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Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.                                      Årgång 24   Nummer 2.  2012 

Arnolds
Kannibalmuseum

Önneköp
Öppet efter

tidsbeställning

Tel. 0415 - 600 37, 600 76

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27
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JOHANSSONS
ELINSTALL.-BYRÅ

ÖNNEKÖP

Tel. 0415 – 601 31

Långaröd under  tiden april-
juni  2012.

15/4 kl. 11  Mässa med 
konfirmandjubileum, Jansson. Kulkören 
medverkar. Inbjudna konfirmander med 
40, 50, 60 och 70 års jubileum.

19/4 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson

29/4  kl. 11  Gudstjänst, Jansson

3/5  kl. 14    Café 14  i församlings-
hemmet. ”Det heliga landet” på 
vandring med Jan-Olof och en kamera

8/5  kl. 19     Bibelstudium i 
församlingshemmet.

12/5 kl. 13   Konfirmation med mässa i 
Västerstads kyrka, Lindgren

13/5 kl. 9.30  Gudstjänst, Lindgren
  

 17/5 kl. 11   Barnavslutning i 
Västerstad. Barn och 
ungdomskörerna sjunger Gullan 
Bornemark visor. Instrumentalister 
Anders Köllerfors och Roger 
Alenius

24/5 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, 
Jansson

27/5 kl. 11   Mässa, Lindgren. 
Kyrkokören medverkar

6/6  kl. 18    Gemensamt nationaldags-
firande på Önneköps Idrottsplats,
 Jansson. Kulkören medverkar

17/6  kl. 18  Frälsarkransmeditation, 
Jansson

23/6  kl. 22  Friluftsgudstjänst i 
sommarnatten i kyrkoruinen 
Västerstad, Jansson. 
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

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:

       Var tog våren vägen ? När jag sitter här och skriver
känns det nästan som om det fortfarande var februari.
Men så är det ju inte . Vi har hunnit med att deltaga i

Kretskampen 14 mars och placerade oss på en 93:e plats av nästan 200 deltagande 
kretsar. Det var väl inte så tokigt. Tack alla ni som var med och kämpade ! Nästa år 
har vi ännu bättre koll på läget och rätt telefonnummer till Inger Sjögren som säkert 
hade kunnat flera av Röda Korsfrågorna om vi hade fått kontakt med henne. Den 
fadäsen  får  jag  ta  på  mig  som  hade  skrivit  en  siffra  för  mycket  i  hennes 
telefonnummer ! !
Vi har nu haft vår Hjärt-Lungräddningskurs med defibrillator den 24 mars. Tyvärr 
var  det  flera  återbud p.g.a.  sjukdom men vi  som var  där  fick verkligen  lära oss  
mycket och hade dessutom väldigt roligt. Kursansvarig var ” Hilda”  - en stor ros åt  
henne !  Längre fram i år hoppas vi kunna ordna en ny kurs i Barnolycksfall och  
ytterligar  en Hjärt-Lungräddningskurs  med defibrillator.  Flera har  anmält  intresse 
men ej kunnat deltaga.
Den 8 maj är det Röda Korsdagen och det kommer vi att uppmärksamma med ett  
besök i de olika klasserna i Långaröds skola . Röda Korsflaggan kommer att hissas 
på Önneköps Torg och kanske kommer vi på något mer för att fira att Röda Korset 
funnits  i nästan 150 år.
Och sedan är det ju nästan sommar med nationaldagsfirande och skolavslutning . Är 
det någon som längtar ? Jag gör det !
Trots de isande vindarna vårliga hälsningar från Långaröds Röda Korskrets
Ordf. Bodil Hjalte  och övriga i styrelsen
Hör gärna av er om ni har frågor, idéer och önskemål om vår krets eller Röda Korset 
i stort.
                       Bodil Hjalte tel. 60100 el.  bodil.hjalte@punkt.se 

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

mailto:bodil.hjalte@punkt.se
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Äntligen
Önneköps Livs

Har öppnat
Affären har öppnat i helt nyinredd
och mycket trevliga lokaler
Nu får vi hoppas att alla hjälps åt
så att affären kan gå bra!
Alla har väl märkt vad det kostar
att  köra  eller  resa  för  att
handla????
Jag har sagt det förr och säger det
igen HANDLA DÄR NI BOR!!!
Vi  tackar  Anna o  Jörgen  för  ett
bra initiativ.
Lycka till med Er satsning! 
Utan affär dör bygden. 
Tage

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



 Bregnahult
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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

 
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

Lördagen den 21 april har Blau Rög 
Sin första Mopedrunda som startar 
På torget i önneköp kl. 10:00
Rundan körs via Långaröd, Buus, 
Bönhult, Harphult, Huaröd och
tillbaks till Önneköp (moppen måste
vara minst 30 år)      Frågor ring Dan
Gustavsson 070 5751227
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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



Bondgards
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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

Hö b 0415 173 00 f f

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

Moduler från 4 m2 till 26 m2

                 
krister.wiengren@bosallerup.com

tel. 0733335130
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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
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
Allt  arbete  med
ungdoms/klubbstugan  är  nu
färdigtställt. Ett fantastiskt lyft för hela
Björkvallen,  med  dessa  fräscha
lokaler.  Återstående  jobb  är  nu  att
sätta  upp  staket  mot  reningsverket
samt  ny  flaggstång.  Arbetet  är
beställt, och är mest troligen klart när
ni läser detta. Undrar om kommunen
kommer att fixa till sitt staket med vid
verket?  som har  varit  en skamfläck
under många år,

Hjärtstartaren
Hjärtstartaren  som  vi  har  fått  av
Lions  är  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
När ni läser detta är seriepremiären
avklarad  mot  Gärsnäs,  och
förhoppningsviss  med  tre  poäng.
Tränaren  Sandberg  är  nöjd  med
försäsongen,  bra  träningsintresse,
inga allvarliga skador. En plats bland
de fyra främsta i serien, måste vara
målsättningen,  och  därmed  minst
kvalchans  till  femman  2013.  Lycka
till. 

Damlaget
I  föra  Bya-nytt  var  det  positiva
tongångar om vårt damlag. Detta har
ändrats en del  under våren.  En del
spelare  som  lovade  tränare  Henrik
spel  i  laget  har  valt  andra  klubbar.
Eftersom  det  inte  var  någon  större
trupp innan heller, är situationen inte
den  allra  bästa.  En  träningsmatch
har laget spelat  och den vann man
med endast  elva  spelare.  I  truppen
finns ca 14-15 flickor, och det går ej
att få ihop laget en hel säsong med
så få spelare. Henrik och Kim jobbar
stenhårt för flickorna, eventuellt finns
tanken  att  slå  sig  i  hopp  med
ytterligare ett lag.
Om det nu skulle vara en tröst, och
det  är  det  knappast,  snarare  sorligt
att  konstatera att  situationen är  lika
dan  för  många  klubbar  runt  om  i
Skåne,  som  tvingas  lägga  ner  sin
dam  verksamhet  på  grund  av
bristande intresse bland tjejerna.  Vi
håller alla tummar för en fortsättning.

Ungdomslagen.

P 12
Tränar på Björkvallen måndagar och
onsdagar mellan 17.30 – 19.00
Ledare  Cecilia  Arvidsson  och
Jessica Hallberg

P & F 7
Tränar  måndagar  18.00-19.00  i
Långaröd.  Det  är  inte  i  skrivande
stund  klart  när  träningen  börjar  på
Björkvallen. Ledare  är Alice Nilsson
och Pia Nilsson.
Skånes  Idrottsförbund  har  till  delat
stipendium  på  7000  kr  till  våra
duktiga  ledare  Pia  &  Alice,  Grattis,
som de delar broderligt.

Fotboll & Lek
De som är föda 2006-2007 tränas av
Daniel  Ekblad  och  Cesar  Nilsson
onsdagar i Långaröd kl 17.30-18.30.
Samma  här  oklart  när  träningen
startar på Björkvallen. 

Ring och stäm av med Jessica, vår
ungdomsansvarige  på  0735-053523
så allt blir rätt. 
Är  det  fler  ungdomar  flickor  eller
pojkar  som  vill  prova  på  att  spela
fotboll,  så är alla hjärtligt välkomna,
till någon av träningstillfällena.

ISGRENS - LIVS 
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,
Hur länge Micke håller på i vår beror
på intresse och väder.

HÖRBY GLASMÄSTERI

Tennis
Tennisbanan brukar bli klar för spel i
början på maj månad. När ni ser att
spel nätet är uppe, då är det klart för
spel.  Boka  tid  i  högra  entrén.
Kostnad  20  kr/tim  för  medlemmar  i
föreningarna, 30 kr för övriga. Årskort
kostar  200  kr/säsongen  och  sen
spelar ni så mycket ni vill.

Loppmarknaden.
Nu samlar vi för årets loppis, som är
Lördagen  den  4  Augusti,  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  Bageriet samt
nyöppnade Önneköps Livs. Så köp
era lotter där och gynna vår förening.
OBSERVERA  Bageriet  och  affären
har ingen vinst inlösen.

Returburkar.
Önneköps  IF  får  pant  på  alla  era
aluminium  burkar  som  ni  inte  själv
kan panta.  Släng ej  dessa utan kör
de ner till  idrottsplatsen så tar  våra
vaktmästare hand om dem

För Bya-Nytt
Gert Nygren
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HOTSPOT Kölleröd är ett projekt för och med bygdens invånare och verksamheter inom en mils radie från Kölleröd. Vi
som satt igång det vill kunna bo kvar och ha vår försörjning här där vi trivs. Projektet får stöd av Leader och varar från
januari 2012 – juni 2013.
PROGRAM våren 2012  Alla är hjärtligt välkomna!
9 maj 19.00 INSPIRATIONSTRÄFF ” Torsten Andersson från Benarp - målaren, mentorn, människan”. Gratis fika.
Pärups bygdegård. Anmälan 2 maj.
Lördag 12 maj 10-13 VÅRVANDRING i Farhultsskogarna med guide. Samling Långaröds kyrka. Anmälan 5 maj.
Läs mer på www.hotspotkollerod.se.

I projektgruppen ingår Kulturstråket i Linderödsåsens turism, Västerstad församling, Pärups bygdegård,
Lanthandelsmuséet, Föreningen Jöns Hendrikssons minne, Kölleröds julgransförening, Farhults by & mossars
samfällighetsförening och Östra Sallerups kulturhus. Projektledare är Eva Grip 0733-861966 och projektägare
Coompanion.



Unik fastighet till salu
                                                                     

och en ideell förening skulle kunna söka bidrag till renovering. Men kanske blir den ett fritidshus i framtiden, en
affär, en verkstad. Vem vet?
Låt dig inspireras och kom till visningen som vi genomför på söndag den 6 maj, kl. 14.00.
Varmt välkommen!                        Långaröds Bastuförening
                                                           Anita Ullmann            anita.ullmann@horby.com

Önneköpsbussen
Byaföreningen har skrivit till Skånetrafiken och till Hörby kommun att vi behöver en extra tur vid 7tiden på
busslinjen 471 så att våra gymnasieelever, men även de vuxna har bättre möjligheter att komma till skolor och
jobb. 
Kommunalrådet  Lars  Ahlkvist  har  svarat  att  han  delar  vår  åsikt  och  kommer  att  jobba  för  det  inför
tidtabellskiftet (i december). 
Skånetrafiken skriver ”Under våren 2012 kommer linjen att utvärderas för att se vad som är möjligt att justera
till nästa tidtabell med start dec 2012.” I deras brev står det dock även ”Uppstarten av en helt ny busslinje som
ska ge möjligheter till många, arbets/gymnasiependling framförallt, samt erbjuda en resmöjlighet till skilda orter
med samma ankomsttid är svårt att erbjuda. Vi kan tyvärr inte nå ut till alla önskemål. Skånetrafiken och Hörby
kommun har en förhoppning om att linjen kommer att utvecklas positivt i framtiden. Ännu är det för tidigt att
analysera resandet på linje 471, först om 2-3 år är det möjligt att se vart linjens turutbud och antal resenärer
slutligen hamnar.”         Vårt  brev och svaret  finns  tillgängliga  på  facebook i  gruppen ”Önneköp äger”.
Byaföreningen kommer att bevaka den framtida utvecklingen och håller er så klart uppdaterade!

Solkullens förskola fyller 20 år!
I april 1992 började de första barnen på Solkullens förskola i Önneköp. Nu vill vi fira att det gått 20 år sedan dess,
och att förskolan blomstrar nu som då! Här finns just nu 33 barn i åldrarna 1 – 6 år. 
Förskolan drivs som ett personalkooperativ där alla fast anställda är medlemmar.
 KOM HIT och fira med oss –   Du som gått här som barn    Du som haft dina barn här   Du som arbetat här 
och sist men inte minst Alla ni andra som vill hälsa på för att se hur vi har det och vad vi gör och lär oss på
Solkullens förskola idag

Torsdagen den 26 april har vi Öppet hus
med fika, aktiviteter och utställning   mellan kl 15.00 och 19.00.

VÄLKOMNA till Solkullens förskola, med tid för rolig lär‐lek!
Ni hittar oss i hörnet av Kruvägen och Vångavägen i Önneköp.

Tel: 0415-60444. Vår hemsida finns på www.solkullen.net
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Efter en tids övervägningar har Långaröds Bastuförening bestämt sig att
lägga  ner  sin  verksamhet  och  kommer  nu  att  lämna  fastigheten  till
försäljning. Det är med sorg i hjärtat vi har fattat beslutet att sälja bastun
som  invigdes  1938,  men  vi  känner  att  vi  inte  mäktar  dra  igång  de
renoveringsåtgärder  som  behövs  med  det  ringa  antalet  aktiva
medlemmar. I många år har bastun blivit flitigt använt av stora och små.
Från att i början, i en tid då man inte hade egna badrum, har varit ett
nödvändigt botemedel mot ”lorten”, har bastubadet de senaste åren varit
en härlig avkoppling och mötesplats i byn.  
Själva byggnaden är väldigt speciell då det idag inte finns bevarade
många gemensamhetsbadhus från 30talet. Fastigheten (Långaröd 1:39)
befinner sig i Långaröds kyrkby och tomtytan är 660 kvm.
Med kärlek, tid och arbete skulle bastun kunna bli en riktig pärla
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Välkommen till La Flambée
Restaurang med Bed & Breakfast

Specialiteter från Alsace, fullständiga rättigheter med 
egenimporterade ekologiska Alsace-viner!

Rum & Frukost i trevlig miljö. 
Kombinera vistelsen med andra aktiviteter på Kulturstråket!

Uteservering • Catering • Konstutställning
Öppet Kristi Himmelsfärdshelg, 25-27 maj, MORS DAG,

1-2 juni, fr o m 6 juni alla kvällar hela sommararen.
Lunchöppet 8-29 juli 12.00-14.30

Per Bings väg 10 i Önneköp tel 070-2751324, www.la-flambee.eu
Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen!
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Linderödsåsen

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 århundradena då vi bl a besöker  torpruiner, vångagäre
och fossil åkermark. Jag som är din personliga guide är tredje genera-
tion 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).    

Kulturvandring: 
   25/4   17/5   1/6   20/6   11/7   27/7

8/8    22/8   31/8   16/9   3/10   
Kl 16.00 maj-aug, övriga månader kl 13.00.

     
Vi kan även erbjuda en kulturrunda med traktor och vagn.
Pris inkl åktur, guidning, karta och matsäck 390 kr/vuxen och
195 kr/barn. Kulturrundan tar ca 3 h. Det går även att beställa
för egen grupp med 8-12 personer.

Kulturrunda med traktor och vagn:
10/7    24/8 

Kl 16.00 vid båda tillfällena.

       
Varmt välkommen till en alldeles unik upplevelse!

www.kulturvandring.se
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