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Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Det är en politiskt obunden 
tidning. Vill ni ha in annonser 
m.m. till nästa nummer?  
Tänk på att det är manusstopp 
den 31 oktober.
   Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

Kantannonserna är s.k. 
sponsorannonser och kostar 
50 kr/nr. 
   Stöd våra sponsorer och 
annonsörer!

Redaktionen består av:

Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-601 35

Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30, 0415-600 50

Gert Larsson, Önneköp
tel.  070-395 54 60

I detta nummer:

Kom fira Midsommar med oss! 
Vi ses som vanligt  på idrotts-
platsen kl 13.30 och klär 
stången tillsammans.
Fikaservering, musik av 
Mats & Åse och dans! 
               Varmt Välkomna!



BygdekalendarietVårt sommarnummer
är här!

Så!!!  Efter en lång väntan på att våren och sommaren skulle infinna sig så dök 
värmen äntligen upp, fast det satt långt inne. De vanliga vårtecknen fanns ju 
där, Blaurögs årliga vårrace med hela 62 startande, Valborgsmässofirandet på 
Tages äng, samt Önneköpstrampet.

Kanske var det guldregnet på Gamla torg 
i Hörby som satte fart på våren då ett 
antal lyckliga vinnare i trakten kammade 
hem runt 60 miljoner. Grattis säger vi 
och hoppas att drömmar kan förverkligas. 

Ett par som vi definitivt vill gratulera är 
Jörgen och Anna i Önneköps Livs som såg 
till att vi fick affären tillbaka. De gjorde 
det dessutom så bra så att de fick utmär-
kelsen årets nyföretagare. Vi vet ju alla 
hur mycket affären betyder för byn med 
omnejd.

Ett annat mer jordnära glädjeämne, 
åtminstone för oss som fick förtroendet 
att fortsätta med Byanytt, är det positiva 
gensvar som vi fick efter förra numret. 
Allt beröm gjorde oss väldigt stolta. Det 
firade vi med skumpa och bakelser när 
tidningen var utdelad.  Vi tror att Tage hade gett tidningen godkänt. Detta 
sporrar naturligtvis oss att försöka leva upp till förväntningarna om en minst 
lika bra fortsättning. Vi har definitivt roligt och vi är övertygade om att det 
finns mycket att berätta.

Det tar sin lilla tid att hitta rätt struktur 
för tidningen så det blev några förändringar 
även i detta nummer. En förändring är 
mittuppslaget där vi gärna vill att ni läsare 
ska delta aktivt, därav det blandade 
innehållet.
    Redaktionen flyttar snart in i torn-
rummet på lanthandelsmuseet. Där kan vi 
blicka ut över byn och hoppas på så sätt att 
vi i redaktionen blir lite synliga, åtminstone
 när det lyser där för då har vi redaktionsmöte.
    Vi hoppas att ni läsare hör av er till oss. Det finns en brevlåda på 
framsidan av huset och ni kan även nå oss på vår mejladress: 
byanyttonnekop@gmail.com

Gert Larsson, redaktionen

Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

Juni
Önneköps lanthandelsmuseum öppet kl. 11–16 varje lördag t.o.m. augusti

2/6- 29/9 Varje söndag kl. 14 guidad visning av 1600-talsparken i
Ö Sallerup. Jöns Henrikssons Minne.
3/6 - 16/9 Varje måndag kl. 17–21 MC-fik i Kulturhuset i Ö Sallerup.
9/6 Bakluckeloppis med auktion kl. 13-16 Kulturhuset i Ö Sallerup
9 + 16/6 Hönskurs på Ullmarka gård i Lönshult. www.lonshult.se
14/6 La Flambée öppet alla kvällar under sommaren
15/6 Mossedagen
16/6 Hönskurs på Ullmarka gård. Anmälan och info: www.lonshult.se
21/6 Midsommar med dans vid idrottsplatsen
26/6 Grillkväll med Blau Rögs moppeklubb. Vi kör i karavan från Önneköps 
torg
18.30 till Svensköp/Killhult.
26/6 Hemmamatch kl. 19 ÖIF-Hammenhögs IF (a-laget, div 5)
29/6 Sommarfest, Önneköp

Juli
7/7 Hembygdens Dag med friluftsgudstjänst kl. 11.00, folkdansuppvisning, 
allsång. Bakluckeloppis med auktion kl. 13-16 Kulturhuset i Ö Sallerup.
13/7 Hultivalen med sång, musik och dans från kl. 12 till midnatt. Förenin-
gen Skumpen och Kulturhuset i Ö Sallerup.
14/7 Bakluckeloppis med auktion kl. 13-16. Kulturhuset i Ö Sallerup.
6/7 Rockabilly Hillbilly Hoedown i Kölleröd. Förköp via Teddy Helén 
070-888 73 40. Efterinsläpp kl. 20 med biljettförsäljning i entrén. Helgrillad 
gris och livemusik!
Onsdagar 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 Bondgårdssafari på Ullmarka 
gård i Lönshult. Träffa kor, får, gäss, ankor, höns och hästar på vår ekologiska 
bondgård! Kl.18-19. Pris: 90 kr vuxna, 45 kr barn under 15 år. Ingen an-
mälan krävs! Info www.lonshult.se
21/7 Skånska lekar från förr. Kastanjegården i Kölleröd kl. 13-16. Fritt 
inträde
28/7 Vis och bluesafton i Önneköps bageri trädgård kl. 16. Thaibuffé, fika.
DuoVisa, Bergablues, Skinny m.fl. underhåller. Förköp.
31/7 Grillkväll med Blau Rögs moppeklubb. Vi kör i karavan från Önneköps 
torg
18.30 till Svensköp/Killhult.

Augusti
10/8 Gratis guidning för medlemmar i 1600-talsparken. Jöns Henrikssons
Minne, Ö Sallerup.
11/8 Bakluckeloppis med auktion kl. 13-16. Kulturhuset i Ö Sallerup.
28/8 Grillkväll med Blau Rögs moppeklubb. Vi kör i karavan från Önneköps
torg 18.30 till Svensköp/Killhult.

September
8/9 Bakluckeloppis med auktion kl. 13-16. Kulturhuset i Ö Sallerup.
15/9 Första Hjälpen-kurs för barnfamiljer. Röda Korsets Långarödkrets.
12/9 + 14/9 + 15/9, 17/9 + 18/9 + 20/9 Kronhjortskonsert och middag på
Ullmarka gård kl. 19-22. För pris, info och anmälan www.lonshult.se

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

Tel. 0415-600 77, 
070-748 53 11

Kölleröds 
gamla skola

Rum med självhushåll.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se
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Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps 
Gräv & Schakt

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers
Tfn. 0415 - 600 36, 
070 - 60 600 36

Solkullens
Förskola

Behöver Ni barnomsorg?
Ring 0415-604 44

Mejerivägen, Önneköp
242 98  Hörby 0415-601 31

Håleklöva Trädvård

Beskärning, Fällning
Plantering & Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel 0739-57 58 52

F-skatt, 
 ansvarsförsäkrad

K ö i n g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93
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NYHETER FRÅN LÅNGARÖDS RÖDAKORS:

Så kom då ljuset, värmen och grönskan äntligen åter till vår 
vackra bygd. Nu sjungs det, drillas och flöjtas i varenda buske 
av små törn-, grön-, gran- och kärrsångare medan pilfinkar 
kivas med tornseglare om bästa boplatsen. 
Ja inte ens i fågelvärlden kan invånarna hålla sams.

Men vi människor som är utrustade med flera förmågor, bör 
väl kunna hjälpa varandra när någon har det svårt!? 
    Vi kan ju lyssna, tala, hålla om, ge en hjälpande hand, dela 
med oss av våra erfarenheter till andra som 
behöver någon att dela med. Vad kan och vill du göra?
Är du intresserad av vad vi i Röda Korset gör här hemma och 
ute i världen, kan jag rekommendera dig att läsa och se filmer 
om familjeåterförening, katastrofarbete mm. 
Gå in på www.redcross.se! 

På Rödakorsdagen, 8 maj, fick eleverna i Långarödskolan 
diskutera kring ord som diskriminering, förtryck, tortyr, 
isolering, krig, svält, mobbning - företeelser som Röda Korset 
anser att ingen människa ska behöva utsättas för. 

Jag berättade också hur Henry Dunant bildade Röda Korset 
en gång i tiden och det var därför vår nalle, som ni gissade 
namnet på utanför lanthandeln, hette Henry. Två personer 
klurade ut det och vann nallen respektive ett Första Hjälpen-
kit. Tack till alla som gissade och skänkte pengar!

Det finns ett fåtal platser kvar på vår kostnadsfria Första 
Hjälpen-kurs för barnfamiljer söndagen 15 sept. kl. 9-16.30. 
Anmäl Dig till langarod@redcross.se eller 0707-757624.
Ha en riktigt skön sommar!

Bodil Hjalte
Ordf. i Röda Korsets Långarödkrets

�

Mopperundan
Lördagen den 13 april var det dags för Blau Rögs moppe-
klubb att arrangera mopperundan med start på torget i 
Önneköp. Dan Gustafsson är en av dem som sett till att 
mopperundan nu blir av för andra året i rad. Han berättar 
med inlevelse om Blau Rög som är en klubb för entusiastiska 
moppeåkare med mopeder som är minst 30 år gamla. 
    – Vi är 49 medlemmar i klubben och det är 62 anmälda 
ekipage till årets runda. Fler än förra året och det är jättekul!

Det blåste isiga vindar men stämningen var på topp och 
mopedisterna hade klätt på sig ordentligt för att klara av den 
35 km långa rundan med tillhörande tipsfrågor. Förnöden-
heter var det inte heller brist på för både Önneköps Livs och 
Önneköps Bageri erbjöd specialproviant dagen till ära. Det 
fanns fikastopp vid Lina och Petras Lanthandel i Killhult och 
grillad korv i Huaröd.

Vid startbandet utanför Lanthandelsmuseet ställde ekipagen 
upp sig och när signalen gick körde de iväg längs Kruvägen i 
ett moln av rök. En dryg timme senare dök de första moped-
isterna upp på torget igen och prisutdelningen kunde börja 
under skratt och applåder.

Alla deltagare fick pris som sponsrats av lokala handlare som 
t.ex. Arnolds Kannibalmuseum, Högalunds Kulturvandring, 
Dala Bil & Traktor och Arkens zoo.

Första pris gick till Leif Nilsson med sin Puch Nevada 1979! 
En likadan moppe, men inte samma, som Leif hade när han 
var 15 år. 
    På den klassiska frågan ”Hur känns det?” svarade den  
stolta vinnaren: ”Mycket bra.”
    Det visade sig att frågorna till tipsrundan hade varit svåra och 
Leif var den enda som hade 10 av 13 rätt. 

Jag haffade eldsjälen Dan som kryssade mellan alla glada 
mopedister och undrade om han var nöjd med dagens moppe-
race och fick ett stort leende till svar. 
    Kommer Mopperundan tillbaka nästa år? frågade jag.
    – Det räknar jag med! skrattade han och försvann i vimlet av 
mopeder på Önneköps torg. 

Linda Anderberg

Bilderna:
1 Leif,  vinnare i årets mopperunda.
2. Här går starten!
3. Nöjd Dan!
4. Arnold missade starten men var glad ändå.
5. Den outnyttjade utslagsfrågan.

Foto Linn Gustafsson och Linda Anderberg
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“Storkarna är mitt liv”
När idén att besöka storkhägnet i Stänkelösa kom upp på ett redak-
tionsmöte kände jag bara ”Ja!” 
    En av anledningarna till att jag flyttade ut på landet var djurlivet, 
det vilda djurlivet. Jag minns när jag såg min första stork på en åker 
utanför Önneköp. Den gick där med sina långa ben och sin röda 
näbb och letade mask och var så otroligt tjusig. Jag försökte ta en 
bild och skicka till mina vänner i stan, och med lite god vilja kan-
ske det gick att urskilja något fågellikt på det suddiga fotot. Och 
nu skulle jag alltså få komma hem till Berith Cavallin och hennes 
storkhägn. Tänk om jag fick se en stork på nära håll. Kanske några 
ungar!

Jag och ByaNyttkollegan Gert kliver ur bilen och möts av en leende 
Berith som visar oss till baksidan av sin gård där vi slår oss ner 
bakom stallen. En liten bit bort finns storkhägnet och jag skymtar 
flera stora vitsvarta fåglar. Men ännu närmre finns ett storkbo på 
en plattform och där bor ett fritt häckande storkpar med fyra små 
ungar. Det är helt fantastiskt att få vara så nära!

Berith berättar att det är hannen vi ser stå i boet och vänta på 
honan som är på matjakt. Ungarna är tre veckor gamla och äter ko-
piöst mycket, så det blir väldigt lite vila för föräldrarna som flyger i 
skytteltrafik till boet med mat. Storkarnas huvudföda är mask men 
de äter även insekter, sorkar och möss med stor aptit.
    Honan dyker upp och de båda storkarna böjer sina långa halsar 
bakåt och klapprar med näbbarna till hälsning. Sedan är det han-
nens tur att flyga iväg för att leta föda. Honan kräker upp maten i 
en enda stor klump och ungarna glufsar i sig. 

När en storkunge föds väger den 75 gram, men efter fem veckor 
väger den hela 3 kg! Eftersom de inte blir matade en och en utan 
får maten serverad i grupp finns det risk att de som är lite större 
tar för sig och de små inte får i sig tillräckligt. Detta var precis vad 

som hände i den här storkfamiljen så ett femte syskon fick flytta in i 
hägnet till en ny mamma och pappa.

Berith Cavallin är fil dr i zooekologi och den enda privatpersonen 
i Sverige som har tillstånd att ha storkhägn. Hon har jobbat som 
intendent på Skånes Naturvårdsförbund och var med att starta 
Storkprojektet 1989 och där var hon projektledare fram till 2000. 
Hon säger att hon älskar alla möjliga sorters djur. Det går höns och 
pickar på gården, hon har två katter och Shetlandsponnyn Ronja 
kommer springande för att hälsa på oss. Men det är storken hon 
brinner för.

Jag ber Berith att berätta om storkarnas historia.
    – På Linnés tid, 1700-talet, fanns det väldigt mycket stork i 
Skåne. Det fanns gott om våtmark och ådalar, den sorts miljö som 
storken är beroende av. Under mitten av 1800-talet började man ut-
dikningen av våtmarkerna för att anlägga åkrar och odla spannmål. 
Idag finns ca 10 % av våtmarkerna kvar jämfört med första halvan 
av 1800-talet. Storken trivs i ett mosaikartat landskap med biologisk 
mångfald och gott om föda. Så ser inte vårt moderna landskap ut 
längre.

Det sista vilda storkparet häckade 1954 på Karups Gård nära 
Blentarp. Sedan var de utrotade tills Storkprojektet drogs igång. 
Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes 
Ornitologiska Förening och har som målsättning att få tillbaka den 
vita storken som ett naturligt inslag i Skåne. För att lyckas med den 
målsättningen krävs det en stabil stam med 150 fritt häckande par 
varje år. Idag finns det 38 fria par och 50 par i projektets sju hägn. 

Modern teknik gör att Berith kan hålla koll på sina storkar via 
rapporter från länder där storkarna passerar eller övervintrar. På det 
viset har hon fått veta att en av hennes storkar övervintrat i södra 
Frankrike.

2010 satte Storkprojektet GPS-sändare på två storkar. 
En flög till Sydafrika där signalen förvann och den andra storken 
hamnade på en soptipp utanför Barcelona där den stannade i 1,5 år. 
Nu är den tillbaka i Skåne och häckar på Karups Nygård.

Jag vill veta mer om de storkar hon har här just nu och får veta att 
det finns fyra par i hägnet varav två av paren har ungar. Och så paret 
i det fria boet där hannen är en vildstork som bildat par med en 
utsläppt hägnstork. Sedan Storkprojektets start har 15 vilda storkar 
slagit sig ner och häckat med en projektstork. De första storkarna 
flyttade in i Beriths hägn 2010 och året därpå släpptes de första 
ungarna ut.
    – Nästa år kommer att bli spännande eftersom då är de ungarna 
häckningsmogna! säger Berith.
    Det tar nämligen tre år för en stork att bli mogen för häckning, 
och självklart hoppas Berith på att häckningen ska lyckas. Tyvärr är 
dödligheten så hög som 90 % för ungstorkar men tack och lov ser 
oddsen lite bättre ut när de klarat av sina tre första år.
    Projektet producerar 120-140 ungar per år och de senaste åren 
har en stor grupp tonårsstorkar släppts ut. Ungarna är flygfärdiga 
vid 8 veckors ålder och ungefär samtidigt lämnar de boet. Även un-
garna som är födda i hägn har en medfödd instinkt att flyga söderut 
och de klarar av att söka mat 
på egen hand utan föräldrar-
nas hjälp.
    – De släpps ut i slutet av 
juli och ungstorkarna dras till 
varandra. Man kan jämföra 
dem med ett gäng tonåringar 
som hänger vid korvkiosken 
skrattar Berith.
De stannar i närområdet i ett 
par veckor innan de påbörjar 
resan söderut.
    – Storkar gillar inte öppet 
vatten och flyger därför oftast 
över Danmark och längre 
söderut tar de vägen över Gi-
braltar sund eller Bosporen.

I slutet av mars kommer de 
tillbaka från sin vinterort och 
det är hannen som kommer 
först för att se till att boet ser 
bra ut.
    – Det är hannen som börjar bygga boet och honan som har de 
tekniska finesserna, berättar Berith. Båda ruvar äggen.
    – Och det är en skröna att de är varandra trogna hela livet! De är 
mer trogna boet än varandra, fortsätter hon.

Berith önskar att fler satte upp plattformar för storkarna att bygga 
bo på. Våra moderna tak passar sällan för storkbon men hon menar 
att det inte alls är svårt att bygga en plattform och visar med ar-
marna att de ska vara ca 120 cm i diameter. 
    – Lägg dit lite pinnar och kvistar så att det uppmuntrar storken 
till att fortsätta bygga. Däremot är det absolut förbjudet att mata 
storkarna! Då stjälps hela idén med att de ska klara sig själva och 
leva fritt i naturen. De är också oerhört lättstressade. När Berith är 
i närheten av hägnstorkarna, som är vana vid henne, rör hon sig 
långsamt som en zombie.

Berith fortsätter berätta om de majestätiska fåglarna som har en 
vingbredd på upp till 2,10 meter. Storken är glidflygare och på ett 
vingslag tar de sig tio meter. 
    – Varför tycker du så mycket om storken? undrar jag. 
Berith funderar kort och svarar 
    – De går inte att tämja! Jag har varit fascinerad av storkar ända sen 
jag såg min första stork som sexåring vid mitt barndomshem i Vombs 
Raby. Det är ingen tillfällighet att jag också gillar katter, de precis 
som storken har det vilda i sig, skrattar hon.
    – Storkarna är mitt liv, konstaterar Berith.

Vi pratar om storkens framtiden. Landskapet med ådalar kom-
mer inte att komma tillbaka men det görs insatser för att återställa 
våtmarker i Skåne. Kraftledningar är ett stort problem och dödar 
många storkar varje år. Jag konstaterar att jag inte ser några ledningar 
häromkring i det vackra landskapet och Berith berättar att hon har 
ett bra samarbete med Eon som grävt ner sina ledningar runt gården.
    Bekämpningsmedel är en annan bov eftersom det minskar tillgån-
gen på mat. Naturliga fiender finns också, såsom andra storkar och 
kråkor. Och regnigt väder kan vara livsfarligt! Storkungarna är nakna 
på buken och ett regnfall kan vara förödande om de blir nerkylda. 
När de är riktigt små kan de kura ihop sig under föräldrarnas vingar 

men redan efter ett par 
veckor är de för stora för 
att få plats under de skyd-
dande vingarna.

Det som är positivt är att 
allt fler får upp ögonen 
för de här vackra fåglarna. 
Berith Cavallin konstaterar 
att storken varit saknad 
och att många är intresse-
rade av dem.
     – Jag får alltid många 
frågor när jag är ute och 
spanar efter storkar och det 
är väldigt roligt. Men det 
är mindre roligt när folk 
kliver in på min gårds-
plan eller smyger runt i 
trädgården. Jag förstår att 
folk är nyfikna på stork-

arna men detta är faktiskt 
mitt hem. Men att stanna utanför på vägen går såklart bra.
    Jag kan bara hålla med. Jag skulle inte heller vilja ha folk rännande 
runt mitt hus med kameran i högsta hugg. 
    Vi tar en sista titt på storkarna och tackar för oss. Hur fascinerad 
jag än är av dessa fåglar måste jag säga att jag också är imponerad av 
Berith Cavallin. Hon har vigt sitt liv åt att försöka rädda storken åt 
oss skåningar och det ska vi vara väldigt tacksamma över.
Förra året fick hon Hörby kommuns miljöpris och blev även ut-
nämnd till Hedersstork No. 1 av Naturskyddsföreningen i Skåne. 
Jag kan inte komma på någon som förtjänar det bättre.

                                                                                                                                         
Linda Anderberg

Foto: Linda Anderberg och Berith Cavallin                                                                      
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VÄSTERSTADS FÖRSAMLING
Långaröd under tiden juli- augusti 2013.

30/6   kl. 11 Mässa, Jansson

7/7 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo, Jansson

28/7 kl. 14 Friluftsgudstjänst vid Lanthandelsmuseet, 
Lindgren

4/8 kl. 14 Naturvandring, Lindgren

18/8 kl. 11 Mässa

5/9 kl. 14 Café 14 i församlingshemmet. Östra Sallerups 
kyrka

15/9 kl. 18 Frälsarkransmeditation, 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
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Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se

0415-171 00
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Per Bings väg 9
Tel: 0415-601 24
Noy & Anders

bääää
ää!

.

Tio “sommarkvällar i
hotspot Kölleröd”
fr.o.m. 19 juni.
Bygdebio med café
ojämna veckor och
Utflykt med guide 
jämna veckor.

 

      Välkomna!
www.hotspotkollerod.se

Den Gamles 
Gård

Gårdsförsäljning!
 
Prydnads- och grönsaks-
plantor

Självplockning av bär

Kycklingar Rhode Rock

Nästa frö och plantbytare-
dag 25 augusti

Mer info:
facebook ”Den Gamles 
Gård”

 

Bussresa till dansk 1600-talsmarknad  
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Det är en välkänd vy på ”Bilden” i förra 
numret. Det ser lugnt ut och byagatan har 
ännu inte fått asfalt. För alla som inte var 
med då kan vi berätta att ingången till Ön-
neköps Livs, som på den tiden drevs av Au-
gust ”Putten” Andersson tillsammans med 
hustrun Ingrid, fanns på hörnet man ser på 
bilden. 1951 övertogs affären och hamnade 
på så vis i familjen Nygrens ägo för många 
år framåt. Tack till Kjell och Ulla Nygren 
som delade med sig av sitt kunnande.

Vi i byn

Karl Gustaf ”El-Kalle” Johansson, 
elektriker
Vad är ditt godaste grilltips?
Marinera grishals länge och väl med 
mycket kryddor och olja. Ibland kan 
kydet ta fyr och då kan man göra 
marinaden med bir stället för olja.

Värsta grillningen?
Det var nog när tändvätskan tog slut så 
jag tog bensin istället.

Jörgen Wernefeldt, handlare
Dela med dig av ditt bästa grilltips!
Grilla halloumi! (Halloumi är en cyprio-
tisk ost gjord av ko-, får- och getmjölk. 
/red) En annan favorit är att marinera 
quornfiléer i kycklingmarinad och grilla.

Värsta grillminne?
Det måste vara sommaren 1992 vid sjön 
Flen i Småland. Det var otroligt mycket 
mygg och enda sättet att överleva vara att 
sitta i grillarna!

Doris, livsnjutare i Farhult. 
Vilket är ditt bästa grillminne?
Aah, grillsäsongen är den bästa tiden på 
hela året. Allra trevligast är det när det 
kommer barnfamiljer på besök, då är det 
rena rama buffén under bordet! Men det 
saftigaste minnet var när husse tappade 
en stor marinerad filé på gräsmattan förra 
sommaren!

TACK!
Efter mer  än 25 års trogen tjänst i 
Önneköps IFs styrelse är det nu dags 
att tacka för sig och lämna över till nya 
förmågor. Den 25 mars 2013 blev våra  
eldsjälar Gert Nygren och Krister 
Ottosson avtackade med var sin 
guldmedalj uppe i  Stockholm på 
Svenska fotbollförbundets årsmöte.
//Lisa Ottosson

Barnen från Långaröds skola har 
varit jätteduktiga och plockat skräp 
i Kölleröd, Trulshärad, Önneköp, 
Långaröd och Viggarum.
    - Värst var Linjen!
    Lille Pontus Persson (bilden) i för-
skolan berättade att man inte skadar 
ozonskiktet om man inte slänger 
farliga saker!
    Vem har talat om det? frågade jour-
nalisten
    – Marcus min bror, sa han så snällt!
Långaröds skola fick miljöpriset 201. 
Jag är jättestolt över ungarna i idrotts-
lyftet som Önneköps IF står bakom 
via skåneidrotten.
                             Arnold Wernersson

Skånska lekar från förr
 

Kastanjegården, söndagen 21/7, kl. 13-16
 
Den 21 Juli är det barnens dag på Kastanjegården I Kölleröd  då bjuds 
det på barnlekar från förr, traditionella skånska barnlekar som är på 
väg att försvinna från den samtida vardagen.
 
Exempel på lekar är “Plocka klädnypor” , “Slängaleken” och klassikern 
“Peta ögat ur skomakaren” (Prega yad å skomagaren). Denna leken 
kommer från Skåne och lektes både inomhus och utomhus.
Redskap: Ett vedträ, en långskaftad kvast och en pall 
Antal deltagare: 2  
    Så här går det till: Vedträt ställs på högkant på pallen.
Deltagarna ställer sig grensle över kvasten med ryggarna mot varandra
och håller fast kvasten mellan benen. Den som står vänd mot pallen
håller i “skaftänden”, den andra i “kvaständen”. Leken går ut på att
den som står med ryggen mot pallen ska försöka stöta ner vedträt med 
kvastskaftet, medan den andre ska försöka styra undan så att vedträt 
står kvar. Ramlar vedträt omkull är “yad pregad å skomagaren” och de 
två byter plats. Ta på oömma kläder.
 
Butik GUL sommarfik på innergården har öppet där man kan beställa 
himmabagat på bl. a. ägg från gårdens frigående åsbohönor som man 
har springandes mellan benen vare sig man vill eller inte.

Sommarcheesecake med jordgubbar
Kakbotten:                                     Garnering: Jordgubbar
200 gram digestivekex
Ca 80 gram smör
½ - 1 msk kanel

Fyllning:
2 burkar philadelphiaost (400 gram)
2 dl crème fraiche, 2 dl florsocker
Skalet av 2 citroner, saften från ½ citron

Gör så här:
Mixa kexen fint i matberedare eller stöt i mortel. Smält smöret 
och blanda med kexsmulorna och kanel.
    Pressa ut kexmassan i en form med löstagbar botten och ställ 
svalt så att den stelnar.
    Blanda philadelphiaosten, crème fraiche, florsocker, det fin-
rivna citronskalet och citronsaften försiktigt. Vispa inte! Bred ut 
fyllningen över kakbottnen.
    Ställ kakan kallt i ett par timmar eller gör den dagen innan 
den ska serveras.
Garnera med skivade jordgubbar innan servering.

Mums! 

Mitt i Önneköp!

Det här vykortet är postat till Johanna Nilsson i Skabersjö 1912.
    Texten lyder: ”Hjärtliga gratulationer på Johannadagen från Anna, Oskar o 
Iris. Nu hoppas vi att ni snart kommer och hälsar på oss men underrätta i tid 
så att vi kan hämta eder, ni kan resa till Vollsjö för det är lika nära för oss att 
hämta eder kanske jag är road af att följa med.”
    Huset på vykortet är det första huset längs gamla landsvägen i 
Önneköp. Är det någon som känner igen huset? Hör av dig till redaktionen! 
Mejla oss på: byanyttonnekop@gmail.com eller lägg i vår brevlåda på 
Lanthandelsmuseets framsida.

Bilden

Bilden från förra 
numret av ByaNytt:

Skräpsamlarna i Långaröd!

Grattis till Gert Nygren som blev Årets Föreningsledare 2012,till ÖIF som blev Årets Förening 2012 samttill Gert Backe i Truls Härad som fick Hörbys Kulturpris 
2012!
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Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet lördagar kl. 11.00–16.00

juni-augusti
Övriga tider ring Clary 0763-63 68 67

Bli medlem i Byaföreningen 30 kr/år
BG 5600-4559
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Önneköpstrampet 
2013!

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup

Uppvärmt och larmat.
Moduler från 4m2 till 26m2

www.bosallerup.com
krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130
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Andra omgången av Önneköpstrampet den 25 maj blev en 
lyckad tilldragelse. Kanske kan det bli en tradition. Både nya 
och tidigare deltagare slöt upp för att trampa runt den lokala 
versionen av sin mer kända förebild Giro de Italia (haha, 
ingen blygsamhet från arrangörerna här inte!). Fast här blev 
det ingen utdelning av segerbuckla efteråt. Detta lopp är i 
sann demokratisk anda till för alla deltagare. Alla vinner, om 
inte annat, bättre kondition, trevligt sällskap, en rolig dag 
med mycket sol, mat och dricka, (knäsmörj inräknat) vilket 
är bra nock för oss på åsen.

När den här redaktören med hoppfull sambo cyklade ner 
mot torget vid halv tio såg det grått och mulet ut och det 
hade regnat på natten. Skulle det komma mer? Men hop-
pet sägs ju vara det sista som överger en, så jag tänkte att 
det nog skulle gå. Rundan var ju lagd så att den skulle passa 
unga, gamla, oss medelålders, familjer, vältränade och kanske 
inte fullt så vältränade. Om det blev jobbigt kunde man ju 
alltid vända tillbaka mot Önneköp igen. Vi behövde hur 
som helst inte tänka på den saken över huvud taget, för på 
torget stod redan deltagare och väntade utan minsta darr på 
manschetten. Vadå regn! 

Starten gick kl. 10, och i en lagom hastighet passerades både 
Långaröd och Farhult innan vi så lägligt en timme senare 
stannade till vid några bord och bänkar nere vid Skepperöds 
gamla skjutbana. Så precis som förra året blev det paus med 
törstsläckare och för tillfället tillhörande tilltugg. Pausen hade 
kunnat bli långvarig, det tror jag alla som var där kan intyga. 
Sedan gick trampet vidare förbi stugbyn och ut på Vallar-
umsvägen för att mot Kafé Kagan styra kosan. Rundan var 
lagd så att den bitvis följde den gamla landsvägens sträckning 
så det blev lite promenad också, inklusive ett ingripande av 
underhållsplutonen.

Efter ett mindre men ack så välbehövligt stopp hos en viss 
general så blev denna redaktör upplyst om att man visst 
kunde ta en annan väg än den för loppet skyltade till Kafé 
Kagan, så var det bara att inrätta sig i ledet och följa ström-
men. På Kagan fick vi fika precis som förra året och kunde 
sträcka på benen en stund. Det är allt ett trevligt ställe! Nästa 
riktning var mot Skärhus för ytterligare en paus. Vilken tur 
att Eva och Uno bor just där de bor. Därefter cyklade vi den 
sista biten i lite motvind förbi Viggarum, Buus, och lilla Lån-
garöd vidare genom skogen in på Vångavägen, och tro det 
eller ej, ytterligare en liten paus innan målet hägrade för att 
följas upp av sång med mousserat för en förvånad men glatt 
överraskad för byn välkänd 80-årsjubilar.

Det var en uppskattad dag och vi hade än en gång vädrets 
makter på vår sida, men framför allt många som hade 
roligt. Nästa år följs trampet upp av ett ”trampegille” på 
idrottsplatsen, men det är en annan historia. Tack alla 
deltagare, både nya och gamla. Anita Borg förtjänar ett 
speciellt omnämnande från oss arrangörer. Detta är en liten 
del av det som gör att Önneköp med omnejd är så levande 
och speciellt.
                                                                                                                                                      
 Gert Larsson
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Notiser från Önneköps IF

Årets förening – ÖNNEKÖPS IF!

Önneköps idrottsförening har av Hörby kommun utsetts 
till årets förening 2012. Priset delas ut till en förening som 
under det gångna året ”på ett förtjänstfullt sätt gjort en 
väsentlig insats för lokalsamhället och dess invånare”. Tack 
till Hörby kommun som uppmärksammar vår förening. Tack 
också till alla medlemmar, medlemmars föräldrar, sponsorer 
och boende i bygden som på olika sätt bidrar och stöttar oss 
i arbetet i och kring föreningen. Ni är guld värda!

ÖIFs lag 2013
Björkvallens gröna gräsytor lyser i all sin prakt, och omkläd-
ningsrummen på idrottsplatsen doftar av svettiga fotboll-
skläder och liniment. Årets utomhussäsong är nu i full gång. 

Barn och ungdomar 
I skrivande stund består ÖIFs ungdomslag av tre olika grup-
per. P12 är det äldsta gänget. De har inlett seriespelet bra, 

med bland annat en seger med hela 10-0! I laget finns en 
härlig kämpaglöd och utvecklingskurvan pekar stadigt uppåt. 
Bra jobbat! 
    PF8 samt Boll och Lek (födda 06-07) får under våren, 
sommaren och hösten känna på hur det är att spela match 
genom att delta i Färs & Frosta knattecup. Sju föreningar i 
Mellanskåne deltar, vissa med flera lag i de olika ålderskat-
egorierna, och turas om att stå som värdar för evenemanget. 
Räkna med att det kommer att krylla av barn, ledare och 
föräldrar på Björkvallen lördagen den 17/8 då cupspelet 
fortsätter i Önneköp. I skrivande stund har två cuptillfäl-
len avklarats och resultatet för ÖIFs lag är både vinster och 
förluster. Barnen kämpar som bara den och tycker att det är 
så häftigt att få spela riktiga matcher mot andra lag.
    Till hösten är det dags att starta en ny grupp för Boll och 
Lek. Denna grupp är tänkt att vända sig till barn födda 
08-09. Boll och Lek träffas en gång i veckan och det är inte, 
vilket hörs på namnet, avancerade fotbollsövningar som är 
det viktigaste. Mer information kommer att läggas ut på 
hemsidan.

Seniorer
Herrar A och B, har snart avverkat halva seriespelet. A-laget, 
som tog steget upp i division 5 och deltar i den sydöstra 
serien, har i skrivande stund tre vinster, tre förluster och 
två oavgjorda resultat i bagaget. Från lagledningshåll låter 
man hälsa att det är en markant skillnad på ”femman” och 
”sexan”. Årets motståndarlag är betydligt mer spelskickliga. 
Vid tillfällen då man har en intakt och skadefri laguppställ-
ning kan ÖIF matcha vilket lag som helst, men tyvärr är 
truppen ganska tunn och därmed sårbar. I och med detta kan 
man konstatera att A-laget har inlett årets seriespel helt okej. 
Målsättningen att stanna kvar i division 5-spel bör kunna up-
pfyllas med en skadefri och kämpande trupp.
    B-laget spelar i division 3 mellersta och har inlett med en 
seger, två förluster samt ett oavgjort resultat. I laget spelar en 
blandning av unga spelare och ett gäng ”föredettingar” med 
stora luckor i träningsstatistiken. 

Innebandy
Träffarna för innebandyspel i Långaröds gymnastiksal gör up-
pehåll för sommaren men återupptas i samband med höstens 
skolstart. Aktiviteten vänder sig främst till ungdomar och 
vuxna från högstadiet och uppåt. Man träffas på måndagkväl-
lar för att spela och ha kul. Gruppen är i stort behov av yt-
terligare ledare. Prata med Mikael Nilsson tfn 070-966 13 34.  
För mer information som rör de olika lagen är ni välkomna in 
på vår hemsida. Adressen är www.önneköps-if.se. 

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 8,60 m
Rundbalsensilagering

Halmpressning -runda & fyrkantiga

Fastgödselspridning
Urin % flytgödselspridning

0768-05 10 39

Nytt på Björkvallen
Tusen tack till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta som har 
sponsrat det nya elektroniska matchuret.
    I sommar kan ni se fram emot tennisspel på en nyren-
overad bana. Nytt grus har lagts ut och nya linjer monterats. 
Välkomna att spela och glöm inte att anmäla er till Önneköp 
Open senast den 20/6! Prata med Gert Nygren, tfn 070-591 
21 76.   
Utländska burkar och övrig sponsring
Ni som har tomma utländska öl-, cider- och läskburkar 
som ni inte kan få pant för har möjlighet att stödja ÖIF. Ett 
samarbete mellan Returpack och ÖIF innebär att ni gör en 
insats för miljön samtidigt som ni stödjer föreningen ekono-
miskt. Lämna burkarna i ÖIFs behållare på Merabs återvin-
ningsstation i Önneköp eller lägg dem i plastsäckar och ställ 
dem vid klubbhuset på Björkvallen. Tack för er insats.
    Det finns fler sätt att stödja idrottsföreningen på. Vår 
sponsoransvarige är Jörgen Svensson, tfn 070-371 93 37. Ta 
kontakt med honom om ert företag vill synas på vår fina och 
välbesökta idrottsplats och samtidigt bidra ekonomiskt till 
föreningens verksamhet.
    Ni som spelar via Svenska Spel har möjlighet att uppge 
vilken förening ni vill gynna i samband med att talongen 
lämnas in. Folkspels sajt (bl.a. Bingolotto) nås via vår hem-
sida. Bingolotter säljs också på Önneköps Livs och Önneköps 
Bageri.

Bli stödmedlem i ÖIF. Ett medlemskap kostar 200 kr per år. 
Mer info om medlemsavgifter finns på vår hemsida.
    Ni vet väl att intäkterna från all försäljning vid kiosken i 
samband med matcherna oavkortat går till föreningens vik-
tiga ungdomsverksamhet? 

Åsa Sandgren
Önneköps IF

 

ÖIF´s yngsta spelare i Boll & Lek. 
Ledarna heter Cesar och Daniel.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är placerad på 

idrottsplatsen i Önneköp. Den finns 

i omklädningsbyggnaden på fotboll-

splanens långsida i rummet närmast 

reningsverket. Dörren, som är skyltad 

med en hjärtstartarsymbol, är alltid 

olåst. Hjärtstartaren har en talande 

instruktion vilket gör den lätt att 

använda.  Tveka inte att använda den – 

den kan rädda liv!

OBS: Skåpet är plomberat och larmat 

för att undvika klåfingrighet.
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1600-tals dagen i  Östra Sallerup
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Kölleröds gamla
skola

Lokal med öppen spis för
fest eller annat.
Rum för övernattning. Kök.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

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,

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-60364
www.fargfranforr.nu   Öppettider Tis-Sön 10-18

Ibland säger man “Kyrkan bär fler” men det stämde definitivt 
inte in på Östra Sallerups kyrka söndagen den 26 maj. Då 
hölls högmässa till minne av Jens Henrichsen, sedermera Jöns 
Henriksson, som var präst mellan åren 1648 och 1689. 
Kyrkan var helt fullsatt, många fick till och med nöja sig med 
ståplats, men vad gjorde det när vi fick uppleva en autentisk 
gudstjänst enligt samma ordning och med sammanlydande 
psalmer som på Jöns Henrikssons tid!? 

Vår nuvarande präst, Jan-Olof Jansson, läste med inlevelse 
en förkortad predikan av ärkebiskopen, hovpredikanten och 
chefen för fältprästerna i Skånska kriget (1675-1679), Haquin 
Spegel.

Den originelle prästen Jöns Henrikssons mest kända gärning 
är nog anläggandet av Prästgårdsparken och dess unika hylln-
ing till kung Karl XI, en park som sedan 1991 skötts 
och utvecklats av föreningen Jöns Henrikssons Minne. En 
mässingsskylt som skänkts av Frosta Härads Hembygds-

förening avtäcktes av Ann-Sofie Haraldsson, och en mycket 
vacker krans som skänkts av CH-blommor, nedlades av 
Harriet Strange Olsson, båda ledamöter i föreningen Jöns 
Henrikssons Minne.

Ann-Sofie höll ett initierat tal till Jöns Henrikssons minne 
under ackompanjemang av 1600-talsmusik framförd av 
Christian V Drabant Garde*). Ann-Sofies  intresse för den 
gamla prästen är kanske inte så konstigt med tanke på att 
hon är dotter till Harry Olsson som under många år varit en 
eldsjäl inte bara inom föreningen utan också för kyrkan och 
bygden.

Vågar man hoppas på en 1600-talsdag även nästa år?

*) Den danske kongen Christian V levde på det slott där Jens 
växte upp och där hans far var trädgårdsmästare.

Sandra Anderberg

Danska Christian V Drabant Garde, Harriet och Ann-Sofie                                                                           Harry och Margit Olsson
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Långarödskretsen
Även du kan 
bli medlem!
Kontakta ordförande
Bodil Hjalte 0707757624

Den enda bank du behöver

Hörby 0415-173 00
www.fofspar.se

PRO Hörby erbjuder dig
många olika aktiviteter tex:
Boule, Bowling, Data, 
Handarbete, Luftgävrsskytte, 
Resor, Vattengympa m.fl.

För mer info: 0415-103 36

Välkommen till La Flambée 
Restaurang med Bed & Breakfast  

 

 
Specialiteter från Alsace, egenimporterade Alsace-viner! 

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

 Uteservering • Catering • Konstutställning 
  Öppet kvällar från 18.00 Kristi Himmelsfärd 9-11.maj 

MORS DAG 26.5 från kl 12.00  
  därefter fredagar-lördagar 17.5.- 8.6.  

Från 14.juni öppet alla kvällar hela sommarlovet. 
 

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

Pärups Bygdegård
Lokal att hyra för fest och annat.

För information ring
Margareta 0415-610 15

www.parupsbygdegard.se

GÖR ETT BESÖK
HOS HENNINGS RÖKERI

OCH
DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK
Dagmars Servering öppet
maj - augusti varje dag.

Affären är öppen
varje dag hela året.
Tel. 0456 - 520 50

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

ÖNNEKÖPS
Miniracingsklubb

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!

Högalunds Köttlåda                
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.
För mer info, ring Helena N Olofsson  

0415-603 08 el 070-208 70 61 

www.kulturvandring.se

Årets stora event - 
LOPPMARKNADEN 
lördagen den 3/8!
Önneköps IFs loppmarknad är säkerligen en av Skånes största och mest 
välbesökta loppis med upp emot 2 000 besökare varje år. Som vanligt går den 
av stapeln den första lördagen i augusti vilket i år infaller den 3/8. Säljstart kl. 
13.00 och auktion på de finaste föremålen med start kl. 14.30. 

På loppmarknaden kan ni verkligen hitta allt mellan himmel och jord. Varje år 
skänker vänliga människor mängder av prylar. Det är inte helt ovanligt att hela 
eller delar av dödsbon finns till försäljning. På området kommer det även att 
finnas korv och fika att köpa för den som så önskar. Entréavgiften till loppisen 
är 20 kr för vuxna. 

Hjärtligt välkomna att fynda eller helt enkelt bara för att uppleva kommersen!

Ni som har något att skänka kan kontakta våra loppissamordnare Mikael Pers-
son tfn 0703-169433 eller Dan Nilsson 60332 så ordnar de med transport. 
Loppisprylar kan också lämnas på idrottsplatsen under fredagen den 2/8 och 
på förmiddagen den 3/8. Kanske kan ni tänka er att hjälpa till och sälja? Vi 
tar tacksamt emot hjälp under loppisdagen från kl. 12.30 och ca två timmar 
framåt. Två härligt intensiva timmar med spännande möten med människor 
och loppisprylar utlovas. 

Åsa Sandgren, Önneköps IF

Arnold Äventyrarens 
Kannibalmuseum

Ett exotiskt inslag på den skånska
landsbygden! Märkliga saker & ting 
från över 160 besökta länder.

Öppet hela året om, bara ring i 
förväg. Bussresenärer välkomna!
Boka gärna ett föredrag.

Arnold Wernersson, Önneköp, hörby
0415-600 37  www.kannibalmuseum.se

Sandra Anderberg  073-509 72 30
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