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Vi i byn
Sommarfest! Kulturministern minns

Hedvigs affär
Blaurögs moppefest

och mycket mer...

Kom och fira Midsommar!
Vi samlas och klär stången kl. 14 vid idrottsplatsen.

Vid kl. 15 kommer Mats och Åse och spelar

och som vanligt serveras fika!  Varmt Välkomna!

Sommarnummer!

Hedvigs affär



BygdekalendarietInget är som väntans tider...

Juni
*Björkhaga Trädgårdsgalleri torsdag-söndag kl. 11-18 under juni-augusti eller efter   
överenskommelse. Kontakt: 0415-6044, bjorkhagatradgardsgalleri.se. 
*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.
*7/6  “Läkande örter och den Kloka Brännerista Bengta”
Guidad vandring med picknick på fäladen.
boka på 0415-60308 eller info@kulturvandring.se
*8/6 ÖIF ungdomslag PF9, kl. 10. Önneköps IF- Skurups AIF
*16/7 kl. 18.30 Invigningsmotion med Långaröds hurtbullar se sid 6.
*20/7 kl. 15.30. Byaliv, författare Berit Anderberg om 1600-talet. 
Östra Sallerups kutlurhus.
*26/7 1600-tals marknad i Östra Sallerup, för mer info se sid. 16.
*20/6 MIDSOMMAR! Vi samlas och klär stången 14. Ca kl. 15 kommer 
Mats och Åse och spelar. Idrottsplatsen i Önneköp
*25/6 ÖIF A-lag, kl. 19. HA Div.5 Östra, Önneköps IF - Sjöbo IF
*Blaurögs moppetur, sista onsdagen i månaden,  Samling kl. 18.45 på torget.

Juli
* 5/7 Kulturstråksafari i Kulturhuset i Ö Sallerup. Vi bjuder på kaffe!
*6/7 Hembygdens Dag, bakluckeloppis, kulturstråksafari, veteranmopedutställning. 
Se separat annons.
*Björkhaga Trädgårdsgalleri torsdag-söndag kl. 11-18 under juni-augusti eller efter 
överenskommelse. Kontakt: 0415-6044, bjorkhagatradgardsgalleri.se. 
*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.
*12/7 Önneköps Sommarfest
*26/7  “Läkande örter och den Kloka Brännerista Bengta” Guidad vandring med 
picknick på fäladen. boka på 0415-60308 eller info@kulturvandring.se
*Blaurögs moppetur, sista onsdagen i månaden,  Samling kl. 18.45 på torget.

Augusti
*Björkhaga Trädgårdsgalleri torsdag-söndag kl. 11-18 under juni-augusti eller efter 
överenskommelse. Kontakt: 0415-6044, bjorkhagatradgardsgalleri.se. 
*2/8 Önneköps IFs loppmarknad kl. 13.00
*3/8 Önneköpsbageriets Visafton kl. 16-21. Endast förköp. Bergablues, DuoVisa, 
Johanna Jingnert trio.
*3/8 Bakluckeloppis kl. 13-16. Boka hos Harriet på 0706-322 355.
Kulturhuset i Ö Sallerup.
*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.
*13/8 kl. 18.30. Invigningsmotion, för mer info se sid. 16.
*30/8 “Spåren av folken före oss”. Guidad vandring och picknic på fäladen. 
Boka på 0415-60308 eller info@kulturvandring.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

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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Ledare      s. 2
Bygdekalendariet    s. 3
Hedvigs affär     s. 4-5
Trädgårdsfunderingar    s. 7
Mitt i Önneköp   s. 8-9
Önneköpstrampet   s. 10
Kulturministern minns
sommarfesterna   s. 11
En liten historia   s. 12
Notiser från Ö.I.F   s. 13
Blaurögs vårrace   s. 14
En dikt                          s. 18

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

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

Redaktionen består av:

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

I detta nummer:

Ni har väl alla märkt att sommaren formligen dränkt oss i sin prakt och 
grönska? Det sprudlar och kvittrar i varenda vrå, göken kokoar nätterna 
igenom, näktergalen verkar ha fått en knäpp, och gräset, ja gräset det 
växer så det knakar. Ja men det är väl härligt, säger ni då. Jo, men när 
man som undertecknad har drabbats av maskinernas vrede och står med 
en trasig grästrimmer OCH gräsklippare, ja då är inte växtkraft enbart 
positivt.

Men visst är det en härlig tid just nu! Allt ligger liksom i startgroparna, 
barnen väntar på skolavslutningen, de vuxna på semestern. Trädgårds-
entusiasterna väntar på att rosorna ska slå ut, och allihop väntar vi på 
midsommar! Som vanligt kommer vi att fira den tillsammans nere på 
idrottsplatsen, en härlig tradition tycker jag. Hoppas vi ses då!

Här hemma i Farhult går vi också i väntans tider. Katten Gimli är tjock 
som en boll och kommer snart att få källingar. Och vi ska få kycklingar 
vilken dag som helst, en sådan lycka! Det är dvärghönan Sot av rasen 
cochin som ligger och ruvar. Det är första gången vi är med om detta 
och spänningen är stor. Det har fixats en barnkammare till lilla hönan så 
att hon och de små får vara ifred för de andra nyfikna systrarna. Någon 
som INTE väntar smått trots att man kan tro det är den nordsvenska 
hästen Idun. Hon är bara tjock.

Nästa nummer av Byanytt kommer redan i september. Glöm inte att vi 
gör tidningen för er, så vi vill hemskt gärna att ni skriver artiklar, notiser 
m.m. som vi kan publicera. Det enda kravet är att det är politiskt opar-
tiskt.

En riktigt solig och härlig sommar önskar vi er från redaktionen! 
Sandra Anderberg
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I Önneköp finns det ett lanthandelsmuseum. Det ligger i 
ett vackert grönt hus, med grusplan på framsidan och en fin 
trädgård med många sittplatser på baksidan.
   Sedan två år tillbaka är jag en av museets sommarguider 
men jag måste erkänna att jag vet alldeles för lite om den 
verksamhet som bedrivits här.
   Jag vet att en Hedvig Bergkvist drivit lanthandel i 
fastigheten och jag har hört att huset inte alltid varit så här 
tjusigt utan under en period var klätt med eternitplattor. 
Jag är helt enkelt nyfiken på husets historia och går och 
knackar på hos Ulla Nygren som varit med från början, 
både när Hedvig hade affären och senare när Lanthandels-
museet kom till.
   – Ulla, börja från början, vem byggde huset?  
   – Martin Simonsson, som hade en lanthandel här i byn 
tillsammans med sin fru Alma, byggde huset 1916. Simons-
sons affär låg ett stenkast bort på byns huvudgata Per Bings 
väg. De bodde inte själva i det nybyggda huset utan hyrde 
ut det. I slutet av 40-talet gifte sig dottern Hedvig med Ivar 
Bergkvist, de flyttade in i det gröna huset och öppnade sin 
lanthandel. I samband med detta lade Alma och Martin ner 
sin affär och varorna flyttades över till dotterns och svär-
sonens butik. Det är därför som det nu i museet finns varor 
från förra sekelskiftet, berättar Ulla.
  
Vid denna tid arbetade Ulla på bageriet, som ligger i 
samma hus som nu, och hon beskriver hur hon såg Simons-
sons bära sina varor i potatiskorgar fram och tillbaka längs 
bygatan. Jag kan riktigt se det framför mig och vi skrattar 
en stund åt den komiska bilden!
   Ulla fortsätter berätta.
   – Hedvig och Ivar drev sin lanthandel och efter att Ivar 

gått bort på 60-talet fortsatte Hedvig att vara handlare. Till 
den dagen 1983 när hon bärandes på en mjölkback ramlade 
så illa att hon bröt benet. Hedvig var då 74 år och antag-
ligen tyckte hon att det fick vara bra nu för hon stängde 
dörren till affären och lät allt stå där det stod.
  
Jag ber Ulla berätta lite om hur det gick till i dåtidens 
lanthandel. Eftersom Ulla från 1952 drev butik tillsammans 
med sin man Kjell, just här i Önneköp, så visste jag att jag 
kunde få förstahandsinformation. Själv är jag en sjuttio-
talist från Malmös utkant och jag tycker det är väldigt 
intressant att höra hur det var förr på landsbygden. Lite 
exotiskt faktiskt om jag ska vara ärlig.
   Ulla berättar att det i Hedvigs affär gick att köpa det allra 
mesta. Men mjölk och smör fick man hämta på mejeriet. 
Det gick till så att man i affären köpte kuponger, t.ex. för en 
eller fem liter mjölk, sedan gick man till mejeriet och bytte 
kupongerna mot det man betalat för. Kött kunde man inte 
köpa hos Hedvig men Palmkvist hade köttaffär i byn och 
från mitten av 50-talet hade Ulla och Kjell Nygren köttdisk 
i sin butik. Svagdrickan fick man utkörd från något av de 
två bryggerierna Ola Jönssons och Malte Mårtenssons bryg-
geri. Fiskhandlare fanns det också två av i byn.
    – På 50-talet fanns det fem lanthandlar i Önneköp, 
berättar Ulla. Men det bodde också fler människor här då 
jämfört med nu och eftersom man köpte det man behövde 
här i byn så fungerade det. Det räckte att en affär hade åtta 
stamkunder för att det skulle gå runt.

Senare skänkte Hedvig alla inventarier till Aina och Kurt 
Bergström, och en idé om att göra ett museum av den 
gamla lanthandeln tog form. Aina och Kurt var aktiva i 
Byaföreningen och när föreningen köpte fastigheten 1995 så 
kunde idén förverkligas. Utsidan renoverades, eternitplattor-
na togs bort och träpanelen återställdes med sin ursprung-
liga färgsättning. Men insidan lämnades som den var.
   – Ingenting har lagts till i affären, säger Ulla. Hedvig hade 
sitt lager på övervåningen och de varorna bar vi ner och 
fyllde på hyllorna med, men inget har tillförts utifrån. 

Förutom själva lanthandeln finns Hedvigs bostad 
bevarad. Ett kök och ett rum. Hedvig hade sin säng i 
köket, den är borta nu men annars är det som när hon 
bodde där.
  
Museet invigdes 1995 med pompa och ståt och Bya-
föreningen mottog Hörby kommuns kulturpris.
   Den gamla brännestugan som ligger invid trädgården 
fick 1996 en upprustning 
och där kan man nu bl.a. 
se Ivar Perssons fina och 
roliga figurer som visar 
livet i gamla tiders Ön-
neköp. Källaren i museet 
grävdes ut och inreddes 
till en mysig pub som är 
öppen för föreningens 
medlemmar varje fredag. 
Ulla plockar fram både sitt 
och Kjells pubkort som har 
medlemsnummer 1 och 2 
och är daterade i december 
1996. 
   Många, många timmar 
har lagts ner av byaförenin-
gens medlemmar för att färdigställa allt det här, så att 
bland andra nyfikna sjuttiotalister som jag kan få en 
inblick i det som inte längre finns kvar.

Jag säger hej då till Ulla och går upp till museet för att 
tillsammans med min Byanyttkollega Gert träffa Clary 
Jonsson.

Clary Jonsson flyttade till Önneköp 2009 och redan 
samma år blev hon engagerad i Lanthandelsmuseet. 
Hon är guide och sedan ett år tillbaka är hon ansvarig 
för verksamheten. Clary berättar att efter att Tage 
Persson, som var en av byns eldsjälar och mycket 
engagerad i och ansvarig för museet, gick bort 2013 var 

det självklart för henne att ta över ansvaret. 
   – Jag tror att han förberedde mig för det. Tage och jag stod 
nära varandra och han ringde alltid mig när det var dags för 
omskyltning eller tid att plantera om.
   Hur många är involverade i museet?
   – Vi är 13 museiguider som tar emot mellan 700 och 1000 
besökare per år. Det är öppet på lördagar under sommaren 
men vi tar även emot förbokade besök året om. Vi har ingen 

egen servering men det går bra 
att sitta i trädgården och ha med 
eget fika och så finns ju Ön-
neköps Bageri med kafé ett sten-
kast bort! Museet har ett samar-
bete med just Önneköps Bageri 
som ordnar fika till de förbokade 
grupperna. Det är roligt att flera 
av dem som var med och startade 
museet fortfarande är aktiva som 
guider, vissa i 80-årsåldern!
 Förutom själva den gamla 
lanthandeln får besökaren gå 
runt i Hedvigs lilla bostad och 
på övervåningen finns en lop-
pis. Brännestugan ingår också i 

guidningen och vi brukar även gå 
ner och visa vår fina pub. Allt detta för 30 kr!
   Hur hittar folk hit till Lanthandelsmuseet?
   – Ofta via mun till mun men också via hemsidan (www.
onnekop.se. reds. anm.), tidningen Byanytt, Linderödsåsens 
Turism, Skånska Dagbladets kalendarium och via flertalet 
bussbolag.
   Vad innebär det att vara ansvarig för Lanthandelsmuseet?
   – Jag tar emot gruppbokningar och skriver guideschemat. 
Städar, tvättar fönster, planterar blommor och ser till att allt 
funkar. Det finns alltid något som ska fixas.
   – Skriv att jag gärna vill ha en medhjälpare. Helst en bilbu-
ren! skrattar Clary, som själv tar sig fram på cykel.

Jag går runt en stund och tittar och pillar på alla varor som 
finns på den gamla lanthandelns hyllor. Vissa saker känner 
jag igen från min mormors badrumsskåp, andra är mycket 
äldre än så. En av mina favoriter är en rakbladsvässare med 
finurlig konstruktion. En annan favoritvara är kartongen 
med Brunum som användes till att spä ut kaffet med under 
ransoneringstiden. Det lustiga är att det inte står någon 
innehållsförteckning och jag har flera gånger visat kartongen 
för besökare som minns krigstiden, men ingen kan svara på 
vad Brunum kan vara gjort av. På hyllan finns också annan 
kaffeersättning såsom cikoria, men just den här kartongen är 
höljd i dunkel. Kanske är det just denna sommar med guid-
ning på det fantastiska Lanthandelsmuseet som jag kommer 
att få svaret!

Linda Anderberg

Tiden står still i Hedvigs affär

Clary Jonsson är guide och ansvarig för museet Lanthandelsmuseet i Önneköp. Under 2013 påbörjades renovering och 
 ommålning av fasaden

Varorna står kvar på hyllorna precis som på Hedvigs tid. 
Här med den mystiska Brunumkartongen.
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gått bort på 60-talet fortsatte Hedvig att vara handlare. Till 
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HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden juni-augusti 2014

12/6 kl. 8.15     Skolavslutning, Lindgren
22/6 kl. 9     Mässa, Tyrberg
29/6 kl. 14     Gudstjänst, Önnebo, Roos Åkerberg
17/7 kl. 14.30   Gudstjänst, Önnebo, Sandström
27/7 kl. 14         Gudstjänst, Lanthandeln i Önneköp,
       Lindgren
24/8 kl. 9      Mässa, Sandström

  

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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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

Trädgårdsfunderingar i sommarnatten
Nu är tiden då vi ska njuta, ta av oss skorna, känna gräset 
under fötterna, ta till oss dofter av allehanda växter och se 
hur allt exploderar i naturen.
   Jag är ju så lyckligt lottad att jag har en ganska stor 
trädgård att strosa runt i och min bästa tid är när jag kan 
inspirera, ge idéer eller bara låta mina gäster vandra runt 
och upptäcka allt som finns att titta på. 
   Lite erfarenhet har jag fått - jag har nog gjort alla fel man 
kan göra när det gäller plantering, delning och sådd - så tips 
och råd ger jag gärna, men jag kan ha fel!!!!
 
Pionen är nog en växt som finns i de flesta trädgårdar. 
Många minns den från sin barndom, vissa doftar underbart 
och andra ger en fantastisk färgprakt i trädgården.
   Det sägs att man inte bör flytta pioner, men alla jag har är 
både flyttade och delade. Några härstammar från ett gam-
malt torp i Ångermanland.
   Jag gräver upp hela plantan i september, låter den torka 
till i några timmar och sedan delar jag den i fem-sex bitar. 
Kruxet är sedan att inte plantera för djupt. Skotten ska 
hamna ett par cm under jordytan. Vips har man en hel häck 
av sin älsklingspion, som blommar redan nästa sommar.
 
Sedan finns det ju icke förädlade pioner, som man kanske 
kan kalla vildpioner. Där kan man finna verkliga rariteter, 
som dillpion, rosenpion och svavelpion. Dessa går givet-
vis också att dela, men man kan även ta fröer och sätta i 
en kruka, som man gräver ner någonstans i skymundan. 
Fröerna är svarta – de röda är skenfröer. Första eller andra 
året blir det bara en rot. Året därpå ett blad och har man tur 
kan första blomman komma redan efter fyra år. När den har 

fått blad är det bara att plantera ut plantan i soligt läge.
   När du läser detta har en del pioner blommat över, men har 
du tänkt på att fröhusen i sig också är vackra.
 
Så har vi de fantastiska trädpionerna. De kan bli ett par meter 
höga och få otroligt vackra blommor. Själv har jag en som 
heter Rockii, vit med lila mitt och en underbar doft. Den 
ger vissa år lite frö och ett år hade jag fått jättefina groddar – 
rötterna stack ut långt under krukan. Jag sätter groddarna i 
större krukor tänkte jag och planterade försiktigt om de sju 
fröna som hade fått en rot.  Det regnade, så jag stod i växthu-
set och jobbade och satte de nyplanterade trädpionsgrod-
darna i ett tråg med vatten. Så ropade maken att ”nu är det 
kaffe” och det skulle verkligen smaka. Vi drack vårt kaffe och 
pratade om vad som behövde göras innan nästa bussbesök 
och sedan gick jag tillbaka till växthuset. Där möttes jag av 
Kurre ekorre, som i godan ro satt och smaskade i sig mina 
nyplanterade trädpionsgroddar!!!! Efter det har inte ett enda 
frö från den pionen ens visat en ansats till att gro. Ja, så kan 
det gå …
 
Nu är ju inte sommaren bara blommor och blader utan det 
finns så mycket annat – vackra fjärilar, sköna badstränder, 
härliga promenader och kanske framför allt lättsamt umgänge 
med nära och kära

En riktigt skön och vilsam sommar önskar jag er alla.
 
Åsa på Lavendelgården

 

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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HÖRBY FÖRSAMLING
Långaröd under perioden juni-augusti 2014

12/6 kl. 8.15     Skolavslutning, Lindgren
22/6 kl. 9     Mässa, Tyrberg
29/6 kl. 14     Gudstjänst, Önnebo, Roos Åkerberg
17/7 kl. 14.30   Gudstjänst, Önnebo, Sandström
27/7 kl. 14         Gudstjänst, Lanthandeln i Önneköp,
       Lindgren
24/8 kl. 9      Mässa, Sandström

  

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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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

Trädgårdsfunderingar i sommarnatten
Nu är tiden då vi ska njuta, ta av oss skorna, känna gräset 
under fötterna, ta till oss dofter av allehanda växter och se 
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   Jag är ju så lyckligt lottad att jag har en ganska stor 
trädgård att strosa runt i och min bästa tid är när jag kan 
inspirera, ge idéer eller bara låta mina gäster vandra runt 
och upptäcka allt som finns att titta på. 
   Lite erfarenhet har jag fått - jag har nog gjort alla fel man 
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och råd ger jag gärna, men jag kan ha fel!!!!
 
Pionen är nog en växt som finns i de flesta trädgårdar. 
Många minns den från sin barndom, vissa doftar underbart 
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Så har vi de fantastiska trädpionerna. De kan bli ett par meter 
höga och få otroligt vackra blommor. Själv har jag en som 
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set och jobbade och satte de nyplanterade trädpionsgrod-
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kaffe” och det skulle verkligen smaka. Vi drack vårt kaffe och 
pratade om vad som behövde göras innan nästa bussbesök 
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En riktigt skön och vilsam sommar önskar jag er alla.
 
Åsa på Lavendelgården

 

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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Mitt i Önneköp!
Bilden

Bilden från förra numret

Vi i byn...

Hilda Fogelström, snart 10 år, Önneköp

Vad är det bästa med sommaren?
  – Att jag fyller år! Och att det är så varmt så att 
jag kan vara ute och leka med kompisar och åka 
och bada.
   Har du något favoritbadställe?
  – Jag har två favoriter; Frenningebadet och 
Huarödsbadet. Frenningebadet har trampolin 
och en gång hoppade jag från trean! Jag gillar 
bassänger för det är varmt men ibland åker vi till 
Vombsjön också. Havet är för kallt tycker jag.
   Vad ska du hitta på i sommar?
  – Vi ska campa flera gånger! På Eriksöre camp-
ing på Öland för där får hundarna vara med. Vi 
ska åka både med familjen och hundarna och 
så ska kompisar med också. Och så ska jag vara 
med på en filminspelning! Det är en klasskom-
pis som kom på idén och vi ska filma i flera 
veckor. Så det kommer bli fullt upp.
   Vart skulle du vilja åka om du fick önska?
  – Skara Sommarland! 

Ziggy Dahlgren, 11 år, Buus

Vad är bäst med sommaren?
  – Att vara ledig! 
   Vad känns mest kul med att vara ledig?
  – Att vara med vänner och att det är fint väder 
så jag kan bada.
   Var gillar du att bada?
  – I havet vid Stenshuvud. Det är nära skogen 
så man känner sig trygg och det är kul att det 
blir djupt vatten direkt, kanske bara två meter 
ut.
   Vad ska du göra i sommar?
  – Vi ska åka till Rügen i Tyskland och bo på 
vandrarhem vid stranden och sen ska vi till 
Berlin. Och så ska jag åka mycket skateboard 
hela sommaren.
   Om du fick önska, vart skulle du åka då?
  – Tokyo!
   Kul, Japan! Gillar du sushi?
  – Nej. Men en gång smakade det ganska gott.

/Linda Anderberg

Bilden forts.

Det är roligt när läsarna är aktiva, och 
till bilden som var med i förra numret 
av Byanytt fick vi även ett svar med en 
bild från Kurt och Anita Lindholm. 
BP-macken (British Petroleum) starta-
des av Kurts far Ernst Lindholm1938 
med en bensinlåda och ett fat som 
användes då. 1946 kom den första 
pumpen. Macken togs sedan över av 
Kurt och Anita 1957 och fanns kvar till 1974.
   Bilden vi fick är förmodligen tagen i slutet av 1940-talet. Notera 
plåtskåpet nere i vänstra hörnet av bilden där det förvarades dunkar 
med oljor av olika slag för olika ändamål. Detta byttes senare ut mot 
ett större. Även bensinpumpen ser annorlunda ut jämfört med dagens.                                                                                                                                          
/Gert Larsson  

Vi fick också ett mejl om Bilden i förra Byanytt:

Hej!!
Jag heter Christina Sjölander. Jag bor i Knislinge.
   Jag såg mitt barndomshem i det senaste numret av Byanytt och kan berätta 
lite om husets historia. 
   Min morfar föddes 1868. Han och hans syskon växte upp i Farhult. Mor-
fars föräldrar var Bolla och Sven Nordström. Dom drev ett lantbruk i Farhult.
Som vuxen utbildade sig morfar till skomakarmästare. En dag så träffar han 
Christina Andersdotter. Hon föddes 1871 i Rönås. Christina utbildade sig till 
hattmodest. Någon gång på slutet av 1800-talet, bestämmer sig Anders och 
Christina att förlova sig med varandra. 
   Innan de gifter sig, så bestämmer min morfar sig för att bygga ett hus i Ön-
neköp. Husbygget påbörjas 1899 och står färdigbyggt 1900. 
   Nu firas det bröllop mellan Anders och Christina. Bröllopet hålls i huset. 
Barn föds till världen. 3 barn, men det första barnet överlever inte förlossnin-
gen. Det är barn nr.2, min moster och 3, min mor som växer upp i huset. 
   Morfar tillverkar skor av senaste modellen och han har skoaffär i huset. 
Mormor syr på beställning upp senaste modellen av hattar och har sin hat-
taffär i en del av huset.
   Önneköp var på sekelskiftet en blomstrande by. Mor har berättat att han-
dlarna bildade ett lag och så hade man vars en vecka då folk kunde komma 
in och beställa mjölk, som sedan beställdes på mejeriet. En kanna mjölk kom 
med hästskjutsen och så kunde folk komma in till mormor eller morfar och 
köpa ut den beställda mjölken.
   En dag kommer en man till morfar och vill att han ska öppna en telefon-
station i huset men det är inte morfar så pigg på, så telefonstationen öppnas 
istället i Viktor Svenssons hus. Huset bakom nuvarande museet. I vuxen ålder 
arbetade mor en tid på telefonstationen.
   När min moster blev vuxen startade hon en frisörsalong i huset. Detta var 
någon gång omkring 1920-talet.  
   Mormor och morfar (tror jag) höll på med sin affärsrörelse till långt in på 
1930-talet. 
   Mormor avled 1940. Morfar avled 1946. När det blev aktuellt med bodel-
ningen så blev det bestämt att mor skulle ta över huset. Jag var då 3 år när vi 
flyttade ifrån Billesholm till Önneköp.
   Nu har jag hand om huset. Nästa generation önskar att ta över huset efter 
mej. Hur det blir då återstår att se. 

Hälsningar Christina Sjölander.

I vår serie om bensinmackar här i Ön-
neköp kommer denna gång en bild som 
visar en Gulfstation i slutet av 50-talet.På 
den tiden ingick sådan service som att man 
fick hjälp med att tanka medan man vän-
tade. Pumpen till vänster på bilden är för 
mopedbensin. Den fungerade så att man 
stoppade i en krona för att sedan pumpa i 
handtaget på höger sida (vänster på bilden) 
tills bensinen steg upp i ett glasrör inne 
i pumpen. När det sedan inte kom mer, 
då var kronan slut och man fick tanka. 
Notera de fina globerna ovanpå pumparna 
som lyste på kvällen. Vi kan konstatera 
att estetik på den tiden även ingick i det 
industriella. Tvärs över vägen ligger ett fält 
som då nyttjades till grönsaks- och potati-
sodling men som i dag har en helt annan 
funktion.
Vi tar gärna emot brev, bilder och mejl om 
ni läsare har något att berätta om denna 
mack. Mejla byanyttonnekop@gmail.com

Vi på tidningen fick via Ulla och Kjell Nygren ett brev från 
Dagmar Knutsson i Hällevik uppe på Listerlandet (se bild).
För att förtydliga det för er som har svårt att tyda skrivstil har 
vi skrivit det här nedan.

Hej kära vänner i Önneköp m. omnejd, jag får Byanytt var 
gång den kommer ut genom Ulla Nygren, det är så mysigt att 
få höra från er där nere. Jag flyttade från mitt hem 1944 och 
är nu 85 år men jag antar att huset denna gången var Nor-
dströms skoaffär till vänster och hattaffär till höger i denna 
byggnad som man tyckte var så fin på den tiden. Jag vill 
önska en glad påsk o många hälsningar.
Min man Henning hälsar också. 
Dagmar.
P.S. Jag hette ju Simonsson som flicka, Anna o Hilding hette 
mina föräldrar.
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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

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

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

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

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

Byanytt:

-Arnold, hur länge har ni 
sommarfestat i Önneköp?
Hej, 
Ja jag har faktiskt ingen aning om hur många år vi har haft festen i Önneköp. 
Det måste vara minst 14 år och säkert mer, har för mig att Kjell och Tage hade 
en trubadur som uppträdde under 90-talet samt andra goa musiker i puben.

Allt började med Evert Ljusberg, Jämtlands president. Jag träffade honom 
under hans turné bland svenskar i Spanien. Vi blev goda vänner och plötsligt 
dök han upp på Kannibalmuseet hos Mor Carla efter ett besök hos Bengt 
Sändh i Östra Sönnarslöv. Det ena ledde till det andra och Evert har varit 
oerhört behjälplig med att dra in pengar till byaföreningen med sina fram-
trädanden.

Han har gett oss idén att skapa Önneköpslandet och han har därför blivit vår 
hederspresident!
   Under årens lopp har det kommit många artister till Önneköp. Några är 
Steve “köbekagor” Grahn en av världens bättre bluesgitarrister, Grus i dojjan, 
Peter Wahlbeck, Claes Malmberg, Pugh Rogerfeldt, Billey Shamrock, Mats 
Ronander med band, Ola Magnell, Rockabillybandet The Camtwisters, Lasse 
O, Snapphonan i Göingebygden, Masken Andersson och hans “Wild Bunch” 
och många fler.
   Det har varit många skratt. Ett oförglömligt minne var när Ewert satt upp på 
åsnan Claudia och jag uppkallade min skorsten efter Ewert. Den är målad än 
idag och heter Evert, el Presidente! Pugh blev så nervös så han stakade sig och 
fick hoppa upp och dansa på ett bord innan han kunde ge järnet. Yngve 
Christiansen, en fantastisk tolkare av Cornelius gjorde ett bejublat framträ-
dande, Peter Wahlbeck var med när Kjell-Ingvar hoppade fallskärm med 
Önneköpsflaggan och intog Huaröd med hemliga armén ledd av Generalen Jan 
Sågare. Peter blev så inspirerad att han t.o.m. deklamerade odeén och poem till 
Ingers Blodlönn! Utanför Flambeé! Ja minnena är många. Ola Magnell blev så 
irriterad på pratglada Önneköpare att han ville sluta spela. Som tur var lyckades 
vi övertala honom och publiken överöste honom med lite skamsna ovationer.
   I år blir det Pedalens Pågar som spelar Cal P Dals gedigna hantverk! Dess-
utom kommer Hederspresident Evert enbart för oss ner till Önneköp! Och den 
ypperlige dragspelaren Rolf Perleij underhåller vid tält och entré.
   Låt det bli en minnesvärd kväll i varm gemenskap. Välkomna! 
Tack alla ni underbara Önneköpare som hjälper till med detta årliga 
evenemang!
Mvh
Kulturminister Wernersson

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 27 juni – 16 augusti

Per Bings väg 10 i Önneköp 

www.la-flambee.eu    tel 070  2751324 
Arnold och Mats Ronander med band under sommarfesten 2012

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 

men! Det hade regnat färdigt för den-

varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
också och det blev precis lagom varmt 

-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 
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varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
också och det blev precis lagom varmt 

-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 

men! Det hade regnat färdigt för den-

varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
också och det blev precis lagom varmt 

-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare. Även åldersspannet 
var bredare, vilket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall 
passa så många som möjligt. Liksom förra året så hade himmeln öppnat sig 
under natten, 14 mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om det 
skulle bli något, för det skall vara en trevlig upplevelse och inte ett måste, men 
det hade regnat färdigt för denna gång. Det är fin natur, bra och varierande 
vägar, så det lockar ändå, och som en belöning så kom solen i år också och det 
blev precis lagom varmt för att cykla. Har man tur, vilket undertecknad hade, 
kan man under någon av trampets pauser även träffa på en man som har en del 
likheter med en känd figur, bilden talar nog sitt tydliga språk. Det blev ett bra 
tramp även i år, många stopp och många skratt. Tack än en gång alla deltagare, 
unga såväl som äldre, och tack till en känd general, till Mikael och Birgitta på 
Kafé Kagan, och till Anita i vången. Hoppas att vi ses nästa år igen.
Gert

Tidig vinnare, eller?

En sån stil han har!
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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

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

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

JOHANSSONS
ELINSTALL.BYRÅ

ÖNNEKÖP
Tel. 0415-601 31

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

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

Byanytt:

-Arnold, hur länge har ni 
sommarfestat i Önneköp?
Hej, 
Ja jag har faktiskt ingen aning om hur många år vi har haft festen i Önneköp. 
Det måste vara minst 14 år och säkert mer, har för mig att Kjell och Tage hade 
en trubadur som uppträdde under 90-talet samt andra goa musiker i puben.

Allt började med Evert Ljusberg, Jämtlands president. Jag träffade honom 
under hans turné bland svenskar i Spanien. Vi blev goda vänner och plötsligt 
dök han upp på Kannibalmuseet hos Mor Carla efter ett besök hos Bengt 
Sändh i Östra Sönnarslöv. Det ena ledde till det andra och Evert har varit 
oerhört behjälplig med att dra in pengar till byaföreningen med sina fram-
trädanden.

Han har gett oss idén att skapa Önneköpslandet och han har därför blivit vår 
hederspresident!
   Under årens lopp har det kommit många artister till Önneköp. Några är 
Steve “köbekagor” Grahn en av världens bättre bluesgitarrister, Grus i dojjan, 
Peter Wahlbeck, Claes Malmberg, Pugh Rogerfeldt, Billey Shamrock, Mats 
Ronander med band, Ola Magnell, Rockabillybandet The Camtwisters, Lasse 
O, Snapphonan i Göingebygden, Masken Andersson och hans “Wild Bunch” 
och många fler.
   Det har varit många skratt. Ett oförglömligt minne var när Ewert satt upp på 
åsnan Claudia och jag uppkallade min skorsten efter Ewert. Den är målad än 
idag och heter Evert, el Presidente! Pugh blev så nervös så han stakade sig och 
fick hoppa upp och dansa på ett bord innan han kunde ge järnet. Yngve 
Christiansen, en fantastisk tolkare av Cornelius gjorde ett bejublat framträ-
dande, Peter Wahlbeck var med när Kjell-Ingvar hoppade fallskärm med 
Önneköpsflaggan och intog Huaröd med hemliga armén ledd av Generalen Jan 
Sågare. Peter blev så inspirerad att han t.o.m. deklamerade odeén och poem till 
Ingers Blodlönn! Utanför Flambeé! Ja minnena är många. Ola Magnell blev så 
irriterad på pratglada Önneköpare att han ville sluta spela. Som tur var lyckades 
vi övertala honom och publiken överöste honom med lite skamsna ovationer.
   I år blir det Pedalens Pågar som spelar Cal P Dals gedigna hantverk! Dess-
utom kommer Hederspresident Evert enbart för oss ner till Önneköp! Och den 
ypperlige dragspelaren Rolf Perleij underhåller vid tält och entré.
   Låt det bli en minnesvärd kväll i varm gemenskap. Välkomna! 
Tack alla ni underbara Önneköpare som hjälper till med detta årliga 
evenemang!
Mvh
Kulturminister Wernersson

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 27 juni – 16 augusti

Per Bings väg 10 i Önneköp 

www.la-flambee.eu    tel 070  2751324 
Arnold och Mats Ronander med band under sommarfesten 2012

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 

men! Det hade regnat färdigt för den-

varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
också och det blev precis lagom varmt 

-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 
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varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
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-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare, även spannet av åldrar var bredare vil-
ket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall passa så många som möjligt.  Liksom 

14mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om 
det skulle bli något, det skall vara en 

men! Det hade regnat färdigt för den-

varierande  vägar, så det lockar ändå, 
och som en belöning så kom solen i år 
också och det blev precis lagom varmt 

-
tecknad hade kan man under något 
av pauserna som ibland uppstår även 

-

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Gert.

En sån stil han har

Tidig vinnare, eller?

Önneköpstrampet
Årets upplaga av Önneköpstrampet lockade nya deltagare. Även åldersspannet 
var bredare, vilket är roligt, det är precis det som är meningen, trampet skall 
passa så många som möjligt. Liksom förra året så hade himmeln öppnat sig 
under natten, 14 mm regn. I år igen! Det kändes kanske lite tveksamt om det 
skulle bli något, för det skall vara en trevlig upplevelse och inte ett måste, men 
det hade regnat färdigt för denna gång. Det är fin natur, bra och varierande 
vägar, så det lockar ändå, och som en belöning så kom solen i år också och det 
blev precis lagom varmt för att cykla. Har man tur, vilket undertecknad hade, 
kan man under någon av trampets pauser även träffa på en man som har en del 
likheter med en känd figur, bilden talar nog sitt tydliga språk. Det blev ett bra 
tramp även i år, många stopp och många skratt. Tack än en gång alla deltagare, 
unga såväl som äldre, och tack till en känd general, till Mikael och Birgitta på 
Kafé Kagan, och till Anita i vången. Hoppas att vi ses nästa år igen.
Gert

Tidig vinnare, eller?

En sån stil han har!

10 11



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

ÖNNEKÖPS CYKEL
Cykelutflykt? 

Hyr cykel för 90:- / dag på 

Önneköps Livs 
0415 -  60300.

Några rader från oss i Önneköps IF

Loppmarknad
Sommar och semestertider knackar på dörren och detta 
innebär att en av årets största begivenheter närmar sig med 
stormsteg. Första lördagen i augusti månad, i år den 2/8, är 
det traditionsenligt dags för Önneköps IF loppmarknad. På 
senare år har loppisen vuxit sig allt större. Vi vågar påstå att 
den numera är en av Skånes största sommarloppisar med 
upp emot 2 000 besökare som vallfärdar till vår lilla by för 
att fynda begagnade prylar. Allt möjligt och omöjligt finns 
i vanlig ordning till salu på årets loppis. Loppisen börjar 
kl. 13.00. De finaste föremålen kommer att auktioneras 
ut under eftermiddagen. På området finns förutom ”lop-
por” även korv, kaffe, kaka och glass m.m. till försäljning. 
Entréavgiften är 20 kr (från 15 år). Vi hälsar er alla hjärtligt 
välkomna!

Kanske har ni prylar att skänka till årets loppmarknad? 
Kontakta i så fall vår loppisgeneral Mikael på tfn 0703-
169433 så kommer vi och hämtar när det passar er. Det går 
också bra att lämna loppisprylar på idrottsplatsen fredagen 
den 1/8 eller på lördagsförmiddagen den 2/8.

Lagen
Information om våra olika lag finns på Önneköps IFs hem-
sida, www.önneköps-if.se. Här hittar ni bl.a. uppgifter om 
åldersindelningar, träningstider, matcher och ledare m.m. 
Önneköps IF består i år av Boll & Lek, PF8, PF9, P13 samt 
herrseniorerna.

ÖIFs A-lag har startat årets seriespel storstilat. I skrivande 
stund är de med och krigar i toppen på sin division 5-serie. 
Nu ser vi fram emot ett härligt kommunderby mot Ask-
eröds IF. När ni läser dessa rader vet vi alla hur den bataljen 
slutade.

En av våra duktiga ungdomsledare har belönats med Skånes 
Idrottsledarstipendium för 2014. Grattis Christian Neese 
och tack för ditt fina engagemang för barnen och ungdo-
marna i Önneköps IF!

Vi önskar alla Byanytts läsare en skön semester och hälsar er 
hjärtligt välkomna till Björkvallen i sommar!

Åsa Sandgren
Önneköps IF

Spela tennis på Björkvallen.
Bokning görs på anslagstavlan i högra entrén

AVGIFTER FÖR 2014.
som läggs direkt i postlådan

MEDLEMMAR
TIMSPEL    SENIORER 20:- FÖR 30 MIN
                UNGDOMAR T.O.M 17 ÅR 10:- 
  FÖR 30 MIN
  Årskort: 300 kr

ICKE MEDLEMMAR                 
TIMSPEL    SENIORER 25:- FÖR 30 MIN
      UNGDOMAR T.O.M 17 ÅR 20:- 
  FÖR 30 MIN
  Årskort 400 kr 

Som medlem räknas de som har löst medlemsavgift i 
Önneköps IF eller Byaföreningen.
Medlemskort i Byaföreningen kan lösas i Önneköps Livs 
eller på Bageriet. Den som bokat tid ansvarar för att avgift 
erlagts, samt att ordningsregler följs.

     Styrelsen i Ö.I.F

Hjärtstartare
En hjärtstartare är placerad på 
idrottsplatsen i Önneköp. 

Den finns i omklädningsbyggnaden 
på fotbollsplanens 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.

En liten historia

För några veckor sedan blev jag tillfrågad om att hjälpa till med en 
programuppdatering som inte ville riktigt som det var tänkt. Så 
jag körde ut till Stänkelösa där Berith mötte mig när jag kom in på 
gården och frågade mig om jag ville se något ovanligt.

Såklart, tänkte jag, det måste ju handla om storkar och de kommer 
man ju inte så nära normalt. Och där i en plastlåda satt en liten 
krabat som var cirka 25 cm stor och blev matad av Berith, nästan 
surrealistiskt. Hur ofta får man se något sådant ”live”?

Den lille hade blivit utskuffad från boet, vilket ju ibland händer i 
djurvärlden och ungarna får då inte komma tillbaka igen.

Storkungen var 9 dagar gammal och åt sillbitar med god aptit. När 
bitarna inte kom fort nog klappade den med näbben som för att 
tala om att ”jag är hungrig”. Efter en stund sa så matmor att nu 
räcker det och lade ett par handdukar över ungen så att den kunde 
somna och vila en stund, som ju de flesta nyfödda behöver.

Berith berättade att när storkar föds så är de små ulliga bollar i två 
dagar och sedan börjar halsen växa.

Just nu finns det 6 häckande par med cirka 15 ungar.

Berith låter nu ”strax innan pressläggning” hälsa att den lille håller 
på att växa sig stor och fet och mår väldigt bra.

Gert Larsson

En liten historia.

-
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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
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Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

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

krister.wiengren@bosallerup.com
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Tel: 0733-335130

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

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

Blaurögs Vårrace 2014

Så kom då våren i år också och med den Blaurögs 
mopperace som bara blir större och större. I år startade 96 
veteranmoppar, det är många det och en riktigt trevlig syn på 
torget.
    Detta har blivit stort på bara tre år, och i år fick även vädret 
godkänt – ingen snö och solen tittade till och med fram 
emellanåt. Det här året var sträckningen ändrad och innehöll 
bl. a. ett stopp vid Ö:a Sallerups Kulturhus där Lennart och 
Agneta Wennerholm serverade grillat samt kaffe och kaka. 
   För att även det intellektuella skulle få sig en utmaning 
fanns det utmed vägen ett antal frågor att besvara, 13 stycken 
närmare bestämt, och de var utformade så att de tävlande inte 
ens i dessa smartphonetider kunde få hjälp av google. Ett bra 
exempel på detta är att man var tvungen att veta hur många 
kvm plåt Mats Jeppsson fick byta ut på sin Cadillac av 1960 
års modell, lite klurigt.
   Vid racets slut visade det sig att fyra förare hade 8 rätt, 
och för att kora en vinnare fick en utslagstävling nu avgöra 
det hela, med gevär! Detta gick dock inte riktigt som 
tävlingsledningen hade tänkt sig. Eftersom luftgeväret inte 
fungerade fick de tävlande helt enkelt kasta kulorna på 
måltavlan. Ett lite annorlunda sätt att hantera vapen kan man 
ju säga, och efter detta ”avväpnade” sätt att avgöra tävlingen 
kunde slutligen en segrare koras. Grattis till Örjan Kilberg 
från Custom Kickers i Tjörnarp som kör en DKW moped.
Efteråt samlades omkring femton personer nere i puben för 
ett avslappnat och trevligt avslut på en bra dag.
   De som lockade så många entusiaster till Önneköp och 
gjorde allt detta möjligt var Dan Gustafsson, Håkan och 
Helena Olofsson, Mats Jeppsson, Mats Gustafsson, Kent 
Schuster samt Simon Keller som fotograferade. I sekretariatet  
som förutom att fixa och dona med allt annat som behövs 
men kanske inte alltid syns fanns även Alex Gustafsson, 
Jonathan Jeppsson, Anna Olofsson, Felicia Jeppsson, 
Marie Louise Nilsson, Stig Schuster som bl.a. fotade och 
videofilmade.

Gert Larsson
                                                                                                                                                   

Katastrof på Balkan
                                                                         
Människor har förlorat allt i översvämningarna som är de 
värsta som registrerats på över hundra år. Rödakorsförenin-
garna på plats arbetar hårt med att hjälpa de drabbade och 
hundratusentals människor har evakuerats och bor tillfälligt 
hos släktingar, i sportarenor, i skolor och liknande.

Människor lider svårt och Röda Korset arbetar hårt med att 
få fram hjälp till dem som bäst behöver den, både snabbt 
och effektivt. Och vi kommer att finnas kvar och hjälpa 
människorna att bygga upp sina raserade liv.

Du kan hjälpa oss att hjälpa fler – tack för ditt stöd!
Du kan betala via internet (www.redcross.se),
bank- eller postgiroinbetalning (BG 900-8004, PG 
900 800-4)
eller välja att få ett inbetalningskort hemskickat (ring 08-
452 46 00)

Bodil Hjalte
Ordf. i Röda Korsets Långarödkrets
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Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

Moduler från 4m2 till 26m2
www.bosallerup.com
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Tel: 0733-335130

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

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

Blaurögs Vårrace 2014

Så kom då våren i år också och med den Blaurögs 
mopperace som bara blir större och större. I år startade 96 
veteranmoppar, det är många det och en riktigt trevlig syn på 
torget.
    Detta har blivit stort på bara tre år, och i år fick även vädret 
godkänt – ingen snö och solen tittade till och med fram 
emellanåt. Det här året var sträckningen ändrad och innehöll 
bl. a. ett stopp vid Ö:a Sallerups Kulturhus där Lennart och 
Agneta Wennerholm serverade grillat samt kaffe och kaka. 
   För att även det intellektuella skulle få sig en utmaning 
fanns det utmed vägen ett antal frågor att besvara, 13 stycken 
närmare bestämt, och de var utformade så att de tävlande inte 
ens i dessa smartphonetider kunde få hjälp av google. Ett bra 
exempel på detta är att man var tvungen att veta hur många 
kvm plåt Mats Jeppsson fick byta ut på sin Cadillac av 1960 
års modell, lite klurigt.
   Vid racets slut visade det sig att fyra förare hade 8 rätt, 
och för att kora en vinnare fick en utslagstävling nu avgöra 
det hela, med gevär! Detta gick dock inte riktigt som 
tävlingsledningen hade tänkt sig. Eftersom luftgeväret inte 
fungerade fick de tävlande helt enkelt kasta kulorna på 
måltavlan. Ett lite annorlunda sätt att hantera vapen kan man 
ju säga, och efter detta ”avväpnade” sätt att avgöra tävlingen 
kunde slutligen en segrare koras. Grattis till Örjan Kilberg 
från Custom Kickers i Tjörnarp som kör en DKW moped.
Efteråt samlades omkring femton personer nere i puben för 
ett avslappnat och trevligt avslut på en bra dag.
   De som lockade så många entusiaster till Önneköp och 
gjorde allt detta möjligt var Dan Gustafsson, Håkan och 
Helena Olofsson, Mats Jeppsson, Mats Gustafsson, Kent 
Schuster samt Simon Keller som fotograferade. I sekretariatet  
som förutom att fixa och dona med allt annat som behövs 
men kanske inte alltid syns fanns även Alex Gustafsson, 
Jonathan Jeppsson, Anna Olofsson, Felicia Jeppsson, 
Marie Louise Nilsson, Stig Schuster som bl.a. fotade och 
videofilmade.

Gert Larsson
                                                                                                                                                   

Katastrof på Balkan
                                                                         
Människor har förlorat allt i översvämningarna som är de 
värsta som registrerats på över hundra år. Rödakorsförenin-
garna på plats arbetar hårt med att hjälpa de drabbade och 
hundratusentals människor har evakuerats och bor tillfälligt 
hos släktingar, i sportarenor, i skolor och liknande.

Människor lider svårt och Röda Korset arbetar hårt med att 
få fram hjälp till dem som bäst behöver den, både snabbt 
och effektivt. Och vi kommer att finnas kvar och hjälpa 
människorna att bygga upp sina raserade liv.

Du kan hjälpa oss att hjälpa fler – tack för ditt stöd!
Du kan betala via internet (www.redcross.se),
bank- eller postgiroinbetalning (BG 900-8004, PG 
900 800-4)
eller välja att få ett inbetalningskort hemskickat (ring 08-
452 46 00)

Bodil Hjalte
Ordf. i Röda Korsets Långarödkrets
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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
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CYKLA 
Kannibalen, Renässansen, Olofs, 
Brydestugan, Katrines favorit, 
Kyrkan, Storken, Muskelkraften, 
Pickelhattakroken eller Ekorundan! 
 

- Tio kartor. 
- Tio textsidor. 
 

Skriv ut på din egen dator eller be 
turistbyrån i Hörby. 
 
Allt du behöver för att komma nära 
livet, människorna och naturen 
hos oss.!
!

AVLOPPSRENING
AquareL
Uppfyller EURO DIN och 

de svenska kraven

Minimalt underhåll

Mycket låga driftskostnader

Inget serviceavtal

Pris inkl installation 
(utan grävarbete)

från 85 000 kr inkl moms

Biologiska små
vattenreningsverk

Enkla, rena, säkra 
och sparsamma

Passar precis till 
en- eller � er-

familjsbostäders 
omständigheter

Enkla, rena, säkra 
och sparsamma

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  
på FACEBOOK eller 
ring 0709 242244!
Öppet söndagar 10-17

SJÄLVPLOCKNING på DEN GAMLES GÅRD
av jordgubbar och grönsaker så fort det finns. 

Även försäljning av plantor och 
kycklingar till värphöns. 

För att veta vad som är aktuellt kolla in

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. 

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

Aquarel.skane@gmail.com 
Dirk 070-34777 11
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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 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

En dikt
När du träder fram i en tydlighet sällan skådad,
hur ser  du mig då? Är vi alla dårar?
Vet du vad det är för år, vet du vad det är för månad?
Spelar det nån roll eller är det bara nåt som försvårar?
Vi har väl alla varit där nån gång, och känt detta för-
bannade tvång.
Fast det står inte i min lyrik, så låter inte min sång.
Att känna sig som en, fast man vet att man är fler.
Dela med sig av sin helhet, en del av sin fraktal.
Växa med sitt misstag, fast man vet att det blir fler.
Svårt att bara göra rätt om man aldrig får ett val.

Jag känner därför en djup tacksamhet, 
inför detta liv trots dess tvetydighet.
Jag kan göra fel, fast jag kan lära om mig.
Visa hur man gör för att tycka om dig.
Som pussel är vi alla olika bitar, men passar ihop.
Du får trixa och fixa som en jävla tok.
Men det skadar ju aldrig att visa sin empati.
För den som står framför dig har kärlek inuti.

Låt denna sommaren ge oss samhörighet.
De människor vi är ger oss all behörighet.
//Miranda Bakos

Vi säger grattis till Helena N Olofsson som ännu 
en gång blivit uppmärksammad för sitt arbete 
med Högalunds Kulturvandring, det ekologiska 
jordbruket samt deras köttlådor. Det var Hushålln-
ingssällskapet Malmöhus som genom Nils G Brors-
sons donationsfond delade ut priset till ett lantbruk 
i Frost och Färs härad.
Detta evenemang ägde rum på Bjärsjölagård den 
6 maj då Helena i sällskap av sin man Håkan fick 
en kristallskål, 15 000 kr, en tenntallrik samt ett 
diplom.

Byanytt brister ut i ett flerstämmigt rungande 

HURRA 
för Mats ”Speleman” Jonsson!

Mats har blivit tilldelad Skånes 
Spelmansförbunds stipendium 2014 för sitt 
spridande av folkmusik på gator och torg. 

Grattis Mats!

�

Önneköp fick finbesök då några munkar från 
buddhisttemplet i Eslöv kom för att välsigna 
nyöppningen av byns lanthandel!
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 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 avsändaruppgifter 
 betalningsmottagare 
 belopp 
 betalningsmottagarens bankgironummer 

Tips 

 Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 
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Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 
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ENIR NÖ GF EA NY SB

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


	01_Byanytt nr 2, 2014_Del01
	02_Byanytt nr 2, 2014_Del02
	03_Byanytt nr 2, 2014_Del02
	04_Byanytt nr 2, 2014_Del03
	05_Byanytt nr 2, 2014_Del03
	06_Byanytt nr 2, 2014_Del04
	07_Byanytt nr 2, 2014_Del04
	08_Byanytt nr 2, 2014_Del05
	09_Byanytt nr 2, 2014_Del05
	10_Byanytt nr 2, 2014_Del06
	11_Byanytt nr 2, 2014_Del06
	12_Byanytt nr 2, 2014_Del07
	13_Byanytt nr 2, 2014_Del07
	14_Byanytt nr 2, 2014_Del08
	15_Byanytt nr 2, 2014_Del08
	16_Byanytt nr 2, 2014_Del09
	17_Byanytt nr 2, 2014_Del09
	18_Byanytt nr 2, 2014_Del10
	19_Byanytt nr 2, 2014_Del10
	20_Byanytt nr 2, 2014_Del11

