Volljö AIF. Enligt 

säkra källor är det släkten i Färsinga 

metropolen som ligger bakom denna 

värvning, de vill beskåda och heja på 

bröderna på Åvallen den kommande 

säsongen. Vi önskar Conny och Glenn 

lycka till, och de skall vetta de är 

välkomna tillbaka till fadershuset när de 

helst önskar.   

Damlaget 

Damerna bedriver sin träning inomhus 

för närvarande i Hörby hallen torsdagar 

och söndagar, Men tränarna Henrik och 

Kim har för avsikt att starta 

utomhusträningen i  början av februari. 

Även damlaget har fått några nya 

spelare Moa Berglund har tidigare 

spelat i ÖIF, samt Malin Jonsson. Fler 

spelare har aviserat att de vill vara med 

och spela för BW 90/ÖIF kommande 

säsong, hur det blir med detta får jag 

återkomma med i kommande Bya-nytt. 

Henrik är annars nöjd med 

träningsintresset och ser fram emot 

säsongen med tillförsikt, samt att 

spelartruppen snarare kommer att 

utökas än att minskas 2012. 

Ungdomslagen.    P 12 

Träningen för säsongen startar 

Lördagen den 4 februari i Hörby Hallen 

kl 9.30 – 11.00 

Ledare Cecilia Arvidsson och 

 Jessica Hallberg 

P & F 7 

Tränar måndagar 18.00-19.00 från och 

med vecka 9 i Långaröd. Ledare Alice 

Nilsson och Pia Nilsson. 

Fotboll & Lek 

De som är föda 2006-2007 tränas av 

Daniel Ekblad och Cesar Nilsson 

onsdagar i Långaröd kl 17.30-18.30. 

Förhoppnings viss är träningsstarten 

även här v.9 men det är ej spikat 

definitivt ännu. Ring och stäm av med 

Jessica, vår ungdomsansvarige på 

0735-053523 så allt blir rätt.  

 

 

Innebandyn 

Ungdomar som går i årskurs 7-9 tränar 

tisdagar 18.30-20.00 i Långaröd 

Seniorer måndagar 19.30-21.00 

Tränare/ledare för allt och alla är Micke 

Nilsson, 

Och han hade uppskattat hjälp med 

ungdomarna på tisdags kvällarna. 

Loppmarknaden. 

Nu samlar vi för nästa loppis, så har ni 

något att skänka ring Dan på kvällar 

60332 

eller Mickael Persson 0703-169433 så 

ser de till att det blir hämtat. 

Bingolotto 

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 på OBS Bageriet. Så köp 

era lotter där och gynna vår förening. 

OBS Bageriet har ingen vinst inlösen. 
 

Tack alla sponsorer 

För ert stöd 2011 

DINA FÖRSÄKRINGAR SKÅNE AB FÄRS & FROSTA SPARBANK 

JOHANSSONS EL-BYRÅ AB ISGRENS - LIVS  

D. GUSTAVSSONS DUMPERTRÅNSORT ÖNNEKÖPS BILVERKSTAD  

PALMZON PRIS & LOTTERISERVICE LIONS CLUBS Hörby  

ÖNNEKÖPS GRÄV O SCHAKT K.I OLOFSSON 

ELOFSSON O NYGREN BYGG HB  P. EDVINSSONS BYGG    

S.L. LOKALFÖRENING HÖRBY H. NILSSONS KAKELUGNSSERVIS  

TRULSHÄRADSSÅGEN WERNERSSONS KANIBALMUSEUM  

AB P&G WOODY BYGGHANDEL ANDERS GOLV & SNICKERI SERVICE 

NILSSONS GOLVSERVICE PETER MURARE 

SMEN I ÖNNEKÖP ÖNNEKÖPS FASTIGHETS AB  

J.N MÅLERISERVICE HÖRBY DJURTRANSPORTER  

SPORT KALLE ELTJÄNST I HÖRBY AB 

ATOS MEDICAL ÖNNEKÖPS BAGERIET 

HERMAN ANDERSSONS PLÅT AB HÖRBY GLASMÄSTERI AB 

FÄRS & FROSTA SPARBANK 

 ISGRENS - LIVS  

ÖNNEKÖPS BILVERKSTAD 

LIONS CLUBS Hörby 

 K.I OLOFSSON  

P. EDVINSSONS BYGG  

H. NILSSONS KAKELUGNSSERVIS 

WERNERSSONS KANIBALMUSEUM 

ANDERS GOLV & SNICKERI SERVICE 

PETER MURARE  

ÖNNEKÖPS FASTIGHETS AB  

HÖRBY DJURTRANSPORTER  

ELTJÄNST I HÖRBY AB 

 ÖNNEKÖPS BAGERIET  

HÖRBY GLASMÄSTERI AB 

 

Gynna Våra Företag 

 

För Bya-Nytt 

Gert Nygren 

 

 ISGRENS - LIVS  

 HÖRBY GLASMÄSTERI 

 

 
 

 

http://www.önneköps-if.se/
http://www.önneköps-if.se/
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MEDLEMSKONTROLL PÅ  PUBEN 

Under mars månad kommer vi att ha medlemskontroll på pubkvällarna. I  pubpagraferna står det att alla som besöker 

puben ska vara medlemmar   (det räcker alltså inte med ett medlemskort/familj.)   Medlemskortet kostar 300:-  och varar 
livet ut!!  
Hittar du inte ditt medlemskort?  Ingen fara, vi har alla namnen i en bok. 
Naturligtvis är det o.k. att ta med någon som gäst, men om gästen vill fortsätta att komma vill vi ha ett medlemskap. 
En fördel med att vara medlem är att man kan  hyra puben. Då måste du även boka en bartender som kan närvara.    
Om du  köper av pubens läskande drycker och kaffe kostar det 0:-  Tar du med egna drycker, kostar det 300:- i hyra. 
Pubsektionen 

NYHETER: Om det är nåt på gång i Byaföreningens regi,finns det  oftast en notis om det på vår hemsida. 

www.onnecop.com       Det finns naturligtvis även anslag på Cafe och anslagstavlor i byn. 
Man kan gå in i gästboken, (på vår hemsida,) och läsa aktuella inlägg, nyheter eller själv skriva om kommande 
evenemang.    

Skriv gärna artiklar till Bya-Nytt. Det händer säkert mycket omkring er som vi andra skulle vara intresserade av att höra 
om.  
Artiklarna skickar ni till Tage Persson Långaröd . Dit kan man också skicka tips på sånt som är på gång, som man vill ha 
in på hemsidan.(adress/e-post: se tidningens första sidan)    

SNÖ: Vi provar väl i år igen att skriva i gästboken om färdiga skidspår   häromkring.  Du kan gå in på sidan 

www.iform.se/route , förstora kartan,rita i en runda och vips ser du hur lång den är!  
På www.skidspar.se  kan du kolla spåren på olika anläggningar i hela landet, det närmaste är Satserup. 
                                                 Irene Olofsson, Bregnahult.       

IRLÄNDSK PUBKVÄLL i Önneköp. 
Den 30 september-11 hade vi irländsk/skotsk kväll på puben. Det internationellt  kända bandet ”The Waverleys” spelade och sjöng  

massor av irländska och skotska publåtar. Efterhand blev det även spontan allsång. En hel del Guinnes- och Kilkenny-öl gick åt, 

kaffet hanns aldrig med                                                                     

 
BUSSEN ÖNNEKÖP-HÖRBY 

Nu har bussen trafikerat vår trakt i 2 månader.  Är ni nöjda med busstiderna?? 
Vi saknar en tur vid 07-tiden, och tänker försöka få tidtabellen utökad med en tur denna tid. 
Därför vill vi att ALLA ni som har nytta av en busstur kl 07, MEJLAR eller RINGER nån av oss.  

UNGDOMAR! Ni som börjar gymnasiet till hösten, kolla hur busstiderna passar era skolmorgnar.  
Vi kommer sedan att meddela antalet personer som har nytta av en tur vid 07-tiden till kommunen och till Skånetrafiken, 
som påtryckning. 
 
Enkel resa Önneköp-Hörby kostar 24:-  när man betalar med JoJo-reskassekort 
Finns det nån som inte kan få tag i JoJo-kort?  
Ring mej(Irene) så köper jag åt dej på Konsum,det enda stället som säljer dessa kort i Hörby. 

                            Irene Olofsson tel 42122              systerirene@horby.nu  
                            Anita Ullmann   tel 60526             anita.ullmann@horby.com  
 
 

 

Trots uppmaning, var det bara pubvärden  som  
var iklädd kilt                                                                                                                            
(eller var det en filt?)  Nåja, alla trivdes ändå, 
sammanlagt 50 pers passerade under  kvällens 
lopp, stämningen var på topp.  
CD-skivor med The Waverleys finns nu att köpa 

på puben. 80:-/styck 
Deras hemsida: www.TheWaverleys.com  
Pubvärdar: Kjell-Ingvar o Irene Olofsson 
 

http://www.onnecop.com/
http://www.iform.se/route
http://www.skidspar.se/
mailto:systerirene@horby.nu
mailto:anita.ullmann@horby.com
http://www.thewaverleys.com/
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NYHETER FRÅN LÅNGARÖDS RÖDA KORS: 
Fortsättning från sid 2 

I vår lilla värld här i Långaröd och Önneköp med omnejd, kan en katastrof vara att någon av oss får hjärtstopp 
och det tar för lång tid innan ambulans hinner hit. Eftersom det nu finns en hjärtstartare på Björkvallen är det 
viktigt att många lär sig hur den fungerar. 
Den 24 mars blir det äntligen dags för ”Hjärt-lungräddningskursen med defibrillator”. Tyvärr blev den inställd i 
höstas p.g.a. kursledarens sjukdom. Du som anmält dig kommer att höra från oss och du som inte anmält kan 
göra det på stämman eller kontakta någon i styrelsen. Vi ska försöka ordna en kurs till senare i år. Den är 
kostnadsfri . 
Avslutningsvis vill jag berätta att vi är några stycken som vill skaka liv i en gammal Röda Kors-aktivitet 
nämligen Kretskampen. Den äger rum den 14 mars kl. 19.00. Lokal är ännu inte bestämd. Gillar du frågesport 
eller bara vill vara hejaklack eller fixa med kaffet efteråt  är du  mycket välkommen. Tillgång till mobilt internet 
kan vara bra att ha eller din favorituppslagsbok i pappersform eller ett gott minne för dina specialkunskaper. I år 
görs frågorna av elever på Röda Korsets Folkhögskola så vi behöver kanske också lite medverkan från den yngre 
generationen.                            Allt för denna gång från styrelsen 

Soliga vinterhälsningar Bodil Hjalte , tel. 60100 
 

Vi tror på Önneköp! 
Nu är allting klart. Önneköps Livs öppnar den 31 mars kl 12:00. Då blir det stor öppningsfest och ni är förstås 
välkomna! 
Det har varit en lång resa och ännu en bit kvar innan affären kan slå upp sina portar. Att som familj ta ett kliv in i 
något nytt tillsammans är fantastiskt roligt och en riktig utmaning. Det är otroligt spännande att få möjligheten 
att öppna en affär i sin egen by.   
När vi flyttade till Önneköp för snart 5 år sedan kände vi oss hemma direkt. Förutom den fantastiska naturen och 
de fina människorna är det just den speciella Önneköps-andan som gör att vi trivs. Det känns som det händer 
något i varje vrå i den här byn.  Det bubblar och sjuder av idéer och engagemang. 
Vi hoppades in i det sista att någon skulle köpa affären. Men inget hände. Då bestämde vi oss att ta saken i egna 
händer. Vi är övertygade om att det i Önneköp går att driva en livsmedelsbutik! Så kära grannar, vänner, bybor. 
Vi hoppas att ni kommer att trivas med butiken vi presenterar för er i vår. En del kommer att vara nytt och annat 
kommer att vara sig likt. Vad ni tycker och vad ni vill ha är oerhört viktigt för oss och vi ska så långt det är 
möjligt uppfylla era önskningar. Vi vill tillsammans med er arbeta fram den affär Önneköp är värd. En affär som 
vi alla i Önneköp kan vara stolta över. 

VÄLKOMNA 
önskar Anna och Jörgen med familj 
       www.onnekopslivs.se 
 

Hästen – medarbetare, vännen, symbolen 
Hästen har alltid haft en specifik ställning, oumbärlig för människan som riddjur och dragare i arbete och fest. 
Ett speciellt vänskapsförhållande utvecklades ofta mellan husbonden och hästen. En bra häst har varit högsta 
status för ägaren. 
Klokhet, uthållighet och trofasthet är väl de egenskaper man förknippar med hästen Hästen var viktig för våra 
hedniska förfäder. Den drog solens vagn över himlavalvet. I den nordiska gudasagan berättas om solen som 
drogs av hästar. Oden for fram över himlavalvet på sin åttafotade  häst Sleipner, följd av korparna Hugin och 
Munin. Sleipner var en gudahäst liksom även Frejfaxe Frejs häst 
Hästen var sålunda för våra förfäder ett heligt djur och även offerdjur till gudarnas ära. Köttet åts av prästerna 
och folket. När Sverige kristnades, omvärderades hästen. Allt hedniskt bekämpades, hästen var inte längre helig 
och det blev strängt förbjudet att äta hästkött, som ansågs orent och förkastligt. Motviljan att äta hästkött har 
varit stark i Norden sedan dess. Hästen har varit använd som dragare och främst som rid och stridshäst i nästan 
alla krig. När det var ont om foder på vintern fick hästarna gå på skogen och beta kvistar och annat som stod till 
buds. Detta medförde naturligtvis att hästarna blev små och dåligt utvecklade.  
 Hästen som dragare i jordbruket var högt aktad även om den under tidigt nittonhundratalet och tidigare ersattes 
av oxar , även korna har använts som dragare främst på små jordbruk och torp som inte kunde föda häst eller 
oxe. På större gårdar och främst på godsen fans vagns och ridhästar som bevis på hög status. I dag finns det 
nästan lika många hästar som före andra världskriget, numera är det rid o sporthästar av en mängd olika raser allt 
efter intresse. 
 
Tage 

http://www.onnekopslivs.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gympa och innebandy!! 

Gympan för tjejer !! är i full gång intresset är på uppgång efter en trög höst. Som vanlig leder 
Carina Andersson gympan men har under slutet av hösten och nu i vår fått hjälp av Åsa 
Jonsson som vi hälsar välkomna. Åsa leder ett konditionskrävande pass! 

Men det finns plats för fler söndagar och torsdagar 18.30 i Långaröds gympasal. 
 

Innebandy för killar !! 15 år och uppåt på måndagar 19.30 är oxå flitigt besökt dock mest av de 

yngre killarna. Hoppas ni lite äldre vågar utmana dessa killar!! 
Intresserade välkomna att komma och prova på det är gratis. 

Information Micke och Susanne 0415/22066 
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Sid 11 

Mina minnen o tankar om Önneköp 
 

Året, jag tror det var 1947, ett gäng fotbollsgrabbar i pojklagsåldern träffades på Gamla Torg i Hörby. Det 

var härifrån bussen skulle föra oss till byn Önneköp. Jag tror det var till Huaröd eller Kivik bussen skulle 

gå. Det tog en timme eller omkring så var det för oss Hörbygrabbar okända Önneköp. Här skulle vi möta 

denna bys pojklag. Fotbollsplanen var ej den finaste, jag tror det var en i det närmaste en äng någonstans 

det man i dag benämner Vången. I ena hörnet det var nog i vänstra övre där det stod ett krikonträ med de 

utsöktaste krikon, detta i alla fall  när vi kom för när vi åkte hem var alla krikonen slut. Matchen vann vi 

Hörby BOIF givetvis, jag tror det blev 3-0 till BOIF. Själv som spelade center gjorde jag två mål. Som 

centerback i Önneköp spelade en lång rödhårig grabb från Farhult, och på en innerplats i Önneköp såg man 

mejerist Mårtenssons grabb Gert, han var riktigt bra. Efter matchen o i väntan på bussen gick vi på fik, det 

var nog två i samhället. Det vi frekventerade är det som än idag är fik. Här lär vi Hörbygrabbar uppträtt på 

ett vis som ej var så bra. När bussen med fotbollsgiganterna kom hem till Hörby var Gamla Torg fullt av 

folk. Skall vi firas eller vad? Det var det sistnämnda, våra föräldrar alla idrottsledare i BOIF var närvarande 

o skällde ut oss efter notor. Plockat alla krikonen o uppfört oss störande på fiket, var vid denna tid otroligt 

fult. Telefonlinjerna från Önneköp till Hörby hade gått varma. Till råga på allt hade min far Albin 

”Barsebäck” Nilsson varit med o byggt telefonlinjen. Nu tror jag  att det vi gjorde ej var så farligt men vi 

vann med 3-0 över Önneköp. 

Åren går och växer ifrån detta med att knycka krikon. Det blir apoteket Kronan vid Gamla Torget i Hörby 

som blir min arbetsplats. Först som elev men kammen växer och man får åka till Önneköp i taxi, för 

inspektion av läkemedelsförrådet, hos Olofssons affär. Magnecyl o Hoffmans droppar skulle synas och allt 

var till belåtenhet, vi var ju i Önneköp. 

Jag måste nu nämna när det var en farbror från Önneköp som kom in på apoteket varje torsdag o köpte en 

speciell salva. Vi viste inte vad den var bra för o efter några köp. Vad är denna salva bra för? Svaret blev 

salvan slänger jag, men burkarna är så bra att ha spik i – ja han var från Önneköp. 

Från denna ort kom en av de bästa apotekstekniker jag arbetat tillsammans med, det var Lili Ann Sjöholm 

vars föräldrar var från Önneköp. Själv växte  hon upp i Bjälkhult, fadern var Knut Sjöholm. Lili Ann 

cyklade mellan Önneköp o Hörby, lönen var ej så fet. Det skulle sparas pengar till dansen onsdag o lördag i 

t. ex. Högalund eller Skjytteskogen. En dag det var en torsdag skulle denna dam börjat kl.9:00 på apoteket 

– klockan blev 10 hon blev 11 men ingen Lili Ann syntes till. Vi andra blev oroliga men vår chef 

Apotekare Hans Ivar Nilsson som var helt underbar visste – låt tösen sova hon har ju vatt o dansat i går o 

sömnen behövs. En annan Önneköpstjej var hembiträde till apotekaren. Vad hon heter mins jag ej men jag 

tror hon arbetade på bank i Önneköp. Vi hälsar ibland på varandra för hon bor fortfarande i Önneköp. 

Min far som var telearbetare, hade under en tid sitt arbete i Önneköp och hade tillsammans med en kamrat 

hyrt rum i huset till vänster i backen upp till centrum i Önneköp. 

Nu kommet tankarna åter fotboll, o inte till krikon. I slutet av 1940-talet kanske in på 1950-talet, värvades 

en vänsterytter till Hörby BOIF från Önneköp. Det var Mauritz Elofsson, teknisk o driven gjorde han några 

bra år i BOIF. Näste Önneköpare i fotboll som representerade Hörby var han som arbetade hos Flygares 

herrekipering i Hörby, han var högerytter o hette Jan Kraft. Jag tror han har gjort mål på mig när jag var 

målvakt i Eslövs IK. Ja ni förstår att han var otroligt bra. Sen har vi Sven bagares måg Lars Nilsson.  

Nu hade min hustru Karin o jag flyttat till Östergötland. Far som också är mycket fotbollsinrtersserd ringde 

till oss o sa att ni kan tro Hörby har fått en spelare från Önneköp som är mycket bra. Det måste ha varit så 

för Landskrona BOIS värvade denna Önneköpspojke. Karin o jag Gert bodde i Östergötland i 32år men då 

började hemlängtan bli för stor. Vi sökte hus i trakten av Hörby och en dag ringde mäklare Rolf Persson att 

ett hus i Trulshärad var till salu.  Det ser för j—ligt ut men kan bil bra. Vi körde o tittade och Karin sa, detta 

köper vi. Som alla som känner mig förstår att jag gick med på detta, medgörlig som jag är. Det som gjorde 

at köpet blev av är att jag fick reda på att här hade fötts en fotbollspelare 1955 och det var nuvarande 

ledaren i Önneköps IF och tidigare spelaren Krister Ottosson. Han var spelare i laget Önneköps IF men det 

får gå. 

Nu har åren gått o vi har bott i paradiset Trulshärad 2 i 20 år. Folket i omgivningen har på alla sätt 

medverkat till att dessa 20 år har blivit för oss mycket värdefulla. Första året vi var i Trulshärad ( huset är 

omnämnt  redan 1822) kom vår granne Börje Mårtensson upp till oss, givetvis skulle det inspekteras vem vi 

var o hur vi var. Inspektionen gick bra o Elsa o Börje blev något av det bästa som hänt oss. Nu är båda 

borta men Karin o jag försöker ge tillbaka allt vi fått av Mårtenssons. Nu bakas det en tårta ibland om 

helgerna till sönerna Bertil o Bo. 

Önneköp tack för att denna by finns. Från krikon, bra fotbollspelare till i dag. 

Karin o Gert Backe 

 
 



  

HOTSPOT Kölleröd 
1960 flyttade familjen till Kölleröd. Jag var tio. Efter realen blev besöken där sporadiska. Och vad gjorde man 

då? Gick Bessingerundan kanske. Tog turen neråt Sjököpssjön, eller om det var vinter åkte spark och skidor. 

Mer var här inte. Enar, stenar och kor. OK, tårtorna i Önneköp och så småningom thaimaten också förstås. 

I fjor ärvde vi syskon skolan, skulle vi sälja eller behålla? Plötsligt insåg jag hur mycket jag tycker om att vara i 

detta rofyllda, vackra och levande kulturlandskap. Så skönt att komma till, att varva ner i. Det gick inte att 

lämna, jag ville behålla huset och dessutom ge fler möjlighet att vistas i området genom att hyra ut rum. Åsa på 

Lavendelgården peppade mig, Anders Weberg, Magdalena Gabban med Butik Gul och Mats Speleman likaså. 
Bengt  Wernersson i byn och Göran Börjesson i Guddastad stödde idéer som började ta form. Helena N. Olsson 

träffade jag på hennes underbara kulturvandring och av entusiasterna kring de svensk/danska Karl XIs stenar fick 

jag inspiration. Jag förstod att i denna bygden överlever människor genom att samarbeta, och har alltid gjort. 

Tyska turistgäster cyklade runt, fikade på Kafé Kagan, fascinerades av Fjällmossen och förundrades hos Arnold.  

Projektgruppen beslutade satsa energi på en ansökan. Berit Wilkmar i Bessinge och jag jobbade som galningar 

och i december godkändes ett EUprojekt fram till juni 2013 som uppmuntrar människor i byarna runt Kölleröd, 

vare sig de har bott här i generationer eller kommit hitflyttande i vuxen ålder att lära känna bygden och varandra. 

För att själva ha glädje av hela dess rikedom och för att hitta nya sätt att överleva på en plats där vi trivs. Alla 

kan vara med. Prenumerera på nyhetsbrevet, håll utkik på internet och i Frostabladet efter våra aktiviteter. Det 

blir bland annat idé- och inspirationsträffar i Pärup, berättarcaféer i Östra Sallerup och kyrkogårdsteater med 

skolbarnen i Östraby och Långaröd. Och boka in den 14 mars, för då träffas vi i puben och arbetar vidare med 

cykel- och vandringsturer. Hoppas vi ses! Där, eller bland enar, stenar och kor. 

Eva Grip 040-919274, eva.grip@evagrip.se. 

 

 

Blau rög 

 
Vi är ett glatt gäng som gillar att glida fram i 30 knyck på gamla mopeder (veteranmopeder, äldre än 30 år). När 
Håkan Olofsson i Skepperöd fyllde 50 år, som är en hängiven mopedentusiast, hade partaj, kom samtalsämnet 
osökt in på mopeder och mopedrally. Under partajets gång visade det sig att flera gäster inklusive mig själv var 
intresserade av detsamma, att vrida tillbaka klockan och grensla dessa fartvidunder. Klubben Blau rög var född. 
 Med släpet fullt av mopeder har fem äldre killar (gubbar) farit runt i Skåne på mopedrally under 2011. Ett i 
Billinge med fantastiska naturupplevelser genom Skäralid den 15 maj, ca 120 startande, ett race i Genarp den 
17 juli med ca 40 startande med grillparty vid målplatsen och den största moppeträffen häromkring, i Östra 
Grevie, den 17 september, där 411 startande trotsade regnet och Blau rög lockade då även med två unga 
förare från Önneköp 

 Det som är kul är att det finns allt från totalrenoverade mopeder i 35000-kronorsklassen till riktiga rishögar 
och förarna (som inte måste vara gamla)är allt från yngre tjejer till gamla gubbar! Vi som har kört i år är Håkan 
Olofsson, Mats Jeppsson och Per Möller på Puch Florida, Håkan Svensson och Fred Gustafsson på Puch Dakota, 
Linn Gustafsson Puch maxi, Dan Gustafsson Kreidler mf7dk och klubbens äldsta moped, en Nsu quickly från 
1956 som framförs av Kenth Schuster . Det skulle vara kul om ännu fler från byn kan vara med, då skulle vi 
kunna träffas på torget en kväll i veckan sommartid, förslagsvis tisdagskvällar kl 19, ta en glass och snacka 
moped. Medlemsavgiften är 50 kr/år och då ingår en dekal till bakskärmen på moppen och ett medlemskort.  
Vi tänkte anordna ett rally i Önneköp fram i vår men datum är ännu ej bestämt. Vi har ingen hemsida så vill 
man veta mer går det bra att ringa Dan Gustafsson 070-575 12 27. Vill man kolla evenemang så kan man titta 
på t.ex. Krökarna i Sjöbos hemsida, mopedklubbenkrokarna.dinstudio.se. 

Så gräv fram en gammal moppe så väntar vi bara på att vårsolen ska lysa. 

Dan Gustavsson 

mailto:eva.grip@evagrip.se
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