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Julledare

2017 är på väg mot sitt slut och vi ser tillbaka på året som gått. 
Glada minnen från alla trevliga sammankomster och evenemang i vår 
by som kom till stånd med hjälp av många eldsjälars insatser. Det ska ni 
alla ha stort tack för! Men vi sörjer även våra vänner som gick bort i år. 
Bland dem El-Kalle och Dan Nilsson som båda verkligen gjorde avtryck 
på Önneköp.
    Byaföreningen har som så många gånger tidigare tagit itu med 
allehanda uppkomna situationer som rör vår gemenskap. Vi har i ett 
framgångsrikt samarbete med övriga byar varit väldigt aktiva för att 
rädda byskolorna från att nedläggas. Sista ordet är kanske inte sagt, men 
vi fortsätter bevaka frågan. Ingen har undgått turbulensen kring 
Önnebo där styrelsen redan i ett tidigt skede hade varit i kontakt med 
Hörby kommun för att skildra våra ståndpunkter och lämna argument 
för en fortsatt drift av äldreboendet. Så sent som i oktober träffade vi 
socialchefen och socialnämndens ordförande på Björkvallen och hade 
ett väldigt konstruktivt samtal där vi var tydliga att vi även framöver 
önskar vara delaktiga i dialogen kring fastighetens användande. Vi får se 
var det landar!

Så visst, det är mycket som har hänt, på det goda och det onda. Det 
som kvarstår är att vi är stolta och glada att vara aktiva i vår by med alla 
dess härliga invånare. Tillsammans ska vi nog se till att göra det bästa av 
det nya året som redan står bakom hörnet och knackar på.
    Ha nu en skön tid allihopa. Njut av jultidens firande eller stillhet och 
ledighet och fortsätt vara som ni är – underbara Önneköpsbor!

Styrelsen för Önneköps Byaförening

I julnumret:

Ledare       s. 2
Inbjudan Årsmöte     s. 3
Brev från redaktionen   s. 4-5
Julhälsning från 
Lanthandeln      s. 7
Julgodis      s. 8
ÖIF       s. 12
Fritt broderi      s. 13

Byanytt utkommer med 4 nr/år.
Detta är en politiskt obunden
tidning. Ansvarig utgivare är 
Byaföreningen i Önneköp.

Är du intresserad av att skriva i 
tidningen eller har du frågor 
angående annonsering? 
Kontakta redaktionen på: 
byanyttonnekop@gmail.com
Linda Anderberg, 0735-923366
Sandra Anderberg, 0721-936014

Tidningen finns även på 
webben:
www.onnekop.com

        Önneköps Byaförening

Kallar till ÅRSMÖTE tis. 20 februari kl. 19.00, 2018 
              i klubbhuset vid idrottsplatsen   

       Ärende enligt stadgar  -  kaffeservering 

Välkommen!  

______________________

Medlem som önskar få ärende behandlat på årsmötet ska 

skriftligen överlämna ärendet till styrelsen senast 4 feb. 

   
______________________

Byakannan
     

  Förslag på mottagare av byakannan för 2017 mottages                                                      
  tacksamt av byaföreningens styrelse senast 4 februari

______________________

                         
Under årsmötet kommer även Gert, Snöfrid, Roland 

och Fred att berätta om arkiveringsarbetet som sker på 
Lanthandelsmuseet, de gör ett gigantiskt arbete genom 

arkivering och analysering av bilder och dokument. 
Förhoppningsvis kommer de även att berätta om 

en och annan anekdot!



Tack för de här åren!

Från nummer 2, 2013 tog Linda Anderberg, 
Sandra Anderberg och Gert Larsson över stafett-
pinnen efter Tage Persson genom att bilda en ny 
redaktion och fortsätta ge ut Byanytt fyra gånger 
per år. Gert var med till och med nr 1, 2015 och 
därefter har Linda och Sandra fortsatt med 
tidningen. Det har snart gått 5 år sen vi började 
göra tidningen och detta är vårt 19e nummer. 
    Vi är stolta över Byanytt och vi tror att även ni 
läsare uppskattar den för vi har fått beröm och 
hejarop och höjdpunkten var byaföreningens 
Byakanna 2017! Tack för allt stöd ni visat oss, 
både byaföreningens styrelse, ortsbor och 
annonsörer.

Men nu är det dags för oss att lämna vidare 
stafettpinnen. 
    Är du intresserad av att fortsätta göra Byanytt 
så hör av dig till styrelsen! Kontaktuppgifter finns 

Kära läsare och annonsörer av Byanytt

här: http://onnekop.com/kontakt/ 
Ta chansen att bli redaktör för Byanytt, det är 
väldigt roligt! Vi (Sandra och Linda) hjälper såklart 
till med överlämning av adressregister m.m.

Vi vill tacka alla som skickat in texter, bilder, 
evenemang, annonser och som ställt upp som 
intervjuoffer. Och tack till er som kört ut 
tidningen i ur och skur till de områden dit 
Direktreklam inte kört. Vi hade inte klarat det 
utan er! 

Varma hälsningar
Linda och Sandra

Elli Madsen delar ut Byanytt!



 Bregnahult
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.

Högalunds Köttlåda 
.

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

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM”
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI

OCH

DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet 
maj – aug varje dag.

Affären, i samma byggnad, är  

öppen varje dag 

hela året.

Tel. 0456 – 520 50

Bygg - Butik - Lantbruk
www.horbylantman.se
0415-171 00
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring
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                                                                                                                    Önneköps Bageri

Per Bings väg 9
Tel: 0415- 60124

Noy & Anders

ELLESTORP
NTREPRENAD

-Projektledning

-Totalentreprenad
-Renovering

-Fastighetsservice

Din lokala leverantör inom:

0708 – 354977

Behöver du hjälp med att förverkliga 
ditt projekt.  Tänk på din möjlighet
att utnyttja Rot-avdraget.
Ring så hjälper vi dig!

Innehar F-Skatt och Entreprenadförsäkring

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

       

RING VVS TEAMET

NÄR DET GÄLLER VVS-INSTALLATIONER - SERVICE

0417-262 05 

Vi finns i Vallarum

HÖRBY FÖRSAMLING

Evenemang i Långaröd och Önneköp
september-december:

14/9 kl.14.30 Gudstjänst på Önnebo
17/9 kl. 9.00 Mässa I Långaröd
1/10 kl. 11.00 Gudstjänst i Långaröd
12/10 kl. 14.30 Gudstjänst på Önnebo
22/10 kl. 11.00 Mässa i Långaröd
3/11 kl. 10-15  Kaffeservering vid kyrkogården i 
Långaröd
4/11 kl. 18.00 Minnesgudstjänst i Ö Sallerup. Kör. 
Gemensam för Långaröd/Ö Sallerup
3/12 kl. 16.00 Gudstjänst med kör i Långaröd

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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Evenemang i Långaröd och Önneköp december-mars:

7/12 kl. 14.00                                Café 14
13/12 kl.18.00                              Luciagudstjänst i kyrkan  
          med Barnkörerna i försam 
          lingen. Fika efteråt
14/12 kl. 14.30                             Gudstjänst på Önnebo
17/12 kl. 13.00                             Julmusikal på Önnebo
24/12 kl. 13.00                             Julbön
29/12 kl. 19.00                             Julkonsert
25/1 kl.14.00                                Café 14
28/1 kl. 14.00                               Gudstjänst
25/2 kl. 11.00                               Mässa
8/3 kl. 14.00                                 Café 14
18/3 kl. 11.00                               Gudstjänst med LÖSkören  
          och våfflor
30/3 kl. 18.00                               Långfredagsgudstjänst, 
                         LÖSkören sjunger
15/4 kl. 14.00                               Gudstjänst
 
Alla hälsas välkomna!

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

Julhälsning från Lanthandeln
Hej Carolina och Thomas! Hur känns det nu när det nästan gått åtta 
månader sen ni tog över lanthandeln i Önneköp?
    – Hej, det känns jättebra! Vi trivs så bra i byn och med att 
vara handlare. Från början var vi lite nervösa, vi har ju aldrig 
drivit lanthandel förut, men nu trivs vi som fisken i vattnet. 
Det tog ju så klart några månader innan vi fattade hur allt 
funkade och vad folk förväntade sig av oss och butiken, men 
alla har varit så hjälpsamma och haft tålamod med oss.

Vad är den största utmaningen med att driva en affär på landsbygden?
    – Det är så klart att öka omsättningen for att kunna driva 
vidare. Vi har fått lära oss att förutsättningarna för en liten 
butik ute på landet redan från början är svåra. Ett klart 
exempel är att vi t.ex. har samma leverantör som Willys, och 
samma vecka som dom har kampanj för en produkt har vi 
samma kampanj, men med nästan dubbla priser. Det betyder 
att vi får betala mer i inköpspris för samma produkt som man 
kan köpa för mindre i utpris på Willys. Detta är ju folk så klart 
inte medvetna om, dom jämför bara priserna och tycker då 
kanske att vi är en dyr butik. Det krävs mycket medvetenhet 
för att aktivt besluta sig för att handla på en liten lanthandel, 
samtidigt som det betyder mycket för att behålla servicen i 
landsbygden. Men tillsammans kan vi klara det!

Vad är det bästa med att vara lanthandlare?
    – Kontakten med våra kunder! Det är det bästa. Även upp-
skattningen hos våra kunder dom gånger vi gör något extra för 
dom.

Hur ser ni på framtiden?
    – Vi hoppas att få fart på butiken och kunna driva den 
vidare under många år. Även utveckla andra typer av service 
samt samarbeta med lanthandlare och diverse små lokala 
leverantörer i vår närhet. Vårt mål är att butiken ska kunna 
erbjuda den service och det sortiment våra kunder efterfrågar.

Är det något ni vill hälsa till ortsfolket?
    – Ja, kom och handla hos oss! Ju mer folk handlar desto mer 
kan vi erbjuda och öka sortimentet.  Vi vill även tacka byn som 
tog emot oss med öppna armar och fick oss att känna oss som 
hemma. Vi har på kort tid fastnat for Önneköp, både folket, 
byn och det underbara landskapet. Och sist men inte minst 
tacka Anders och Magdalena (butik Gul i Kölleröd, reds. anm.) 
som lurade hit oss från början! 

Redaktionen för Byanytt vill särskilt rekommendera 
lanthandelns ostdisk men även det lokalproducerade utbudet av bl.a. 
kött, spännande såser, honung mm. Stöd affären! Byn blir så mycket mer 
levande med en lanthandel!

Text Linda Anderberg
Foto Carolina Castillo och Marcus Laurin



Gör knäck som en expert!
Har man aldrig kokat knäck så finns det vissa saker som kan 
vara bra att veta. Lita inte blint på kokböckerna, allt står inte 
där. Vår knäckexpert Eva började som elvaåring och delar 
här med sig av sina bästa tips. Se tillagningen som ett roligt 
experiment där du kan bli en mästare med lite träning.

Knäckexperten: Detta är grundinnehållet när man vill göra 
knäck. Tre enkla ingredienser, lika mycket av varje.

2 dl grädde
2 dl sirap
2 dl socker

Titta gärna i en egen kokbok för tillägg. Jag kör med ½ 
kryddmått bakpulver och 4 matskedar skorpmjöl i min smet 
mot slutet av kokningen när den har rätt konsistens. Då blir 
knäcken både dryg och lite mindre kompakt.

Kokboken: Koka i en halvtimme. Rör då och då.
Knäckexperten: Det är tråkigt att stå vid spisen så länge, 
risken är att man slarvar och smeten blir vidbränd. Koka på 
hög värme, då går det fort men man måste vara upp-
märksam, rätt vad det är vill massan koka över. Superviktigt 
att röra med träslev hela tiden, fort och över hela botten. 
Gör bara en sats och använd en gryta som är behändig att 
hålla med en hand och som du lätt kan hälla ur.

Kokboken: Gör knäckprov.
Knäckexperten: Fyll ett glas med vatten. Dra av knäcken 
från värmen och testa om massan stelnar lagom mycket när 
du droppar lite från sleven i vattnet. Häll ut vattnet och fyll 

på med nytt om knäcken inte är klar än. Sätt tillbaka 
kastrullen över värmen och rör. Testa igen efter en stund. 
När droppen stelnar men fortfarande är seg så är knäcken 
klar.

Kokboken: Häll i hackad mandel.
Knäckexperten: Låt bli hackad mandel. Mandel gör det 
svårt att fylla formarna. 

Kokboken: Vissa saker berättar jag inte, till exempel att 
knäckformarna kan ramla och det blir kaos för till sist vet du 
inte var du ska hälla knäcken. Alla formar har vält.
Knäckexperten: Fukta underlägget lite lätt (t.ex. en bakplåt) 
som knäckformarna ska stå på.

Kokbok: Häll upp knäckmassan i en bringare så är det 
lättare att hälla och pricka i formarna. Eller använd två 
skedar.
Knäckexperten: Neeej! Knäckmassan stelnar och blir 
svårhanterlig om du pytsar över den i en bringare eller 
använder skedar. Lär dig pricka med kastrullen, det går. Öva. 
Nästa år kanske du klarar att koka knäck så att det räcker till 
hela släkten. I år får du ta hand om den stelnade massan som 
inte hamnade i formarna och bjuda resten av familjen på var 
sin perfekt knäck.

Kokboken: Skriver inget om hur man rengör kastrull och 
verktyg.
Knäckexperten: Låt grytan stå med kallt vatten i. Stoppa 
ner redskapen du använt. Efter ett tag är det väldigt lätt att få 
bort kletet.

Lycka till!                                        Text och bild: Eva Grip

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Bed and Breakfast
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

Kö in g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93

Bygdekalendariet
Oktober
• Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-16.00. Presentbod, loppis, 
café.  www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup

• 4/10 Berättarafton med Göran Börjesson och Rosemarie Nilsson Erwe 
på Kulturhuset i Ö Sallerup kl. 19.00. Fri entré. Kaffe- och bokförsäljning. 
Vänligen anmäl deltagande på tel. 0703-828865.

• 27/10 Kurs i att baka i vedeldad stenugn. Lördag kl. 17-19, söndag kl. 
9-16. Kostnad 480 kr. Vänligen anmäl deltagande på tel. 0703-828865. 
Kulturhuset i Ö Sallerup.

• Guidning i 1600-talsparken. 
Varje sön kl. 14.00 tom 29 oktober. Anläggningen är en av ett fåtal 
bevarade renässansparker i Europa. Samling vid Kulturhuset i Östra 
Sallerup. För aktuella priser se www.karlxistenar.se. Grupper tas emot 
efter beställning.

• 8 okt kl. 12.00 -16.00 Tipspromenad
Tar hela familjen runt på cirka en timme i den riksintressanta byn Östra 
Sallerup. Rejäla skor rekommenderas. Ingen avgift. Start kl. 12.00-15.00 
vid Kulturhuset där det finns kafé, presentbod med skånska hantverk och 
Radioutställning. 

• 11 okt kl. 19.00 Studiecirkelstart
Odla ruda? Ruda är en karpfisk som var vanlig att odla på 1600-talet för 
livsmedelsförsörjning. 4 studietillfällen i höst och 1 i vår. Det första i 
Östra Sallerup och därefter i Hörby. Anmälningar senast 28/9 till 
Ann-Sofie Haraldsson 0738–084869, asharaldsson@yahoo.se. Kostnad: 
100kr för medl. och 250 kr för övriga. 

November
• Kulturhuset i Ö Sallerup öppet lördag-söndag kl. 12-16. Presentbod 
med skånska hantverk, kvalitetsloppis, café, konstutställning. 
www.KulturhusetOSallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup

• 25-26/11 Traditionell julmarknad med provsmakning av delikatesser, 
tomte, godis till barnen, fina julklappar i vår presentbod och 
kvalitetsloppis, café med goda mackor. Kulturhuset i Ö Sallerup

• 9 nov kl. 19.00 Föreläsning i Pärups Bygdegård: Östra Sallerups socken, 
Frosta härad och den skånska diagonalen. En berättelse om människor 
och landskap från Istid till Svensktid. Föreläsare Anders Ödman. Lättare 
historiskt inspirerad förtäring serveras.  Anmälan till Eva Grip  eva.grip@
evagrip.se, 0733–861966 senast 2 nov. Medl. 40 kr övriga 100 kr. 
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Jöns Henrikssons Minne
 

.

 

11	  oktober	  19.00	  	  STUDIECIRKELSTART.	  
Ruda	  är	  en	  karpfisk	  som	  var	  vanlig	  att	  odla	  
på	  1600-‐talet	  för	  livsmedelsförsörjning.	  Är	  
det	  sådana	  föreningen	  ska	  skaffa	  till	  
Prästaparken	  i	  Östra	  Sallerup?	  	  Finns	  de	  
kanske	  kvar	  i	  dammen	  sedan	  Jöns	  
Henrikssons	  tid?	  Fyra	  studietillfällen	  11/10,	  
25/10,	  22/11	  och	  6/12,	  i	  höst	  och	  ett	  i	  vår.	  
Det	  första	  i	  Östra	  Sallerup	  och	  därefter	  i	  
Hörby.	  Cirkeln	  leds	  av	  Eva	  Grip.	  
Anmälningar	  senast	  28/9	  Kostnad:	  100	  
kronor	  för	  medlemmar	  och	  250	  för	  övriga.	  	  

	  

9	  november	  19.00	  FÖRELÄSNING	  i	  Pärups	  
Bygdegård:	  	  Östra	  Sallerups	  socken,	  Frosta	  
härad	  och	  den	  skånska	  diagonalen.	  En	  
berättelse	  om	  människor	  och	  landskap	  från	  
Istid	  till	  Svensktid.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Föreläsaren	  Anders	  Ödman,	  har	  hela	  livet	  
forskat	  kring	  och	  berättat	  om	  Skånes	  
historia.	  En	  del	  pusselbitar	  som	  rör	  trakten	  
kring	  Hörby	  har	  under	  senare	  år	  varit	  
föremål	  för	  hans	  granskning.	  Lättare	  
historiskt	  inspirerad	  förtäring	  serveras.	  	  
Anmälan	  senast	  2	  november.	  Medlemmar	  40	  
kronor.	  Ickemedlemmar	  100	  .	  	  

	  

	  

Guidning	  och	  medlemskap	  Guidning	  alla	  
söndagar	  14.00	  	  till	  november,	  kostnadsfritt	  
för	  medlemmar.	  Start	  vid	  Kulturhuset.	  	  
Medlemskap	  i	  föreningen	  150	  kronor	  per	  år.	  
Läs	  om	  parken,	  prästen	  och	  soldaterna	  och	  
om	  hur	  du	  blir	  medlem	  i	  vår	  fina	  förening	  på	  
hemsidan	  www.karlxistenar.se.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Alla	  är	  hjärtligt	  välkomna!	  	  

För	  frågor	  och	  anmälningar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ring	  A-‐S	  Haraldsson	  	  073	  808	  48	  69.  

Önneköps Livs och Diversehandel

Välkomna in och handla i vår mysiga 
Lanthandel! 

Vi har öppet vardagar kl. 10-18  och helger 
9-13. Glöm inte kika på vår delikatessdisk! 

Allt från goda ostar till lokala korvar för 
annorlunda fredagsmys!

La Flambée

Ny ägare fr.o.m. 
1/9. Jag vill tacka för 

13 fina år och alla trevliga 
möten i byn och på 

La Flambée. 
/Inger Pålsson
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Dan Nilsson, tack för 
allt du gjort för byn. 

Vi kommer sakna dig.

Behöver Du hjälp med 
Bokföring, Bokslut, 

Redovisning & Deklarationer?
Ring 076-51 87 94

sjredovisning@gmail.com

Sara j Redovisning



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

För mer info: 0415-103 36

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult

Allt inom 
Trädgård

Trädgårdsanläggare 
Pelle Hedlund
070-555 76 80

Farhult
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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

0415-154 33

Dags att ge 
tillbaka?
Välj en bank som låter delar av 
vinsten utveckla lokala projekt.

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.

det bästa för din häst 

hovslageri 

 

fyrspann 
hästfoder 

equivis 
Farhult 8271 

24296 Hörby 
Naturligt och komplett hästfoder                 equivis@onnekop.se  

Fredrik: 076-3160003 
Johanna: 070-3760003 
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Fyll i 

 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. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 

Önneköps Byaförening

Då var det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Glöm inte skriva era 
namn på inbetalningen. Välkommen till Byaföreningen!

50 kr 5600-4559

Att bli medlem (250 kr/år), bli frivillig i någon av våra 
verksamheter eller ge ett bidrag till våra insamlingar är 
några sätt att göra detta något. Något som bidrar till att 
liv räddas eller att människor kan få en bättre tillvaro.
 
Flera olika insamlingar pågår och just nu är bl.a. fokus 
på östra Afrika där akut hungersnöd på grund av torka 
drabbar människorna där och 1,4 miljoner barn riskerar 
att drabbas. Man kan ge ett bidrag på 100 kr genom att 
SMSa AKUT HUNGER till 72 900, men det går även 
bra att swisha till 123 031 0748.
 
Swisha kan man också göra när man handlar i vår 
secondhandbutik på Kristianstadsvägen i Hörby eller 
så betalar man kontant. När man handlar stödjer man 
Röda Korsets verksamhet, också ett sätt att göra något 
och dessutom kan man göra fina fynd! Vi har ändrat 
våra öppettider så att det numera är öppet kl. 14-17 både 
onsdagar och torsdagar. Lördagar oförändrat öppet kl. 
10-13.
 
Just nu planerar vi också för att samla in pengar till 
Världens barn. Ett evenemang är tänkt att gå av stapeln 
den 1 oktober i Folkets hus. Huvudnumret är att Hörby 
BlåsXtett spelar upp till dans som på mor och mormors 
tid. Och så blir det förstås lite annat …

 En trevlig kväll hade rödakorsarna i Kulturhuset i Östra 
Sallerup den 14 juni då det bjöds på smörgås med kaffe.

 

 

Vilket härligt ställe, som också drivs av frivilliga krafter. 
Tänk så mycket som kan åstadkommas med frivillighet!
Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
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 Kretsen kunde skicka iväg 5324 kr till Världens Barn, dels 
fick vi in pengar genom vårt evenemang i Folkets hus, då 
Hörby Blås X-tett spelade härlig musik, och dels samlade 
vi i insamlingsbössorna. Tack till alla som gjorde detta 
möjligt!

Arbetsgruppen i Önneköp fortsätter att träffas varannan 
måndag. Ett ihärdigt gäng varav många har hållit på i 
många år men gärna ser att fler kommer med. Tiden läggs 
både på privata alster och på sådant som kan användas 
inom Röda Korset samt till lotteriet på Önneköps 
julmarknad. Alltså både nytta och nöje!

Det är lätt att tro att Röda Korset är en välgörenhets-
organisation men främst är vi en organisation som hjälper 
till i katastrofer, och grunden är att en utsatt människa 
som behöver akut hjälp ska få det oavsett nationalitet, 
hudfärg, ålder eller annat. Den som har mest behov av 
hjälp ska först få hjälp. Grundidén för all rödakors-
verksamhet världen över är att förhindra och lindra 
mänskligt lidande. Från början handlade det om soldater 




Fyll i 

 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. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI  
Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 

Önneköps Byaförening

Då var det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Glöm inte skriva era 
namn på inbetalningen. Välkommen till Byaföreningen!

50 kr 5600-4559

Att bli medlem (250 kr/år), bli frivillig i någon av våra 
verksamheter eller ge ett bidrag till våra insamlingar är 
några sätt att göra detta något. Något som bidrar till att 
liv räddas eller att människor kan få en bättre tillvaro.
 
Flera olika insamlingar pågår och just nu är bl.a. fokus 
på östra Afrika där akut hungersnöd på grund av torka 
drabbar människorna där och 1,4 miljoner barn riskerar 
att drabbas. Man kan ge ett bidrag på 100 kr genom att 
SMSa AKUT HUNGER till 72 900, men det går även 
bra att swisha till 123 031 0748.
 
Swisha kan man också göra när man handlar i vår 
secondhandbutik på Kristianstadsvägen i Hörby eller 
så betalar man kontant. När man handlar stödjer man 
Röda Korsets verksamhet, också ett sätt att göra något 
och dessutom kan man göra fina fynd! Vi har ändrat 
våra öppettider så att det numera är öppet kl. 14-17 både 
onsdagar och torsdagar. Lördagar oförändrat öppet kl. 
10-13.
 
Just nu planerar vi också för att samla in pengar till 
Världens barn. Ett evenemang är tänkt att gå av stapeln 
den 1 oktober i Folkets hus. Huvudnumret är att Hörby 
BlåsXtett spelar upp till dans som på mor och mormors 
tid. Och så blir det förstås lite annat …

 En trevlig kväll hade rödakorsarna i Kulturhuset i Östra 
Sallerup den 14 juni då det bjöds på smörgås med kaffe.

 

 

Vilket härligt ställe, som också drivs av frivilliga krafter. 
Tänk så mycket som kan åstadkommas med frivillighet!
Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

11

som sårats i strid och blev kvarlämnade när slaget var över, 
men i dag handlar det både om krigssituationer och 
katastrofer av andra slag som t.ex. jordbävningar och över-
svämningar.

Hjälpinsatserna vid en akut katastrof  går till så att den 
nationella rödakorsföreningen som finns i det drabbade 
landet bedömer om hjälp utifrån behövs och i så fall vad 
som behövs. Förfrågan går till den samordnande rödakors-
federationen som går ut med en appell till övriga 
rödakorsföreningar. De som snabbt kan åstadkomma vad 
som behövs skickar detta direkt till det drabbade landet där 
rödakorsföreningen kan ta emot hjälpen, som då är 
anpassad till de faktiska behoven.

Årets julinsamling går till Röda Korsets katastrofhjälp. 
Lägg i våra bössor eller swisha direkt till 123 000 4663 
så är du med och räddar liv i jul. 
TACK!

Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof !

Betala medlemsavgiften för 2018 redan nu. 
Glöm inte att skriva era namn på inbetalningen. 

Välkommen till Byaföreningen!



Senaste nytt från Önneköps IF

Sommaren är viktig för oss Nordbor. 
Det blir ljusare och varmare och man blir automatiskt 
piggare av all D-vitamin. Kvällarna är otroligt härliga med 
vackra färgspel. Många tar sig tid att stanna upp och njuta 
av tystnad, andra förflyttar sig till stora städer för att känna 
puls och trängsel. 
  Fotbollsmässigt innebär sommaren för Önneköp IF:s del 
speluppehåll. Inga matcher att rapportera om, inga skador 
att oroa sig för, den regelbundna träningen får pausas och 
Björkvallen fullkomligen invaderas av fyndsugna loppis-
besökare. För sommaren i Önneköp förknippas även av 
den årliga Loppisen första lördagen i månaden, i år den 5 
augusti. Loppisgeneralen Micke och ett gäng medhjälpare 
har under året farit runt och samlat prylar, stora som små, 
som generösa människor har valt att skänka till föreningen 
för att saker de tröttnat på ska kunna få ny nytta någon 
annanstans. Vi skickar ett stort tack till alla de som skänkt 
loppor, det uppskattas enormt! Som sagt, i år den 5 augusti, 
på loppisdagen kom det ca 2000 personer till Önneköp och 
Björkvallen för att göra sitt livs fynd, fylla en lekstuga eller 
sommarstuga med husgeråd, möbler, en ny cykel. 
  Man kanske är ute efter att hitta snygga böcker till sitt 
bibliotek, söka dörrhandtag i det utförandet som till-
verkades 1979 i tusental men som inte finns att finna 
någonstans utom i det nyinköpta huset och där verkar 
finnas 700 dörrar och det saknas två handtag för att det ska 
bli komplett. Det kan kännas typiskt men man kanske har 
tur att hitta exakt det på en idrottsloppis på landet. Allt det 
jobb som ligger bakom att samla in, förvara, plocka fram, 
sortera, sortera, sortera, packa upp, packa upp, packa upp 
känns så värt all möda när man belönas med alla besökarna 
och deras fyndlystnad. Att genomföra hela arrangemanget 
hade inte gått utan hjälp av drygt 100 personer som ställer 
upp före, under och efter loppisen. 
  Önneköps IF är mycket tacksamma för all hjälp och stöd 
vi får av ideella krafter och naturligtvis av alla kunder! Utan 
det hade det aldrig varit genomförbart. 

Pantburkar 
ÖIF tar tacksamt emot era aluminiumburkar. Dessa skickas 
till återvinning samtidigt som föreningen tjänar en liten 
slant för besväret. Lämna dem på Björkvallen eller i för 
avsedd behållare vid återvinningsstation vid Önnebo. 

Tennisbanan 
Banan ägs av Önneköps Byaförening och är klar för spel 
för säsongen. Teckna medlemskap i Byaföreningen eller 
ÖIF och spela gratis. Annars betala enligt instruktioner i 
Björkvallens högra entré. Drop-in-spel tillämpas och funkar 
så gott som alltid. Tennisbanan utnyttjas sällan vilket är 
synd när nu möjligheten finns! Om den inte nyttjas finns 
alltid risken att den inte kommer att underhållas och slutli-
gen plockas ner. Utmana familjen och grannarna på en egen 
Open, eller samla ett gäng och dra till med rundtennis. 

Ungdomarna 
Är du intresserad av att börja träna fotboll och vara del 
av ett lag, se mer info om de olika lagen på www.laget.se/
onnekopsif  eller kontakta ungdomsansvarig (Peter) på tfn 
0708-98 52 00. 

Seniorer 
I skrivande stund har seniorerna en bibehållen plats i 
division 4 även till nästa år, dock återstår flertal viktiga 
matcher och inget är säkert förrän sista matchen är spelad 
den 30 september. I seniorsammanhang ska vi inte glömma 
B-laget. Här spelar ett härligt gäng i åldrarna mellan 14 
och 60 (!) år seriefotboll. Kom och heja på våra seniorer! 
Ert publikstöd är viktigt! Förutom spännande matcher kan 
man träffa och umgås med känt folk, nytt folk och nygamla 
bekantskaper. Ungdomssektionen håller kiosken öppen
 under A-lagsmatcherna och erbjuder perfekt grillad korv 
från vår lokale slaktare i Illstorp. 

Vi hoppas ni haft en bra sommar, trots stundtals utebliven 
både sol och värme, och välkomnar er till en fartfylld höst 
med mycket fotboll och gemenskap. 
MVH // Styrelsen
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Iakttagelse
Vid ett studiebesök av en förälder till en elev på Långarödssko-
la stannade man till och läste på en tavla där eleverna hade fått 
skriva vad man såg mest fram emot inför nästa läsår. I mitten 
med stora bokstäver stod det ÖIF-dagen. ÖIF bjuder in alla 
elever på Långarödsskola till en friluftsdag på 
Björkvallen där det finns ett flertal stationer med diverse 
utmaninar. Stationerna är bemannade med folk från skolan och 
från idrottsföreningen. Uppenbarligen väldigt uppskattat av 
eleverna, och triggar arrangörer att försöka göra det igen. ÖIF 
har varit framgångsrika på att fånga upp ungdomar i fritids-
aktiviteter på Björkvallen och det är vi fortfarande. Däremot så 
har barnantalet i trakten minskat något och åldersspridningen 
är ganska stor, så utmaningen ÖIF har är att även om det finns 
ungdomar som vill spela fotboll så kan vi ibland inte erbjuda 
ett lag med jämnåriga. Ett lag kanske består av flera ålders-
grupper som ställer högre krav på ledare och kan ibland vara 
tålamodsprövande för lagmedlemmar. Det som ändå förenar 
är glädjen med lagsport. Är du ungdom eller känner du någon 
som vill spela ungdomsfortboll se mer info om de olika lagen 
på www.laget.se/onnekopsif  eller kontakta ungdomsansvarig 
(Peter) på tfn 0708-98 52 00.

Pantburkar
ÖIF tar tacksamt emot era aluminiumburkar. Dessa skickas till 
återvinning samtidigt som föreningen tjänar en liten slant för 
besväret. Lämna dem på Björkvallen eller i för avsedd behållare 
vid återvinningsstationen vid Önnebo.

Klubbstugan
Lokalen står till ert förfogande om ni vill hyra den till t.ex. 
barnkalas och släktträffar mm. Prata med Joachim tfn 
0708-851654. Vi har även tält och bord till uthyrning.

Lotter
Önneköps Lanthandel säljer Bingolotter och Sverigelotter för 
föreningens räkning. 

Sportchefen Henric ”Hue” Månsson har ordet:
Summering ÖIF Herrar 2017
För andra året i rad spelade Önneköps herrseniorer fotboll i 
Division IV efter en mycket lyckad debutsäsong 2016. 
Förväntningarna vi hade satt på oss själva inför säsongen var 
höga men samtidigt visste vi att andra året i en ny division 
alltid är svårare och tuffare än det första. Truppen hade 
breddats rejält med ett tiotal nyförvärv och endast ett fåtal 
spelatapp, många av nyförvärven var unga och hade aldrig 
spelat på denna nivå förut. Vissa föll ur ramen samtidigt som 
vissa visade att de verkligen ville vara med och kriga med de 
äldre spelarna.

I mars månad packade vi träningsväskorna och begav oss till 
Barcelona på träningsläger. Vi bytte snö och frost mot solsken 
och dryga 20 grader varmt vilket skapade perfekta 
förutsättningar för härliga träningar med högt tempo som 
grundsten. Sammantaget ett mycket lyckat läger och både 
spelare och ledarstab tackar klubben ödmjukast för denna 
möjlighet.

Inledningen av seriespelet var allt annat än bra, precis som i 
genrepet mot Askeröds IF veckan före, hade vi förtvivlat svårt 
att skapa något organiserat anfallsspel, detta i kombination 
med allt för enkla mål bakåt, resulterade i att poängnollan var 
intakt efter tre spelade omgångar. Vändningen kom i borta-
matchen mot Hanaskog IS där både kreativiteten framåt och 
antalet sprungna meter ökade markant. 

Vi lyckades gå vinnande ur de flesta ”viktiga” matcherna, 
sexpoängsmatcher mot lag i den nedre regionen av tabellen. 
Tänker främst på 3-2 segern mot Snogeröd där kontraktet mer 
eller mindre säkrades, en match som böljade fram och 
tillbaka, där ingenting egentligen stämde för vår del men där 
vi till sist kunde dra längsta strået. I med denna seger och 3 
poäng i efterföljande match mot Öja FF var kontraktet säkrat 
med två matcher tillgodo. Dessa två matcher slutade med två 
förluster och man kunde tydligt se att vi inte hade mer än äran 
att spela för till skillnad mot våra motståndare. Faktum är att 
sex poäng i de två sista matcherna hade gett oss samma antal 
poäng som vi tog 2016, som sånär räckte till ett Division III-
kval.

Jag och hela spelarkollektivet vill rikta ett stort tack till tränare 
Jesper Stenlundh som efter fyra år i klubben nu väljer att anta 
nya utmaningar, vi önskar dig stort lycka till i din nya klubb 
Höörs IS.
    Vi hälsar samtidigt Roland Nilsson varmt välkommen 
(tillbaka) till klubben, Rolle som han vill kallas, tar från 2018 
över tränaransvaret för oss och det känns verkligen bra. Han 
har en stor rutin, är omtyckt i klubben sedan tidigare och före-
språkar en fotboll som vi vill spela i Önneköp.

Vad vi minns: Linus frispark som innebar 6 poäng mot 
Snogeröd och i praktiken säkrat kontrakt.

Vad vi tar med oss: Sättet vi reser oss på efter den usla starten 
och säkrar kontraktet med två matcher till godo, starkt!

Årets skyttekung: Jonathan Hellström, 6 mål

Årets Spelare: Linus Nyman

Vad vi ser fram emot: Ett nytt år med en ny tränare och 
fortsatt etablera oss som ett stabilt Division IV-lag.

Så kul det är med fritt broderi!

Hemslöjden i MittSkåne håller på att avsluta ett projekt. 
En MittSkånekarta är delad i 10X10 centimeters kvadrater. 
Alla som under hösten hade lust kunde få en bit tillsammans 
med linnetyg och broderigarn.
    - Illustrera området efter fantasi och känsla, försök att få 
med vägar och större orter, löd instruktionen.

Jag fick Långaröd och Vallarum, ett område jag cyklat i
många gånger. Nummer 62 står det på baksidan av 
kartkvadraten.

Nu ska jag skicka in mitt broderi och så ska min bit 
fogas samman med alla övriga lagom till Skånska 
Juldagarna i Bosjökloster. Där visades 1-3 december hur 
och av vem Önneköp blivit skildrat.
    Inspirationen kommer från ett annat projekt där 
deltagarna broderade hela Skåne. Det arbetet finns 
på Hemslöjden i Landskrona.

Text och foto Eva Grip

Bli en av Jöns Henrikssons många guider!

Studiecirkelstart  i Kulturhuset i Östra Sallerup den 21 februari kl. 
19.00. Sammanlagt fyra tillfällen under våren för dig som vill visa och 
berätta om den intressanta parken från 1600-talet.
Anmälan senast 19 februari till 0733-861966 eller eva.grip@evagrip.se

ÖNNEKÖPS IF önskar GOD JUL 
och GOTT NYTT ÅR! 



Nybyggarevägen 3, Önneköp

Tel. 0415-600 90, www.woolpack.se

ÖPPET: Tisd–fred 11–18, lö–sö 11–16

   Kom och gympa! 
    torsdagar och söndagar            

 
Vi träffas varje torsdag och söndag i 
Långaröds idrottshall, kl. 18.30–19.30. 

Vill Du också röra dig till medryckande musik 
tillsammans med våra duktiga ledare och bli 
starkare, smidigare och få bättre kondis, så är 
Du välkommen. Kom och prova att gympa med oss! 

Du gör så mycket Du orkar, vill och kan. 

Du betalar bara 200 kr för hela höstterminen, 100 kr 
går till att köpa in material och 100 kr används till att 
köpa små julgåvor till våra ledare, som jobbar ideellt. 

 
Långaröds hurtbullar 

  

Jag erbjuder:
•	 Träningar i Working Equitation - den nya roliga 

tävlingsdisciplinen.
•	 Dressyrträningar när du själv vill hemma hos oss.
•	 Ridhuskort - Håll dig torr i vinter!
•	 Temakvällar - Teori med hästen i fokus för alla 

medvetna hästägare.

Välkomna!

Åk inte över ån efter vatten - 
Nu kan du träna här i Önneköp!

Vill du förbättra din ridning, din kommunikation med 
dina hästar, prova nya discipliner eller bara rida inom-
hus i vinter? Då är vi ditt alternativ här Önneköp!
Jag tränar ryttare i Sverige,  Europa, Amerika och res-
ten av världen så låt mig hjälpa även dig till ett 
bättre hästliv!

Farhult 8247, Tel. 070-2446434, info@naturligdressyr.se
www.naturligdressyr.se
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Högalunds Köttlåda                

 Bregnahult

4

.

Högalunds Köttlåda 
.

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

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM”
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI

OCH

DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet 
maj – aug varje dag.

Affären, i samma byggnad, är  

öppen varje dag 

hela året.

Tel. 0456 – 520 50

Vår omtyckta köttlåda kan beställas under 
hela året. Lådan innehåller 30-40 kg kött 
 från våra ekologiska kalvar i Skäpperöd.  
       Leverans i november. Pris 129 kr/kg.

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

 

 

ÖNNEKÖPS CYKEL nära 
människor och natur. 
Hyr hos Önneköps Livs! 
Tel: 0415 603 00 
www.hotspotkollerod.se

behöver DIG!

Kontakta ordf.
Anne Andersson 

0415-60264 
073-029 50 80.

 

6

En annons här kostar 50:-
per utgåva.

 Önneköps Lanthandelsmuseum
Har öppet lördagar kl: 11:00- 16:00

Juni, juli Augusti
Övriga tider ring

Clary 0763-636867
Tage 0415/60019

Bli Medlem i Byaföreningen
Medlemsavgiften  är 30:-

BG 5600-4559

Välkommen till

Lavendelgården i 
Henset

Telefon: 0415-61175
www.lavendelgarden.eu

 ÖNNEKÖPS 
MINIRACINGKLUB 

ÖMRK 

Vi  håller  igång  varje  fredagkväll 
Kl 18.30 – 21.30   i  “Möllan”. Vi 
träningskör,  tävlar  och  mekar 
med  våra  bilar.  Bilar  utlånas . 

ALLA ÄR VÄLKOMNA !  

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep.
+ Byggnationer

Återförsäljare av däck

KUMHO & GENERAL
NOKIA & MICHELIN

HANKOK

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service  
          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl
              242 96  Hörby                      Tel. 0415 – 60323
 

Välkommen in på

www.prtryck.se

Den enda bank du 
behöver

Hörby 0415-173 00, www.fofspar.se

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

Återförsäljare av däck
KUMHO & GENERAL, NOKIA & MICHELIN

HANKOK

Byggnadsvårdsbutik

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

 Öppettider Butik Ons-Sön 10-16, Kafé Ons-Sön 10-15
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Enochssons Åkeri AB
SKOGSTRANSPORTER

Önneköp
Tfn/Fax 0415 - 600 80

070 - 600 83 41

DUMPERTRANSPORTER
Dan Gustafsson AB
Mobil: 070-575 12 27

Önneköps 
Gräv & Schakt

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

SOLKULLENS FÖRSKOLA
med TID för ROLIG LÄR-LEK! 

  Ring 0415-604 44

Tottes maskintjänst
I Elestorp

Fastgödsel med 2 st Samson sp12 -1600kr/h

Flytgödsel med 20 M3 Samson med 12 meter ramp - 1100kr/h

4 m spirit med biodrill - 550kr/ hektar

12 radig majssåmaskin med fronttank till gödning - 550kr/hektar

Huggning, Kuhn 315 fram, Krone 3.20 bak med band -1 200kr/h

Rundbals pressning med Welger 545,

Inlainer med snittverk från O - 25 knivar - 130kr/bal

Självgående hack för gräs och majs.

Strängning av gräs - 700kr/h

Snöskottning med 320 blad samt grusning

Grävjobb

För mer information var vänlig att kontakta

Kristofer Olsson

0703906112 / 0415-311052
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Aquarel Skåne · Skäpperöd 8404 · 27568 Vollsjö · Sverige
Dirk Lauer · Mobil: +46 70 3477711 · www.aquarel.se

Minireningsverk PUROO®

• Lågt inbyggnadsdjup, endast 1,30 m
• Klarar svenska krav, inga kemikalier, minimalt 
  underhåll, inga serviceavtal
• PUROO  reningsverk för enskilt avlopp med helt 
   biologisk SBR-teknik och CE-certifierad 12566-3

R

Flera reningsverk i Hörby och Sjöbo kommun i drift

Maskinstationen              
med marknadens modernaste 
maskiner för bästa resultat.
Ring för info mvh Anders

Slit inte  ut er! 
Jag plockar er STEN!

19
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

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

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

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

krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130

Måleri med traditionella färger
Under vintern kan
det vara bra att 
planera våren 
och sommarens 
utvändiga måleri.
Välj kulörer och 
färgtyp,så att allt 
är på plats när 
vädret är lämpligt!

www.econyans.se   0769  463360

God Helg
Maria Attström
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Högalunds Köttlåda 
.

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

Pris: 104 kr/kg. Leverans i november.

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

www.kulturvandring.se

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum
Kivik

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM”
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning.

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam

E-mail. bertam@onnekop.se

Även du kan bli Medlem

CH  Blommor

BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby
Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

Blomsterförmedling – Alla slags binderier
Blomsterarrangemang – Buketter

Krukväxter

    
                                                                                          Mors. 
                                           Irene Olofsson Bregnahult
                                                                                               

  Håleklöva trädvård

Beskärning,  Fällning
Plantering o Rådgivning

          Arborist Håkan Belin
Tel: 0739 57 58 52

F-skatt  Ansvarsförsäkrad

 

  

Köinge

Maskinservice

Tel: 0415- 622 88

Mobil: 0709-28 23 93

GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI

OCH

DAGMARS SERVERING

HÄLLEVIK

Dagmars Servering öppet 
maj – aug varje dag.

Affären, i samma byggnad, är  

öppen varje dag 

hela året.

Tel. 0456 – 520 50

HYRESGÅRDEN

SäljeS: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st
Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st
0 4 1 7 - 2 62  0 5   w w w.va b - a b . s e

UthyreS ByggmaSkiner o StällningarUTHYRES BYGGMASKINER O STÄLLNINGAR
SÄLJES: PVC-rör 110 x 6 m. 225:-/st

Byggdrän 110/97 x 4 m 80:-/st
Minireningsverk enskilda avlopp Biovac

  0417-262 05 www.vab-ab.se

VI FINNS I VALLARUM
20



1 6  D E C E M B E R
Kom till Farhults bymosse mellan 
kl 11 och 13 och hugg din julgran för 100 kr. 
Mosseföreningen bjuder på glögg och 
grillen kommer att vara tänd. 
Ta med korv och såg! 
Från Långaröds kyrka ta vägen mot 
Vallarum. 
Ingång till mossen efter 2 km - se skylt.

JULGRANSHUGGNING 
PÅ 

BYMOSSEN


