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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 maj.
Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

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

Redaktionen består av:

Gert Larsson, Önneköp
tel.  070-395 54 60
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66
Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30

I detta nummer:

Glöm inte att betala in medlemsavgiften till Byaföreningen för 2014!
Det kostar 30kr/helår och sätts in på bankgiro 5600-4559, skriv  ditt namn, adress och 
telefonnummer. Du kan också betala på Önneköps Livs och Önneköps Bageri.
Läs mer om byaföreningen på 

www.onnekop.com

Vi träffas vid Långaröds kyrka 
kl. 18.00

Kl. 18.20 Avtåg fackeltåget.
Vi går till Tages Äng där kyrkokör 

och kulkören sjunger och vi tänder elden.
Facklor finns att köpa för 20kr.

Tag med picknickkorgen och tillbringa 
kvällen framför den sprakande elden. 

Grillar finns på plats. 

Väl mött!

Arrangör: Byaföreningen, Svenska kyrkan

FIRA VALBORG!



BygdekalendarietÖnneköp -en kärlekshistoria
Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

April
Varje lördag och söndag kl. 12-17 Hantverksbod, nostalgiloppis, café. 
Radioutställning. Kulturhuset i Ö Sallerup.

12/4 Mopperacet kl. 12. Start vid torget i Önneköp.
 
Butik Gul och Caféet öppnar för säsongen i påsk!

26/4 “Spåren av folken före oss”. Guidad vandring och picknic på fäladen. Boka på 
0415-60308 eller info@kulturvandring.se

23/4 Blaurög Svensköpsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30.

Önneköps miniracingklubb har öppet udda veckor från kl. 18.30, följer läsåret.

Maj
1/5 Invigning av Björkhaga Trädgårdsgalleri kl. 11-18

Varje lördag och söndag kl. 12-17 Hantverksbod, nostalgiloppis, café. 
Radioutställning. Kulturhuset i Ö Sallerup.

Varje måndag kl. 17-20 MC-café. Grillad korv, gott kaffe, goda kakor. 
Kulturhuset i Ö Sallerup.

18/5 Vårmarknad kl. 10-16. Kulturhuset Ö Sallerup. För bokning av plats, www.
osallerupskulturhus.se

8/5 Röda Korsets Dag. Bidragsinsamling i Önneköp.
9/5 Röda Korset inbjuder alla att besöka Vita Bussen på Hörby nya torg. Information 
om hur Vita Bussarna användes under andra världskriget mm.

15/5 Vårvandring Farhults By och Mossars Samfällighetsförening.

1/5 Kl.18.30 Guidad cykeltur till Pickelhattakroken, ta med cykel och matsäck. 
Mötesplats Elestorp 2290 Hörby. Hitta cykelkarta på 
www.hotspotkollerod.se

28/5 Blaurög Svensköpsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30.

31/5 “Spåren av folken före oss”. Guidad vandring och picknic på fäladen. Boka på 
0415-60308 eller info@kulturvandring.se

Juni
Varje lördag och söndag kl. 12-17 Hantverksbod, nostalgiloppis, café. 
Radioutställning. Kulturhuset i Ö Sallerup.

Varje måndag kl. 17-20 MC-café .Grillad korv, gott kaffe, goda kakor.  
Kulturhuset i Ö Sallerup.

Varje söndag kl. 14 Guidad visning av 1600-talsparken i Ö Sallerup.

15/6 Alla medlemmar i Önneköps Byaförening kan besöka Lavendelgården för halv 
entréavgift. Guidning kl. 10.30. Ta gärna med kaffekorgen. 

18/6  Kl. 18.30 Guidad cykeltur, slingan “Kyrkan”. mötesplats Önneköps torg. Hitta 
cykelkarta på www.hotspotkollerod.se

26/6 Blaurög Svensköpsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30.

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

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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SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

För ett tag sedan fick jag frågan: Vad är det som är så bra med Önneköp? 
Och det är inte första gången jag får den frågan ställd till mig.
   Förut har jag svarat det uppenbara. Att vi har nära till fantastiska 
bokskogar med gömda raviner och strövande hjortar. Att vi har världens 
godaste thaimat och att vi kan handla livsmedel sju dagar i veckan. Att 
vi kan välja om vi vill bo i villa, på gård eller i lägenhet och att det finns 
både förskola, skola och äldreboende. Att det finns ett levande förening-
sliv, både för sportisar och kulturintresserade. Att vi kan sitta på uteserver-
ing och ta ett glas vin en ljummen sommarkväll. Att vi kan njuta av att få 
se de fantastiska storkarna sträcka ut över himlen.

Men det är mer som gör vår bygd speciell.
   När vi var nyinflyttade trodde jag att byborna skulle vara misstänk-
samma mot oss (om så var fallet så var det inget vi märkte i alla fall!). Men 
tvärtom möttes vi av öppenhet och välkomnande, vi blev hembjudna på 
fikor och våra tusen frågor om bygden och om vårt hus blev tålmodigt 
besvarade.

Överlag känns det som att folk här är positiva till nya saker. (Vi har sagt 
det förut men det är så roligt med allt beröm vi fått för tidningen! Vi är 
ju bara glada amatörer som aldrig gjort en tidning innan så ibland blir det 
lite snett, en textruta kommer på svaj och oj! ett namn föll visst bort. 
Men det är inget som vi får höra utan ni väljer att säga det positiva. 
Tack för det!)
 
Ta det här med Önneköpstrampet som ett exempel på den positiva in-
ställningen. Den mysiga cykelrundan som i år går av stapeln den 24 maj 
för tredje året i rad. Det är alltså ett nytt evenemang men som det redan 
pratas om med entusiasm. Som en tradition till och med!
   Förresten har jag blivit övertalad att delta i år. Jag är ju ingen friskus 
men så fick jag höra om alla fikastopp och jag måste säga att de där pick-
nickkorgarna kommer nog göra att även jag pumpar cykeldäcken i år. 

Linda Anderberg

Vi gratulerar Ulla-Britt Nittmo 
från Röda Korset som fick 
Byakannan i år av Byaföreningen.

Ulla-Britt fick kannan för att hon på 
sin fritid hjälper barnen på 
Långarödskolan med läxhjälp.

Den nya styrelsen i byaföreningen är:

Åsa Malmgren, ordf.
Arnold Wernersson, vice ordf.
Leif Bertilsson, sekr.
Sara Jönsson, kassör
Karolin Madsen, ledamot
Clary Jonsson, ledamot
Anita Ullmann, ledamot

Årets pristagare!
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NYHETER från Långaröds Röda Korskrets.

Idag, när jag författar dessa rader, har vårsolen just börjat 
värma på allvar och jag har suttit ute och njutit en stund och 
känt att livet är härligt! Här hemma, ja. 

Men så går mina tankar till det arma folket i Syrien som 
just nu kämpar för sin överlevnad. När jag loggat in på 
www.redcross.se läser jag att maten är slut i Syrien. 
Vidare läser jag att konflikten nu är inne på sitt tredje år 
och att den humanitära situationen  är katastrofal. 
Människor skadas eller dödas varje dag. Tusentals är 
fängslade eller försvunna. Lika många personer  som nästan 
hela vår svenska befolkning är i behov av nödhjälp. Hälften 
barn. Och nu är maten helt slut. 

Naturligtvis är alla bidrag välkomna och har Du en slant 
över så tveka inte att sätta in den på Bankgiro 900-8004 
eller Postgiro 900 800-4 märk inbetalning “Matpaket Syrien”. 
Du kan också sms:a “MAT” till 72 900 och skänka 50 kr.

På hemmaplan har vi hållit Kretsstämma. Styrelsen fick
förnyat förtroende och det tackar vi för. Styrelsen består,   
förutom av mig, av Ann-Christin Johansson, kassör, av Ag-
neta Anderberg Wennerholm, sekreterare, och 
Christina von Mentzer, suppleant.

Under andra världskriget genomförde Röda Korset stora 
räddningsaktioner med hjälp av de 36 Vita Bussarna och  
räddade 15.000 människor ur tyska koncentrationsläger. 
Tillsammans med övriga kretsar i Mittskåne erbjuder vi Er 
nu att besöka den kvarvarande Vita Bussen under en hel 
vårvecka. Till Hörby Nya Torg kommer den fredagen 9/5. 
Närmare information kommer!

Bodil Hjalte
Ordf. i Röda Korsets Långarödkrets genom vår flitiga 
sekreterare Agneta A. Wennerholm

Färgsättning
mm

Måleri med traditionella färger

Fönstermålning med linoljefärg
Rådgivning

Invändigt och utvändigt måleri med 
miljövänliga färger

 www.attstrom.se   0769 463360 

Den gamles Gård 
Sniberup 9366
242 97 HÖRBY
Mob 0709 242244

Plant och fröbytaredag på ”Den Gamles Gård”
Den 4 maj kl 14-17

Byt, köp, sälj
Tag med dig vad du har 

och har du inget så är du välkommen ändå!

Arrangerat av Föreningen Småbrukarna och Föreningen Sesam

Efter tio spännande och härliga år som ordförande för vår 
underbara byaförening är det nu dags för mig att över-
lämna stafettpinnen och hälsa Åsa hjärtligt välkommen till 
vår styrelse. Tillsammans ska vi fortsätta vårt jobb för alla 
som lever i vår bygd. 

Kjell-Ingvar, som har flyttat till grannkommunen, har efter 
många år lämnat styrelsen och Sara tar över som kassör. 
Tack Kjell-Ingvar för allt du har gjort i alla funktioner du 
har haft i byaföreningen!

Hej alla underbara 
människor i 
Önneköps Byaförening.

Först och främst vill jag tacka för förtroendet att få ta över 
ordförandeklubban i Byaföreningen. Tillsammans kan vi 
fortsätta att utveckla Önneköp med omnejd och bevara 
vår levande landsbygd. Under mina 70 år har jag provat 
på det mesta, au pair i England, åldringsvård, barnomsorg, 
politik, olika idrottsåtaganden, och de sista yrkesverksam-
ma åren försäljningschef på ett försäkringsbolag. 
   Jag hamnade här på grund av mitt stora trädgårdsin-
tresse. Det är nu femton år sedan och jag stortrivs. Na-
turen är underbar, ett bra samarbete har vi genom att så 
många engagerar sig i de frågor som berör oss.
   Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till de förväntnin-
gar som eventuellt finns.
   Med önskan om en fantastisk sommar.

Åsa Malmgren

 

   Om jag nu ändå riktar blicken bakåt och bara ser på det 
gångna året har vi åstadkommit en hel del under 2013.
Vårt fina lanthandelsmuseum har fått en välbehövlig 
skönhetsbehandling. Detta arbete kommer att slutföras 
nu under 2014. Tidningen Byanytt har tagits omhand av 
nya duktiga krafter, sommarfesten firades med sedvanlig 
glädje, valborgsafton, nationaldagen, midsommar och jul-
marknaden likaså. Tack till alla ansvariga sektioner, för att 
tidningen, festerna, pubkvällarna och museet hålls vid liv. 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till alla, som utan att 
blinka, ställer upp och hjälper till i det dolda. Det är våra 
gemensamma krafter som leder till vår levande bygd!

De sista raderna ska dock gälla framtiden. 
   Jag finns kvar i vår styrelse och ser fram emot att 
tillsammans med vår nya ordförande, Åsa, fortsätta ar-
betet i vår underbara by. 
   Lycka till med det nya uppdraget Åsa! År 2014 kommer 
att bli minst lika bra som tidigare år har varit!

Karolin Madsen 

Tack för den här tiden!

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
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HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden april - juni 2014

3/4 Kl. 14     Café 14 i församlingshemmet. 
      ”Upplevelser i svensk natur” Karlo  
      Pesjak med bilder
13/4 Kl. 11     Gudstjänst, Tyrberg
18/4 Kl. 18     Långfredagskonsert i Ö.Sallerups  
      kyrka, Lindgren
      Kyrkokören sjunger Mozart, Bach och  
      Fauré. Johan Bogren solist, Sven-Erik 
      Erlö ackompanjatör.
      Carina Olsson – orgel och piano. 
20/4 Kl. 13.30   Familjemässa i Ö.Sallerups kyrka, 
      Tyrberg.
      Barnkörerna medverkar
27/4 Kl. 9     Mässa, Lindgren
8/5 Kl. 14     Café 14 i församlingshemmet.   
      ”Skånesånger” med Mia och Marika.
11/5 Kl. 11     Mässa med Konfirmandjubileum. 
      40-,50- 60- och 70-års jubileum,   
      Lindgren. Kyrkokören medv.
1/6 Kl. 13.30  Gudstjänst, Tomelius
6/6 Kl. 18       Nationaldagsfirande på Idrottsplatsen,  
      Lindgren
12/6      Skolavslutning (Tid meddelas senare)

  

Alla hälsas välkomna!

Reservation för ändringar. 

Se därför även predikoturer i Skånska Dagbladet och 
Frostabladet. 
Besök gärna www.svenskakyrkan.se/hoerby
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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

JÖRGENS MASKINSTATION
Hörby

Strängning 9,30 m
Rundbalsensilering

Halmpressning: Runda & Fyrkantiga

Urin & Flytgödselspridning
Sådd: Rapid 4 m med frölåda

0768 - 05 10 39

Grattis Helena N Olofsson och Högalunds 
Kulturvandring till Hörby Kommuns Miljöpris!

– Tack! Det känns som ett jättefint beröm att få det här 
priset, det är en ära. Jag känner mig stolt!
   Det är en kylig kväll i mars men vi sitter i värmen i Hel-
enas kök och mumsar på hembakade fastlagsbullar.
   Hur hamnade du och din familj här i Skäpperöd?
   – Jag växte upp på den här gården. Far var lantbrukare 
och mor distriktssköterska, båda kom från trakten och 
köpte gården 1968. För tretton år sedan flyttade jag och 
min familj tillbaka hit. Jag hade jobbat som florist i flera 
år och var trött på långa dagar med pendlande till och från 
arbetet. 
 
Helena berättar att eftersom hon växt upp på lantbruk så 
visste hon att det var ett hårt jobb, men istället för att lägga 
tid och energi på att pendla till stan kunde hon lika bra 
bli lantbrukare! Och samtidigt få vara nära familjen och 
naturen.
   Nu driver familjen ett ekologiskt lantbruk i liten skala.

Hur föddes idén till Kulturvandringarna?
   – Jag har alltid varit intresserad av natur och historia. 
Min far John, 88, inspirerade mig redan som barn att jobba 
med lantbruk och att överhuvudtaget vistas i naturen. Min 
mor Asta, 85, lärde mig att det är jättespännande med 
historia och att det gamla är något man bör vara rädd om 
och bevara. T.ex. var det mor som för många år sedan först 
berättade om den Kloka Brännerista Bengta för mig.
   Helena berättar om örterna som växer på naturbetes-
markerna, betesmarker som måste betas, annars försvin-
ner de värdefulla örterna. Hon berättar om riskerna med 
storskaligt jordbruk med bekämpningsmedel som hotar en 
biologisk mångfald där djur och växter trivs.
   – I USA har jordbruket med stora odlingar lett till en 
bidöd av stora mått eftersom bin inte trivs på ensidig mark. 
   Hon berättar vidare att det största hotet mot betesmark-
erna är att de växer igen eller blir gödslade. Det tar väldigt, 
väldigt lång tid för en betesmark att återhämta sig.

Helena har läst kulturgeografi på Kristianstad högskola och 
hon har arbetat med ett betesmarksprojekt för LRF. Efter 
att ha gått kultur- och naturguidningskurs via Länsstyrelsen 
var det dags att arrangera den första kulturvandringen.
   – Det var 2010 och jag bjöd in till vandringen via By-
anytt. Det kom många intresserade och jag kände att jag 
ville satsa på det här. Dels är det inte så lönsamt att bruka 
marken för ett lantbruk i liten skala och jag ville hitta något 
sätt att kunna leva här. Och dels finns det så mycket att 
berätta om det här området! Många generationer har levt 
här och det finns massor att upptäcka.

Hur går en vandring till?
   – Vandringen är på 3,5 km och tar fyra timmar. Vi samlas 
här på gården och besökarna får var sitt karthäfte. Sedan 
ger vi oss iväg genom betesmarker och skog och tittar på 
stengären, fossila åkermarker och ruiner. Det finns lämningar 
från järnåldern här, kanske t.o.m. stenåldern. När det är dags 
för paus slår vi oss ner vid en enefälad, ekebacke eller kanske 
en gammal dansbana och dukar upp vår picknick. Jag har ett 
jättebra samarbete med Önneköps bageri som bakar brödet 
och kakorna vi har med oss. Ibland dyker det även upp en 
speleman!

Vad har det här priset inneburit för dig?
   – Förutom äran är det ju roligt att få prispengar, skrattar 
Helena. 
   – Priset har även inneburit att det skrivits om Högalunds 
Kulturvandring och redan i december, när priset delades ut, 
fick jag in beställningar på vårens och sommarens vandringar.
   Helena berättar att hon funderar på att använda prispen-
garna till att gå kurs hos Ann Jönsson på Naturhälsan som 
har spännande kurser om bl.a. örter och forntida helande.

Vi tackar för oss och den goa fikan och önskar Helena lycka 
till. Vi ses i en naturbeteshage i sommar!

Linda Anderberg
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Mitt i Önneköp!

Därför målar vi påskäggen
Våren är tiden för återfödelse. Detta firas i de flesta 
kulturer genom diverse fruktbarhetsritualer. Ägg 
symboliserar just återfödelse och fruktbarhet. I 
västvärlden tillhör ägg den traditionella påskmaten. 
Detta hänger ihop med att hönsen av genetiska 
skäl och på grund av liten tillgång till foder, hade 
uppehåll i äggproduktionen under vintern. Produk-
tionen kom igång igen ungefär lagom till fastan, 
men eftersom man inte åt ägg under fastan skapades 
ett äggöverskott till påsken. Dagens avelsstammar av 
höns kan dock lägga ägg året runt. Att måla ägg har 
blivit en stor konstform i Ukraina och delar av Cen-
tral- och Östeuropa. Traditionen härstammar från 
en gammal kristen sed. Ägg som dekoreras i enlighet 
med ukrainska folkliga traditioner kallas pysanka. 
Det var vanligt att man gav bort ägg, ibland dekore-
rade eller med små inskrifter. 
   Traditionen att skänka ägg lever kvar, men i dag 
handlar det främst om godisfyllda pappägg. I vissa 
familjer anordnas små lekar där påskäggen göms och 
barnen får leta efter dem i tron om att påskharen 
gömt påskäggen. Myten om att det är påskharen 
som kommer med påskäggen har funnits i Tyskland 
sedan 1600-talets slut men kom till Sverige först un-
der slutet av 1800-talet. Påskharen som symbol fick 
dock inte något större genomslag i Sverige, förutom 
möjligen i godisform.

Bilden Vi i byn...

Nya förmågor 
på räddningstjänsten

Vi välkomnar Ulf Hansson,  Jenny Larsen, 
Anders Westphal och Stefan Borg!

Ulla Nygren, pensionär, Önneköp

Hur var påsken förr i tiden?
   – Släkten träffades och mor lade in 
sill som hon köpte från någon av de två 
fiskhandlarna som fanns i byn. Precis 
som nu hade vi påskris med fjädrar 
men det var fjädrar från hönsen på 
gården. Färgglada fjädrar kom inte för-
rän på 50-talet. Vi brukade färga äggen 
i lökskal och vi tog in videkissar och 
satte i vas.
   Vad var största skillnaden mot i dag?
   – Under kriget var det fattiga tider, 
man åt det som fanns på gården. Det 
var inget överflöd men heller ingen 
nöd. Framförallt så hände det inte 
så mycket, t.ex. var det ingen dans 
på långfredagen utan man fick sitta 
hemma och spela spel. 

Lysande pågar!

Jag vill tacka Stefan Enocksson och Alf Allansson för 
all hjälp med uppsättandet av julbelysningen. Ett stort 
tack även till vår julstjärnesmed Krister Ottosson samt 
tack till El-Kalle för hjälp med det elektriska.
                                                                                                   
Belysningsminister Wernersson

Allting förändras, så även Önneköp. För ett antal år sedan fanns både affär 
och bensinmack mitt i byn. Det har funnits fler bensinmackar, kanske någon 
av er läsare har något intressant att berätta för oss som är inflyttade samt för 
yngre läsare, både om den på bilden och de andra. /Gert

Äggapickning
Äggapickning är en gammal tradition på Österlen. 
Nu för tiden förekommer äggapickning även på 
andra håll i landet. Leken går ut på att knacka/
picka toppen av sitt oskalade ägg mot motstånda-
rens. Äggen brukar vara färgade eller målade för att 
lättare kunna identifieras. Den som längst lyckas 
undvika en skada på ägget vinner. Ibland erhåller 
vinnaren förlorarens trasiga ägg.

Bilden i nr 4, 2013
Jag blev uppringd av Irma Tornemark angående 
Bilden i Byanytt nr 4 2013. Det visade sig att 
gården varit Irmas barndomshem! Irma föddes 
1929 som en av tre döttrar till Emmy och Elof 
Andreasson. De hade kor, hästar, grisar och får 
på gården. Pappa Elof var brandchef i Önneköp och Irma berättade om de 
kalla, hårda vintrarna 1939-40 då Elof fick möta upp posten utanför byn 
med häst och vagn eftersom inga fordon kunde komma fram och ta sig in 
till byn.
   Irma flyttade hemifrån 1950 och bor numera i Malmö men läser 
fortfarande Byanytt! /Linda
                                                                                                                              Vi tycker det är otroligt roligt att ni hör av er till oss!

Mejla oss på: byanyttonnekop@gmail.com

Annelie Nilsson, konstnär, Farhult

Brukar du ge dig ut på konstrundan 
under påsken?
   – Jag följer mest konstrundan genom 
media och via de många hemgjorda 
skyltarna som dyker upp längs med 
vägarna. Jag fascineras över förvandlin-
gen från “originalrundan”, då några 
konstnärer bjöd in publiken till sina 
ateljéer 1968, till att regionen nu vill 
samordna alla konstrundor i Skåne för 
att skapa internationell turism. Om det 
är någon utställning jag är intresserad 
av så besöker jag den.
   Hur firar du påsk? 
   – Vi brukar jobba i trädgården och 
på påskafton är det middag hos svär-
föräldrarna i Kivik.

Elis, 12 år, Önneköp

Vad är det bästa med påsken?
   – Att få vara ledig och vara med familjen. 
Och godis såklart.
   Hur firar du påsk?
   – Vi brukar bjuda in familjen till påskfika 
hemma hos oss med tårta och cupcakes 
och så åker vi hem till min morfar och äter 
påskmiddag. 
   Jag kommer vara med kompisar också.

Vi
 i 

by
n.

..

Gör så här:
Sätt ugnen på 150 grader. Finhacka mandeln i matberedare. Vispa 
äggvitorna till fast skum. Tillsätt sockret, lite i taget, under kraftig 
vispning. Vänd ner i mandeln.
Bred ut smeten i fyra rundlar, ca 20 cm i diameter, på plåtar med 
bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. Dra bort bak-
plåtspappret och låt bottnarna kallna plant.
Kräm: Blanda äggulor, socker, ½ dl grädde och citronsaft i en 
kastrull. Sjud under vispning tills krämen tjocknat. Ta kastrullen 
åt sidan och vispa i smöret i små klickar. Tillsätt citronskalet. Låt 
krämen kallna.
Vispa 1 ½ dl grädde och blanda med citronkrämen. Färga ev. 
krämen med lite gul hushållsfärg. Lägg ihop bottnarna med kräm 
emellan och ovanpå.
Garnera tårtan med chokladägg av typ Anthon Berg.

Otroligt smarrig påsktårta!

Mandeltårta med citronsmörkräm, 
ca 10 bitar
Tårtbotten:
200 g sötmandel
3 äggvitor
2 dl strösocker
Smörkräm:
3 äggulor, 1 dl strösocker, ½ + 1 ½ 
dl vispgrädde, 2 msk pressad citron, 150 g smör, rumsvarmt, 
1 citron, rivet skal, ev. gul hushållsfärg
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SOMMARFEST
Lördagen den 12 juli kl 19.00

Insläpp fr o m kl 18.00 - kom i god tid

i Önneköp

Fullt ös med
Kal P Dals Band

SERVERING
Biljetter säljes fr o m 1 /6

hos Önneköps Livs och Conditoriet i Önneköp
Endast förköp

Äntligen!

President
EVERT LJUSBERG

underhåller

Rolf Perleij

med punkdragspel

3

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

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.  

       Leverans i november.
För mer info, ring Helena N Olofsson  

0415-603 08 el 070-208 70 61 

www.kulturvandring.se

Hamnplan, Hällevik
Färska och 
rökta 

fiskdelikatesse
r.

0456-520 50
www.hennings-rokeri.se

Hamnkrog 
À la carte
Fullständiga 
rättigheter.
0456-570 40

e-
mail:henning@hennings-

rokeri.se

Karl “Kalle” Johansson
Karl ”Kalle” Johansson
* 19 juli 1924    19 februari 2014

Kalle var Malmöpåg och jobbade hela sitt yrkesverksamma liv på SJ. Han 
började som banarbetare och utbildade sig senare till stins. De sista fem åren 
på SJ arbetade han som skadereglerare.
   Kalle var gift med Astrid som var dagmamma och tillsammans har de två 
adoptivbarn. Astrid gick bort 2002. 
  
Kalle och Astrid hade en sommarstuga i Önneköp och 1991 lämnade de 
Malmö för att bosätta sig permanent i en av de nybyggda lägenheterna i byn.
   De båda blev väldigt engagerade i Byaföreningen och Kalle la ner ett stort 
arbete på att renovera det som skulle bli Lanthandelsmuseet. Han byggde 
om, bar sten, kittade fönster, gjorde alla träden till landskapet i Gubbahuset 
och målade även om figurerna. När museet stod färdigt blev både Kalle och 
Astrid museivärdar.
   Kalle var också redaktör för Byanytt under sex års tid.
   För sitt ideella engagemang i Byaföreningen fick Kalle 1996-års Byakanna.
   Kalle bodde sina sex sista år i livet på Önnebo där han trivdes mycket bra.

Under Byaföreningens årsmöte hölls en tyst minut för att hedra Kalles 
minne.

Begravning har ägt rum i Långaröds kyrka.

                                                                                                                      
Linda Anderberg

Tack till Ulla och Kjell Nygren.

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu
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Långarödskretsen
Även du kan 
bli medlem!
Kontakta ordförande
Bodil Hjalte 0707757624
langarod@redcross.se

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

Sandra Anderberg  073-509 72 30

Notiser från Önneköps IF

Ett nytt spännande fotbollsår står för dörren och med en ti-
dig vår (väderbakslag undanbeds vänligen) ser vi förhoppn-
ingsvis fram emot en seriepremiär den 11/4 på Björkvallens 
hemmagräs. Detta är sannerligen inget vi blivit bortskämda 
med de senaste åren! 
   I vår förening är det mesta sig likt år 2014. Två nya per-
soner som bör presenteras lite extra är Laila Persson, vår nya 
ungdomsansvariga samt Jesper Stenlundh som är senior-
ernas nye tränare. Känns namnen igen? Inte så konstigt i 
så fall eftersom båda är Önneköpsbor. Samtidigt passar vi 
på att tacka Jessica Hallberg för hennes fina arbete inom 
ungdomssektionen.

Ungdomarna
I år består ungdomssektionen av fyra lag. Dessa är P13, 
PF9, PF8 och Boll & Lek (5-6 år). P13 kommer för första 
gången att spela i en 9-mannaserie vilket innebär större 
plan, större mål och större utmaningar. Truppen är stabil 
och har stor utvecklingspotential. PF9 gör debut i series-
pelssammanhang i år. Gruppen har vid det här laget tränat 
ihop i ganska många år och är verkligen taggade och väl 
förberedda inför vad som komma ska. PF8 kommer att 
spela i Färs & Frosta knattecup. Deltagande klubbar turas 
om att stå som värdar och den 27/9 är det dags för spel 
i Önneköp. Barnen i Boll & Lek är ett härligt gäng som 
leker och känner sig för med bollen. I skrivande stund är 
seriematchprogrammet för ungdomarna inte fastställt. Vi 
hänvisar därför till vår hemsida där information om detta 
kommer att läggas ut.

Önneköps IF och ungdomssektionen i synnerhet vill 
rikta ett stort och hjärtligt TACK till Lions i Hörby som 
skänkt 10 000 kr till vår växande verksamhet. Barnen är 
vår framtid och ÖIF ser det som sin viktigaste uppgift att 
erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för våra barn och 
ungdomar. Ett led i detta är vår samverkan med Långaröds 
skola. Föreningens representant på skolan är 

Arnold Wernersson. Hans jobb och engagemang är mycket 
uppskattat bland elever och personal. Skolsamverkan är 
möjlig genom ett bidrag från Riksidrottsförbundet inom 
ramen för ett projekt som kallas idrottslyftet.   

Seniorerna
Herrarna gjorde i fjol en fin insats då man som nykomlingar 
säkrade fortsatt spel i 
division 5. Det här årets absoluta höjdpunkter kommer utan 
tvekan att vara de två derbymatcherna mot kommunrivalen 
Askeröds IF! Till årets trupp har hela tio nya spelare tillkom-
mit. Dessa är redan nämnda Jesper Stenlundh (Brösarp IF) 
samt Andreas Ceder, Glenn och Conny Malmros (Wollsjö 
AIF), Robin de Richelieu (Askeröds IF), Filip Valfridsson 
(Hörby FF), Daniel Nilsson och Simon Johansson (Ma-
glasäte IF), Rickard Hellström (Södra Rörums BIK), Robin 
Nebrander (Svensköps IF) och Johan Carlsson (Stehags 
AIF). På spelarförlustsidan återfinns Niclas Sandberg (Hörby 
FF) samt Håkan Andersson (slutat).

Supporterlotteriet
Vi vill slå ett slag för en gammal bekant som är tillbaka. Det 
handlar om supporterlotteriet. Lotterna går åt som smör 
i solsken så om ni vill vara säkra på att inte sitta lottlösa 
inför den första dragningen i maj kan ni kontakta Ger-
trud (Vollsjofarg@sjobo.nu, 070-513 04 07) eller Marie 
(midjan_88@hotmail.com, 070-796 60 04) eller prata med 
någon i styrelsen. Fina priser utlovas i vanlig ordning samt 
en hejdundrande supporterfest framåt höstkanten.

Önneköps IF hälsar alla hjärtligt välkomna till det nya årets 
alla begivenheter på Björkvallen! 

För Önneköps IF
Åsa Sandgren  Laila Persson
Styrelsen  Ungdomssektionen

A-lagets spelschema    
April    
11/4 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Önneköps IF - Öja FF
19/4 kl. 13:00 HA Div.5 Östra Sjöbo IF - Önneköps IF
25/4 kl. 18:30 HA Div.5 Östra Blentarps BK - Önneköps IF  
   
Maj    
2/5  kl. 19:00 HA Div.5 Östra Önneköps IF - Skillinge IF     
9/5  kl. 19:00 HA Div.5 Östra IFK Simrishamn - Önneköps IF  
16/5 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Önneköps IF - Skurups AIF  
23/5 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Kiviks AIF - Önneköps IF     
27/5 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Önneköps IF - SoGK Charlo  
31/5 kl. 14:00 HA Div.5 Östra Liga 06 IF - Önneköps IF     

Juni    
3/6 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Önneköps IF - Askeröds IF     
9/6 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Lövestads IF - Önneköps IF  
19/6 kl. 19:00 HA Div.5 Östra Öja FF - Önneköps IF 
25/6 kl. 19:00      HA Div.5 Östra    Önneköps IF - Sjöbo IF 

Önneköps IF:s ungdomslags hemmamatcher.

P13
9/4    kl 18.00   Önneköps IF - Wollsjö AIF
27/4  kl 11.00   Önneköps IF - IFK Simrishamn
8/6    kl 11.30   Önneköps IF - Ystads IF FF
18/6  kl 18.00   Önneköps IF - Tomelilla IF

 PF9
4/5  kl 11.00  Önneköps IF - Sjöbo  
17/5  kl 10.00   Önneköps IF - Askeröds IF
8/6    kl 10.00   Önneköps IF - Skurups AIF

 PF8
27/9   Cupspel i Önneköp

 Med reservation för ändringar.
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Nya ägare till Önneköps livs är 
Anders och Noy som även driver 

Önneköps bageri och Noys Thaikök.

Vi önskar er lycka till!
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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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och Mossars Samfällighetsförening

Farhults By och Mossars Samfällighetsförening bildades 
1987 av ägarna till de lotter som finns på denna mosse 
och som kallas Bymossen. Här tog byn upp bränntorv 
i början av förra århundradet. Föreningen har idag en 
gemensam lagfart som tillsammans utgör ca 4,5 ha. Syftet 
med föreningen är att bevara den säregna naturen som är 
av riksintresse. I samråd med länsstyrelsen m.fl. har vi un-
der åren genomfört en försiktig restaurering för att främja 
lövskogsbiotopen med typisk undervegetation av blåbär, 
lingon, odon och olika mossor.

Vi har också grävt en damm där det växer gul iris och 
näckrosor. Intill dammen finns sittplatser och en grill. 
Vi har också röjt en promenadstig genom området. 
Föreningen arrangerar naturvandringar vår och höst då 
alla intresserade är välkomna. Vi har då olika teman t.ex. 
växter, fåglar, insekter, svamp etc. under ledning av någon 
sakkunnig guide. 

Alla får vara medlemmar i föreningenen och delta i våra 
arrangemang. Vi har en bloggsida som vi håller up-
pdaterad med vad som händer i föreningen. Googla på 
Farhults mosse och klicka vidare så kommer du dit.
För den som besöker mossen så gäller de regler som finns 
för den s.k. allemansrätten. Har du frågor så går det bra 
att ringa eller sms:a Kjell Nyström på 0733-20 06 02

Kjell Nyström

Mossedammen

Torvupptagning sommaren 2013

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

Moduler från 4m2 till 26m2
www.bosallerup.com

krister.wiengren@bosallerup.com

�

�

������������	������	�����
��	��������

����������	����������������
��������	��������������������������

����������������	�
�������	���������

�������������� ��
!�����"�#$����%

&���'����(���&��)���������
'����(�����)	����*������

&+�#����"##%

���������	����

	����������������
������

!���),����"�#�����#
---.��������������.��

� ���������
������ ��!�	"#�

�����

/���01��������1�����������)�������*���
2��� .���3�4�.��������5'�����6.�/��
	�*�����������	*������,70��(�����
(�����1����8����.��&�������	�1����.�

�		��$��%$	�&����'��

�(����)�#�*�����)����)� ������)����+
,�#-������*���

���������	������������

�"��&�.�!�����	
�&����.��� ��	��

����&�

�����/���0��#����0�����1����0������������0��������2���
����������3����*����*���+�456��������������������������*�����
��������������575�89�����1-����������������������:��+�;76<�)�9;=5=
�

/*��,((�������1

---.��	��7�.��

���������������	�
�������

��������	��	���������������������

Tel: 0733-335130

Axlar - Bromsar - El - Chassi - rep.
+ Byggnationer

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

BLAURÖGS 
VÅRRACE

12/4-2014

Start: Önneköps torg 12:00
Anmälan: Önneköps torg 10:00

Förtäring: Önneköps Café efter racet.

Övriga frågor: Dan Gustafsson 0705-751227

APOLLO
CENTRUM
CRESCENT

DBS
DKW

FRAM-KING
GRIPEN

HERCULES
HUSQVARNA

JAWA
JAGAREN

KREIDLER
MARATON

MCB
MOBYLETTE

MONARK
MUSTANG

NORSJÖ SHOPPER
NSU

NYMAN
ORIGINAL

PUCH
REX

SACHS
SPEED

STANDARD
SVALAN
SVANEN
TOMOS

UT
VESPA

VIMPEL
VICTORIAWICI

ZÜNDAPP
ÖRNEN

OBS: Endast veteranmopeder

Vandalism?
En av företagsskyltarna in mot Önneköp har 
nyligen blivit förstörd. 
Jättetråkigt! Håll gärna ögonen öppna när ni går 
kvällsrundan med hunden så kanske vi kan 
förhindra mer skadegörelse.
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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

Den Gamles Gård är sedan 1995 en ekologisk KRAV-god-
känd gård. Den Gamle själv heter Torbjörn Hellström och 
lever enligt mottot ”det bästa sättet att avliva en dröm är att 
förverkliga den”. Det tog mig många år att förverkliga min 
dröm om att ha en gård och det har jag aldrig ångrat.

Jag har startat många idéer och avlivat många drömmar! Vad 
som har blivit kvar är bl.a. torghandel i Lund. Från mitten av 
april till slutet av oktober säljer jag de flesta av mina varor där. 
Det började med att jag skulle sälja egna grönsaker på torget 
men för att få stå på samma plats var jag tvungen att hyra 
torgplats hela året så jag prövade att sälja småplantor, både 
grönsaks och sommarblommor i plugg. I dag är det den mest 
lukrativa delen. Den Gamle börjar göra skäl för namnet och 
kommer i fortsättningen att trappa ned på torghandeln och 
satsa på direktförsäljning på gården och självplockning.  

På gården finns tre bågväxthus där jag drar upp småplan-
tor, mest annueller men också en del perenner. Jag har en 
liten plantskola där jag drar upp bärbuskar och fruktträd och 
planen är att den ska utökas. Min äppelgård, som inte ger 
någon frukt, ska ersättas med nya träd under vilka hönsen ska 
beta. Det finns ett grönsaksland med jordgubbar och många 
olika slags grönsaker. Jag har frigående höns, från vilka jag 
säljer ägg och kycklingar, och ett par hektar med spannmål till 
foder för hönsen.

Framtidsplaner 
Utöka bärodlingen med hallon, vinbär, krusbär, björnbär och 
en del mer ovanliga bär som goji, havtorn, m.m. Med undan-
tag av jordgubbar och smultron finns inte bären än men är 
under uppförökning och en hel del kommer att planteras ut 
till hösten.
   Plantera om äppelgården. Träden där har blivit så ring-
barkade av hararna att de inte ger någon frukt. Eftersom jag 
drar upp och ympar plantorna själv kommer det att ta några 
år att genomföra. Jag ska bygga mobila hönshus för att ha 
i äppelodlingen. Tanken är att hönsen ska hålla nere gräset 

och hålla efter skadliga insekter. Jag ska utöka hönsen till ett 
hundratal hönor för både ägg och kycklingar.

Självplockning och direktförsäljning
Försäljningen kommer att ske i första hand på söndagar då 
jag har tid med kunderna. Övriga dagar får kunderna klara 
sig själva och lägga pengar i en burk. Marknadsföringen 
kommer i första hand att ske genom Facebook (Den Gamles 
Gård) där jag kommer att skriva vad som händer på gården. 
Den 4 maj blir det en plant- och fröbytaredag, då är alla 
välkomna.

Torbjörn Hellström

Den Gamles Gård
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Björkhaga trädgårdsgalleri

Förra årets succé får i år en uppföljning i form av en 
förbättrad virkpark. Berit Wilkmar har valt att virka hela 
nätet själv, en yta på ca 60 kvm! Det kommer att spännas 
upp mellan träden i Björkhaga Trädgårdsgalleri. 
– Fogarna mellan de olika rundlarna visade sig vara den 
svaga punkten, säger Berit.  
   Hon fortsätter.
   – Nätet blev därför inte så hållbart som jag hade hop-
pats på, så några besvikna storasyskon fick tyvärr stå vid 
sidan av. I år ska det vara starkare eftersom jag har virkat 
allt i ett helt stycke.

Trädgårdsgalleriet är som en stor lekpark för alla åldrar. 
Det finns en liten spelhörna där man kan spela backgam-
mon, kasta pil eller spela kula. I parken hänger tavlorna 
från träden och den uppmärksamme besökaren kan se 
installationer för småfolket.
   – I år lägger vi upp utställningarna på ett nytt sätt där 
fyra kvinnor kommer att representera en månad var. 
Naturligtvis kommer klätternätet att hänga under hela 
säsongen, säger Berit Wilkmar.

Den 1 maj invigs årets nät kl. 11.00–18.00. Under maj är 
öppettiderna enbart under helgerna, men från och med 
juni har galleriet öppet torsdag till söndag.
                                                                                                                                         
Anna Wilkmar

 

 
Linderödsåsen Önneköp 

 
Guidad vandring med picknick 

på fäladen 
 

Följ med på en resa rakt in i historien.  
Njut av det böljande landskapet och 

känn naturens lugnande kraft. 
 

"Spåren av folket före oss" 
26/4, 31/5, 30/8, 4/10 

 
"Läkande örter och den Kloka 

Brännerista Bengta" 
7/6, 26/7, 13/9 

 
Även vandring och traktor & vagntur 

för grupper 
 

www.kulturvandring.se 
info@kulturvandring.se 

0415-60308, 070-2087061 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 



ÖNNEKÖPSTRAMPET

Välkomna till Önneköpstrampet
En dag i naturen på cykelsadeln. Ett evenemang där hela familjen är välkommen 
att delta, tiden runt är inte avgörande. Rundan är ca 26 km lång. 
Vid regn är trampet inställt.

Start: Torget Önneköp /5  10.00       
Mål:  Torget Önneköp

Ev frågor ring Karl Gustav Johansson 0415-60131 eller Gert Larsson 0703-955460
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