
Bya Nytt
Utges av Önneköps Byaförening

Politiskt obunden tidning
Utkommer fyra ggr per år.

Nästa nummer  den  15
November .Manusstopp den 1
Novber  obs!!

Ansvarig utgivare:
Byaföreningen
I redaktionen:

Tage Persson Långaröd 2243
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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
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Fornminne o
Sevärdheter
I Långaröd
Vi ska sätta upp skyltar och 
Kontrollera befintliga
Det finns 25 st. som är
utmärkta på kartan några
exempel Smörstacken,
Uroxhornet, Skattekvarnen,
Tremarkastenen med flera
Alla som är intresserade är
välkomna att följa med
Vi samlas på torget 
Söndag den 17/ 6 kl. 10:00
Och onsdag den 20/6 kl. 18:00

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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.
Högalunds Ekologiska Köttlåda 

.

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
hela året. Leveransen blir i november.

Köttlådan innehåller 30-40 kg ekologiskt 
kalvkött från Skäpperöd. Priset är 104 kr/kg.

För mer info, ring Helena N Olofsson 
0415-603 08 el 070-208 70 61

 www.kulturvandring.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

    
                                                                                          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



         
  

5

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
www.bosallerup.com

                  
krister.wiengren@bosallerup.com

tel. 0733335130
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Notiser från Önneköps IF
 

Notiser från Önneköps IF

ÖIF på Internet
Adressen är: www.önneköps-if.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.

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
A-laget  har  motsvarat
förväntningarna  hittills,  med  18
poäng efter 8 matcher är man med
i  den  absoluta  toppen  i  serien.
Lyckas  man  med  att  skrapa  ihop
20 poäng till på de återstående 14
matcherna  bör  kvalplatsen  vara
klar, vilken var målsättningen inför
säsongen. Nu är en del tongivande
spelare skadade, och vi får hoppas
på  att  de  hinner  bli  återställda  till
höstsängen. 

Glädjande är att de unga spelarna
som  Frid,  Wernersson,  Ekblad,
Sandberg  samt  Mace  får  mycket
speltid, vilket är mycket nyttigt
Och  det  bästa  av  allt  är  att  de
redan nu är mycket framträdande,
och  att  återväxten  är  god  i
föreningen.
B-laget toppar även sin serie, inga
förluster hittills.

Damlaget
Damlaget kämpar på med en trupp
på endast 14 spelar, Man har dock
ej haft fullt manskap i någon match.
Men  trots  detta  har  man  bjudit
motståndarna  en rejäl  match,  och
man  hade  med  lite  flytt,  haft  en
handfull poäng till. En seger så här
långt, men en stor eloge till spelare
och  ledare  för  er  fantastiska
inställning att genomföra säsongen
trots den oerhört tunna truppen.

Ungdomslagen.P12
Tränar  på  Björkvallen  måndagar
och onsdagar mellan 17.30 – 19.00
Ledare  Cecilia  Arvidsson  och
Jessica  Hallberg.  Laget  har
genomgått  en  förvandling  som
heter  duga.  Från  att  i  fjol  haft
oerhört  jobbigt  mot  alla
motståndare,  så  räds  nu
motståndarna  att  möta  vårt  lag.
Man  har  spelat  helt  jämt  mot  de
flesta lag, och mot Yngsjö var man
skoningslösa, en klar vinst med 5-
2.  Det  ser  ut  som  återväxten  i
föreningen  är  räddad.  Nu  återstår
på vårsäsongen en välförtjänt fest.

P & F 7
Tränar  måndagar  18.00-19.00  på
Björkvallen.  Ledare   är  Alice
Nilsson och Pia Nilsson.
Ett fantastiskt gäng på ca 15 pojkar
och  flickor,  som  ser  ut  att  trivas
enormt ihop med sina ledare i  de
olika övningarna. Här stundar även
en avslutande vårfest

Fotboll & Lek
De som är föda 2006-2007 tränas
av  Daniel  Ekblad  och  Cesar
Nilsson  måndagar  i  Björkvallen  kl
18.00-19.00.Även  här  ett  gäng
flickor och pojkar på ca 15 st Tack
alla föräldrar för ni tar era barn till
Björkvallen.Innansommar-
uppehållet blir det avslutnings fest.
Vill  någon  förälder  hjälpa  till  med
ungdomarna tala med Jessica, vår
ungdomsansvarige  på  0735-
053523.  Det  blir  aldrig  för  många
ledare.
Är  det  fler  ungdomar  flickor  eller
pojkar  som vill  prova på att  spela
fotboll, så är alla hjärtligt välkomna,
till någon av träningstillfällena.

HÖRBY GLASMÄSTERI
Tennis

Tennisbanan är klar 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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SOMMARKVÄLLAR I HOTSPOT Kölleröd.
Alla är välkomna till tio onsdagskvällar i sommarens HOTSPOT Kölleröd. Fem veckor blir det Bygdebio i logen på
Kastanjegården i Kölleröd som också öppnar kafé med hembakat då. Eller träffas vi för samåkning vid Kölleröds
gamla skola till någon av alla spännande platser här är i området. Guide finns. Tag med egen utflyktskorg. Anmäl
deltagande till bion senast två dagar i förväg till Eva Grip 0733-861966 eller haj@butikgul.se. Bion och utflykterna är
gratis. Kommer du minst tre gånger kan du delta i en tävling med vinster från Önneköps Livs lokala
produktsortiment. Mer information finns på www.hotspotkollerod.se.
27/6 Bygdebio och kafé 19.00 , 4/7 Utflykt med guide18.00
11/7 Utflykt med guide 18.00, 18/7 Bygdebio och kafé 19.00
25/7 Bygdebio och kafé19.00 , 1/8 Utflykt med guide 18.00
8/8 Bygdebio och kafé 19.00 , 15/8 Utflykt med guide 18.00
22/8 Bygdebio och kafé. 19.00 , 29/8 Utflykt med guide18.00

                                  



SÅNGVANDRINGAR strax söder om kommungränsen:

Förra sommaren var min man och jag i skogen längst ner isöder och lastade ved. 
Plötsligt kom ett gäng skönsjungande damer.
De slog sej ner vid vår grillkåta, fikade och fortsatte sjunga.
Hur kom detta sig??
Jo, kantorn i Frenninge,  Ingela Bertilsson, har startat sångvandringar i naturen omkring Starrarp. 
Här  kombinerar hon  sina tre stora intressen: sång, natur och mat, till en ny ide´.  Hon leder intresserade  in på
stigar i mycket skiftande natur. Emellanåt stannar de till på en rofylld plats och sjunger vackra sånger
tillsammans. 
Det ingår även en måltid, som avnjuts ute i det fria, strax intill en stor damm med härligt blått vatten. 
Eftersom våra ägor gränsar till Starrarp  har vi kommit med på ett hörn på den längsta vandringen.
Om dessa vandringar finns att läsa i ”Hårderupsposten”-11, men även på Ingelas hemsida www.lustofagring.se

Irene O. Bregnahult

Personligt ombud

                                                 
Personligt ombud är en insats som riktar sig till personer med långvarig psykisk ohälsa.
Insatsen sker alltid på den enskildes uppdrag och det är den enskilde som avgör vilka 
insatser som skall eftersträvas. 
Ombudet arbetar fristående och oberoende från andra myndigheter. Insatsen är kostnadsfri.
Hjälpen kan t ex bestå i att underlätta i kontakterna med sjukvården, kommunen, f
örsäkringskassan m fl. 
Ombudet skall verka för att den enskilde får den hjälp som han eller hon har rätt till. Ombudet skall påtala och
belysa eventuella brister i samhället som berör gruppen.
Kontakt med personligt ombud Ulrika Walter får Du på telefon 0415-180 46 eller 0733-318 026      
e-post: ulrika.walter@horby.se  adress: Lundegården, 242 31 Hörby

Skånes orgelveckor 2012
 
Skånes orgelveckor startade som en vecka 1981. I år börjar orgelfestivalen den 28/7 och finalen blir i Lunds Domkyrka
den 27/8. Det blir ca 10 konserter i Lunds Domkyrka samt i flera andra kyrkor i Lunds stift, däribland Långaröds kyrka.
 
Temat var från början Bach och Bach-relaterade verk, så även i år -- ofta någon jubilerande tonsättare, i år Sweelinck och
Boëllman.
 
Konserten i Långaröd kyrka äger rum den 18 augusti kl. 18.00. Organisten Ursula Grahm framför bl.a. de berömda verken
Toccata och fuga i d-moll samt Toccata av Widor.

Efter konserten serveras dricka och lättare tilltugg.
Välkomna önskar Västerstad Församling
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Vi jobbar på Ditt uppdrag!
*Rådgivning 
*Fristående
*Kostnadsfritt
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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  
alla kvällar hela sommarlovet   (ej midsommarafton)  

andra tider efter överenskommelse
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!  



Skräpsamlarna i Långaröd
Hej, Långaröds skolbarn har gjort ett nytt fantastiskt jobb med att rensa  Långaröds sockens
vägar från skräp.
Totalt 35 km har det blivit alltifrån Åkeslund-Ellestorp-Abullaberga-Kagarp-innan Vallarum-
Farhulr-Brägnahult-Önneköp-Lilla Långaröd och Viggarum  med Buus!
Barnen har varit otroligt duktiga  och samlat mer än 90 sopsäckar i vår bygd + bildäck i massor
och skrot och annat "mög".
Önneköps IF står bakom detta Initiativ tillsammans med Arnold i Idrottslyftprojektet som vill att
barnen skall röra sig mer på skoltid!
Ett stort Tack till Busschaufför Tommy Persson som varit till stor hjälp samt till alla lärare  och vår
rektor i Långaröd!
SNÄLLA Släng inte Era sopor i vägkanterna mer och alla bönder !! Skärpning på plasten som
skräpar ner överallt!
Vi vuxna måste vara ett föredöme  för barnen!
Mvh
Sopminister Wernersson

  

Inte ska väl barnen behöva gå och samla upp skräp, som vi vuxna slänger ut från bilen, kan ni ta med den
oöppnade burken, kan ni väl lämna den tomma till återvinningen där den ska vara, svårare är det inte!!!!!!
Dagen efter barnen gått sträckan Långaröd Henset, låg det åter 3 burkar o en plastpåse med skräp på en
sträcka va 3 km. I skogsdungarna längs vägen dumpas det mängder av skräp, det är gratis att lämna sådant
på tippen i Hörby vidare står det ett antal kontainrar utställda bland annat vid Önnebo  

Vi saknar komleteringstrafiken

                                                 
Men visst ser Arne lite rädd ut

Sid 11



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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