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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

Ledare     s. 2
Kvinnogemenskap 
och bröd      s. 4-5
Äppelskörden    s. 7
Sjököpssjön               s. 8-9
ÖIF årskrönika    s. 12-13
Arnolds äventyr   s. 14 
Vad åsen ger               s. 19

Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Detta är en politiskt obunden 
tidning. Vi vill GÄRNA ha 
inskickat material från våra 
läsare. Tänk på att det är 
manusstopp 1 mars, var 
vänlig att respektera detta.
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:
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-60135
Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30

Omslagsfoto Linda Anderberg

I detta nummer:

Ordföranden har ordet

Nu är det jul igen

Jag saknar känslan som man hade när man var barn och längtade till 
julen i en månad innan: risengröten, de goa prinskorvarna, sill, dopp 
i grytan, far som gjorde sin mumma, mor som städade sista veckan 
som en galning och mormor som satte fart med att göra korv efter 
att grisen hade blivit slaktad av Sture Slaktare. Stackars gris, men den 
hade i alla fall ett fantastiskt liv på en liten gård ... Innan det skedde! 
Julottan drog vi iväg till med trötta ögon, men det kändes ändå bra 
efteråt med ljusen, sångerna och stämningen. Och tomten kom med 
spännande paket. Konstigt att alltid Mor Carla var på utedasset just 
då? 
   Djuren blev speciellt tillsedda: fåglarna fick rejält med mat och 
katterna och hunden var proppmätta. Och jag fick dricka julmust. 
Vilken lycka!

Nu är det snart dags att stötta vår julmarknad den 10:e december!
Och så hoppas jag att vi alla tänker på grannar och ensamma 
människor i vår närhet som vi kan skänka en glädjens strimma med 
att bjuda på lite julmat, välkomna in på en glögg eller ge bort en 
julklapp till.
   Tack alla ni byare för ert engagemang.
   God jul och ett gott nytt år
Arnold

  Önneköps Byaförening kallar till

ÅRSMÖTE 
Tisdag 21 februari kl 19.00, 2016
 i  klubbhuset vid idrottsplatsen   

  Ärende enligt stadgar   -   Kaffeservering

___

Medlem som önskar få ärende behandlat 
på årsmötet ska skriftligen överlämna 

ärendet till styrelsen senast 3e februari.
        
___

BYAKANNAN
     

    Förslag på mottagare av byakannan för 2016 mottages                                                      
    tacksamt av Byaföreningens styrelse senast 3e februari.

Välkomna!
                          

                      

Missa inte årets JULMARKNAD, se annons  på baksidan.

Styrelsen informerar om fibernät

Byaföreningen kommer att inleda ett samarbete 
med andra byaföreningar angående bredbands/
fiber-utbyggnad på landsbygden. 
Vid frågor, vänligen kontakta Byaföreningens 
kontaktperson Gert Larsson: gla_@telia.com eller 
Byaföreningens styrelse: sjredovisning@gmail.com

La Flambée

Bed & Breakfast 
charmigt inredda rum

enkelrum * dubbelrum * familjerum 
Från 300.- kronor/person/natt
ring Inger Pålsson 070-2751324 

mejla info@la-flambee.eu 
Adress: Per Bings väg 10 Önneköp

2 3



Kvinnogemenskap och bröd
Djup gnistrande snö, blå himmel och strålande sol. En 
otroligt vacker vinterdag var Byanytts redaktion inbjuden 
till Katrine Hahn Kristensen för att deltaga i brödbakning i 
hennes gamla bakugn. Katrine bor i Ormastorp tillsammans 
med sin man Rune och deras tre barn. Gården är minst 180 
år gammal men var i så dåligt skick att de fick bygga upp den 
igen från början. Endast bakugnen gick att rädda och huset 
byggdes på nytt runt ugnen. Gården är vacker med mycket 
återanvänt material som gamla dörrar och kakel. Vi kommer 
in i köket som är ljust med trägolv, synliga bjälkar och 
snickerier i grågrönt och gult målat med linoljefärg. Bak-
ugnen tar upp en tredjedel av rummet och det är varmt och 
doftar av nybakat bröd.
   
I köket finns också Gun-Britt Edvinsson och Åsa Sandgren 
som har bakat tillsammans med Katrine förut.
   – Att baka stenugnsbakat bröd är ett tungt jobb och man 
måste vara minst tre personer, säger Katrine.
   De har hållit på sedan morgonen och när jag och Sandra 
dyker upp är det nästan dags att ta ut rågbröden från den 
stora ugnen. Katrine öppnar ugnsluckan och tar ut ett bröd 
med hjälp av en lång brödspade. Gun-Britt knackar på 
brödet och lyssnar, av ljudet beslutar dom att brödet behöver 
vara inne en stund till.

   Vi slår oss ner vid köksbordet och Katrine berättar att hon 
lärt sig baka i bakugn av Ina Nilsson som i sin tur lärde sig 
baka av sin mor. Ina bor numer i Hörby och har haft kurser 
i stenugnsbakning i Kulturhuset i Östra Sallerup. Det är Inas 
recept de använder idag.
   
Kvällen innan bakdagen ska ugnen värmas upp långsamt 
med en liten eld och på själva dagen börjar man tidigt och 
eldar på rejält i flera timmar. Ugnen ska komma upp i 300 
grader. Under tiden ugnen hettas upp sätts degarna, allt görs 
för hand och det krävs kroppsarbete att knåda den stora 
mängden deg.
   
Värmen från ugnen underlättar jäsningen och Katrine lyfter 
av tyget från ett stort tråg där en vörtbrödsdeg ligger och 
väntar.
   Nu är de 38 runda rågbröden färdiga och Katrine plockar 
ut dem ur ugnen, Åsa och Gun-Britt tar emot och lägger 
dem i ett angränsande rum för att svalna under tyg. De är 
oerhört effektiva och det går i ett huj.
   Ugnen måste värmas upp igen inför nästa omgång av bröd 
och den fylls med tunna långa grenar och några enstaka 
vedklabbar.
   – Värmen ska snabbt komma upp i temperatur och därför 

används smala grenar som brinner snabbt, förklarar Katrine.
   – Hur vet du när det är dags att lägga in bröden? undrar 
jag.
   – Man kan använda en termometer, men jag gör ett trick 
jag lärt mig av Ina: när elden brunnit ut läggs ett tidnings-
papper i ugnen, jag räknar till 20 och då ska pappret vara 
gyllenbrunt. Om det är bränt är det för varmt, skrattar 
Katrine.
   Vörtdegen tas upp på bordet och delas upp i bitar på 900 
gram, knådas och formas till avlånga bröd. Doften från den 
kryddiga degen fyller köket och jag känner mig varm och lite 
dåsig. Åsa tittar på termostaten och säger att det är 30 grader 
i rummet. Elden äter av syret så det är inte konstigt om vi 
är trötta. Stämningen är hjärtlig och jag njuter av dofterna 
och av att lyssna på kvinnorna som bearbetar degen under 
småprat.
   – Att baka stenugnsbröd är ett kvinnohantverk och det är 
viktigt att det inte försvinner. Detta är en del av lands-
bygdens kultur- och kvinnohistoria, säger Katrine.
   
Vörtbrödet är utbakat och väntar under duk och nu ska 
ugnen rengöras efter brasan. Glöden rakas ur och ugns
botten städas med en riskvast. De blivande vörtbröden förs 
in i ugnen på en mjölad ugnsspade.
   – De ska rulla av spaden och inte fastna, berättar Katrine.
   Det är väldigt varmt i köket men det finns ingen tid för 
paus. 
   – Nu ska vi göra skorpor, säger Gun-Britt.

Det har varit en väldigt trevlig eftermiddag och det är dags 
för oss att bege oss hem. Vi får med ett ljummet rågbröd 
som jag gissar kommer smaka ljuvligt med en klick smör.  
Hemma skär jag upp och smörar brödet. Jag hade rätt! Det 
är nog det godaste bröd jag smakat; saftigt och lite sött och 
bakat med känsla och historia.

Text och bild Linda Anderberg

Åsa, Katrine och Gun-Britt

Vörtdegen på jäsning

Grovt rågbröd ca 30 runda bröd

Dag 1:
Degen skållas
12 l vatten (85-90°)
4,5 kg grovt rågmjöl
2 kg rågsikt
½ dl salt
Mjölet siktas. Degen rörs 
smidig, strös med mjöl och 
täckes med en duk.

Dag 2:
200 g jäst
Surdeg
1 flaska mörk sirap
½ flaska ljus sirap
7 kg rågsikt
6-8 kg vetemjöl

Ina Nilssons recept för stenugnsbakat rågbröd:

900 g deg per bröd.
Brödets skorpa blir hårt 
och aromatiskt med 
mycket smak av veden 
och de upphettade 
stenarna.
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 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

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 Långaröds kyrka dec-feb:

1 dec 14.00       Café 14 med Luciatåg och landgång.                      
             Anmälan till pastorexp. 0415-17550
4 dec 16.00       Luciagudstjänst och Barnens julfest.  
             Haglund
18 dec 13.00    Gudstjänst Önnebo. Haglund
24 dec 13.00    Julbön. Lindgren
30 dec 19.00    Julkonsert med Kyrkokören. Solister,  
            Lars-Gunnar Dahl och Frida Stefans 
            son. Tvärflöjt Astrid Mellbin.
 
6 jan 18.00        Musikgudstjänst. Nyberg
29 jan 11.00     Mässa. Tomelius
 
2 feb 14.00       Café 14
26 feb 14.00     Mässa. Roos Åkerberg

Alla hälsas välkomna!

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

I början av 1920-talet undersökte kulturgeografen Anna Kristoffersson 
trakterna i Långaröds socken.”Landskapsbildens förändringar i norra och 
östra delen av Färs härad under de senaste tvåhundra åren.” heter boken 
som gavs ut 1924. Den tid som författaren tittar tillbaka på är 17- och 
1800-talet. Men för att förstå förutsättningen för landskapet beskriver hon 
även vad som skedde då isarna smälte och hur framforsande vatten drog 
med sig stenar och sediment och spred ut detta som kom att bli det land-
skap som vi idag känner igen. ”Vid en vandring genom Långaröd påminnes 
man ständigt och jämt om Småland” skriver hon och fortsätter ”Den 
odlade bygden i centrum avbrytes oupphörligen av steniga ljungbackar 
och lövängar, kärr och mossar. I öster kringgärdas den av en tät mur av 
bok- och granskog med isprängda mossar och försvinnande små odlingar.”

Anna Kristoffersson beskriver topografin och de underliggande lager som 
bildats för miljoner år sedan. I boken som inte är särskilt lättläst kan läsas 
hur istäcke förvandlats till vattentäcke och hur ishavsfloder bildat breda 
fält av sediment som kom att utgöra bra åkermark en bra bit söder om 
Långaröd. Med hjälp av google maps försöker jag förstå utbredningen av 
nordväst sydostliga ansamlingar av material som spreds då inlandsisen 
smälte bort. Långaröds socken vilar på urberget och här växer inte lika 
många fruktträd jämfört med vad det gör i till exempel i Vanstad, skriver 
författaren. Det finns en tabell som säkerligen är aktuell än idag. Det är inte 
alltid ett nyplanterat fruktträd överlever vintern på åsen.

Annelie Nilsson

Äppelskörden

Ingrid Marie skördade av Agneta Anderberg Wennerholm i Östra Sallerup. 
Fotografi: Linda Anderberg
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I Långaröd samlades söndagen 9 oktober ett dussin natur-
intresserade ortsbor  som inte räddes regnet för avfärd till 
Sjököpssjön. Naturskyddsföreningen i Hörby hade bjudit 
till fältvandring för att visa och berätta om sjöns historia 
och dess framtid.
   Kjell Nyström och Kajsa Åbjörnsson som var dagens 
ciceroner berättade om folket på gården vid Sjököpssjön 
runt förra sekelskiftet. Det finns dagböcker bevarade som 
ganska detaljerat beskriver viktiga händelser och vardagens 
arbete från den tiden. Det berättas om de aktiviteter olika 
årstider förde med sig, till exempel sådd, bärplockning, 
skörd, fiske och snöröjning. Kjell som är uppvuxen i trakten 
berättade om djurlivet som fanns vid sjön på 50-talet och 
gjorde jämförelser med idag. Det finns ännu kronhjort, 
dovhjort och rådjur men också vid mera sällsynta tillfällen 
lodjur och varg. Trollsländor och fjärilar trivs vid vatten-
draget och vi fick syn på en liten kungsfågel. Sjöfåglarna 
däremot har i princip försvunnit. Runt sjön växer blåbär 
och lingon och ute på mossen finns faktiskt lite tranbär.

Sjököpssjön
Sjön har uppskattningsvis varit cirka 7 hektar stor en gång, 
men i dagsläget återstår bara två vattenspeglar om cirka ett 
respektive ett halvt hektar. Planen är att sakta dämma upp 
sjön för att höja vattenytan och således öka vattenspegeln.    
Denna process måste göras långsamt så att man tillser att 
pH-värdet i vattnet inte sjunker. En försur-ning skulle 
inverka på både växt- och djurliv. Kräftdjur, till exempel, 
skulle inte överleva det.
   – En miljö med fler biotoper skulle gynna den biologiska 
mångfalden och det blir spännande att se vad framtida 
inventeringar kan påvisa, menade Kjell Nyström. En större 
vattenspegel kan förhoppningsvis attrahera sjöfåglar igen.

Regnet avtog en liten stund och på himlen framträdde en 
vacker regnbåge. Men så tilltog det igen och det var få som 
stannade kvar efteråt för att dricka sitt medhavda kaffe. ”En 
whisky hemma framför brasan lockar betydligt mer”. Men 
det var en intressant fältvandring och vi som deltog tackar 
Naturskyddsföreningen, Kjell och Kajsa så mycket för att ni 
delade med er av era kunskaper. Vi ser fram emot att följa 
projektet!

Text och bild Karin Mace och EvaMärta Granqvist

Varje år inträffar kriser och katastrofer runt om i 
världen där människor behöver snabb hjälp. Genom 
att ha beredskap och resurser att sätta in när kata-
strofen är ett faktum kan Röda Korset snabbt agera när 
det behövs. Julinsamlingen i år går till katastrofhjälpen 
och pengarna används både till att bygga upp bered-
skap och till direkta insatser. Du kan stödja detta, och 
få chans till vinst, genom att antingen köpa lotter av 
oss på Önneköps julmarknad eller på Kupan i Hörby. 
Det går också bra att lägga en slant i våra bössor eller 
ge en gåva via vår hemsida www.redcross.se.

   Ny chans att lära sig första hjälpen och hjärt-/
lungräddning blir det den 10 december. Denna 
gång håller vi till på Husaren i S Rörum, kl 9.00-
16.15. Utbildningen är gratis. Fika och lunch 
kommer att serveras till självkostnadspris. För mer 
information kontakta undertecknad eller anmäl ditt 
intresse på horbyrodakorskrets@gmail.com.

Röda Korset finns i 190 länder och är världens 
största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att 
rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i 
Sverige.

Anne Andersson, 0415-60264 eller 073-0295080

Katastrofer 
tar inte julledigt

Det tappra gänget som trotsade vädret Kjell Nyström och Kajsa Åbjörnsson
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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

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

0415-154 33

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

Vi minns Phär Stefansson med 
värme och tackar för allt Du gjort 
för Kulturhuset i Östra Sallerup.

Vila i frid.
Vännerna på Kulturhuset.

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 

Naturligt och komplett hästfoder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equivis 

Johanna & Fredrik Rahm  
Farhult 8271, Hörby 
equivis@onnekop.se 

0703-760003 
0703-111620 

 
www.hippolyt.se 

0703760003 
076-940 20 20




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
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Önneköps IF´s Årskrönika 2016

Ö
verraskade var det nog en del som blev över hur bra herrlaget 
placerade sig under sitt första år i den sensationellt högsta 
divisionen klubben någonsin befunnit sig i, div 4. In i det sista 
spelade man för kvalplats, för kval till 3:an!, men förlorade sista 
matchen och placerade sig totalt fyra i tabellen. Otroligt bra 
jobbat av alla inblandade. Det bådar gott inför säsongen 2017!

N
ågot som vi ibland tar för givet i Önneköp är allas generositet 
när det gäller att ställa upp och hjälpa till vid olika begiven-
heter. Vi kan inte tacka nog så mycket alla de som finns vid 
vår sida när Loppisen är i antågande. Alla som skänker loppor, 
forslar dem till Björkvallen, bygger bord, packar upp, utfordrar 
alla medhjälpare, sorterar, sorterar, sorterar, säljer och prutar 
och städar undan när allt är sålt så att man några timmar senare 
inte kan se vad som har ägt rum. 

N
ej, jag har inte glömt kunderna. Till sist, men absolut inte 
minst, TACK till alla kunder som tar sig till Loppisen första 
lördagen i augusti varje år och kämpar, armbågar och prutar sig 
till det ena fyndet efter det andra och som på så många sätt ser 
till att vi får en chans att bedriva verksamhet ett år till!

E
xtraordinärt för 2016 var att Önneköps IF fyllde 70 år. Vi 
tyckte det skulle firas med något alldeles extra så efter månader 
av planering  blev det en familjedag i september med det bästa 
programmet man kunde tänka sig, med det bästa vädret man 
kunde tänka sig. Ungdomarna hade bjudit in andra lag i kom-
munen och det spelades derby på derby hela dagen. Alla som 
stannade till för att titta fick se så många ungdomar, glada och 
uppspelta över sin sport. Herrarna bjöd in till Oldboysmacher 
med spelare från 90-talslag. Inte riktigt samma snabbhet, 
intensitet och frisyrer som då, men med samma eller t.o.m. 
ännu mer glädje som då. 
   Damlaget återuppstod för några timmar, med Cay och Osvald 
som tappra keepers, och med Gert N och Åsa S som lagledare. I 
den matchen såg man ingen förändring i varken snabbhet eller 
intensitet mot vad som presterades i de aktiva åren. Matchen 
hade benen nytta av i ca 1,5 vecka ± 1 vecka. 

K
orv serverades naturligtvis under jubileumsdagen och säkert 
800 grillade korvar hade mättat besökarnas magar innan dagen 
var slut. Önneköps Bageriet hade dagen till ära tagit fram ÖIF-
bakelsen och även den såldes som om man inte hade sett den 
förr… och det hade man ju inte heller förstås. Utöver match-
erna så kunde man under Jubileumsdagen prova på Bubbel ball, 
hoppa i hopptorn och skjuta på mål á la Lilla Sportspegeln. 
Dagen och kvällen avslutades med en hejdundrande fest med 
grillad gris, dans till Gladpack, presentutdelning, tal, fotbolls-
nostalgi, glitter och glamour! 

Ö
verrumplad och förstummad är ord man kan använda om man 
ska försöka att beskriva känslorna när det blev känt att ÖIF 
fanns med i framlidne Tore Rosenlunds testamente. Men även 
förvånade och smickrade. Tore var en stor supporter till 
Önneköps IF, han fanns på plats till de hemmamatcher när han 
kunde och inte var ute på sjön. Han hade sin plats i sydöstra 
hörnan av planen, på slipersmuren vid huset där Albert en gång 
bodde. Förutom att vi fick ärva elcykeln som de sista åren hade 
blivit ett signum för Tore så fanns det ca 500 glödlampor, 1000 
batterier och kassettband som antagligen hade kunnat bilda en 
cirkel runt jorden om man la dem på rad. Även Ragnar Rosen-
lunds, Tores fars, examensarbete från Alnarp på 30-talet fanns 
bland arvegodset. Det var två smidda hästskor! 

P
å tal om korv. Om ni inte har läst ”Nedslaget: Korvhimlen 
finns i Önneköp” på www.skanesport.se så är det hög tid. 
Matchen med stort M gick av stapeln i början av augusti (det 
var derbymatchen mellan ÖIF – Hörby FF). Tillsammans med 
ca 500 fotbollssupportrar, både ÖIFs och HFFs, hade även 
Chrisoffer Ekmark tagit sig till en av Sveriges finaste anlägg-
ningar, Björkvallen, för att bevittna ett sevärt och mycket 
spännande derby. CE är sportreporter och täcker de Mellan-
skånska intressena och denna gång hade turen kommit till vårt 
paradis. Han beskriver vår by som ”Myspysgullifnuttig”, men 
han har tagit sig friheten att beklaga sig över lantbruks-
maskiner. Det som han dock inte nog kan överösa med beröm 
är korven. Korven är perfekt grillad, precis på gränsen till 
brända men knapriga och varma in i mitten. Så perfekt att 
denne man överväger att flytta hit. Inte läge att klaga över 
lantbrukare om man gillar lantbruksprodukter så till den milda 
grad! Läs artikeln, kul och uppmuntrande! (Önneköp vann så 
klart matchen.)

S
yftet med en nyligen gjord undersökning var att se hur man 
ser på Önneköps IF. Urvalet bestod av 10 män och kvinnor i 
åldern 26-45 år boende i Höör. Det framkom då att det associ-
erades med konstiga gubbar (har träffat Arnold), som en tråkig 
förening (spelare i Maglasäte), loppis som man gör allt för att 
missa (va??). Slutsatsen man kan dra av den undersökningen är 
att man har gjort ett felaktigt urval. När man ändrade urvalet 
till ett mer förtroendeingivande sådant och ställde samma fråga 
till 10 män och kvinnor i åldern 8-65 år boende i Önneköps-
trakten så blev utgången mer sanningsenlig. Det associeras 
med fotboll (wow, vilken skräll!), glädje, gemenskap, Moster, 
loppis (denna gång med mer entusiasm), gräsdoft, gräsmatta, 
blod, svett och tårar, hälsofrämjande, ledarskap och engage-
mang. Slutsatsen man kan dra av denna statistiskt säkerställda 
undersökning är att Önneköps IF förenar och skänker glädje 
till gammal som ung, man eller kvinna. 

I
nför den stundande vintern (ja, den kommer att dyka upp i år 
också) ligger fotbollssäsongen på is (hihi) ett tag. Det är veten-
skapligt bevisat att det behövs lite vila och återhämtning för 
att prestera till 100% när det gäller. Naturligtvis är det dock en 
del inomhusträningar och diverse cuper inplanerade för både 
ungdomarna och seniorerna. För alla fotbollssupportrar kan 
det vara bra att förbereda sig för försäsongen med att inhandla 
sina värmande supporterattiraljer. Det finns både mössa och 
halsduk till försäljning. Säg till om vi ska ombesörja affär! 

F
rån oss alla till er alla, En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Önskar Önneköps IF genom 
//Sekr. Jeanette Persson 
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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

Välkommen till
LAVENDELGÅRDEN

i Henset
Telefon 0415-611 75

www.lavendelgården.eu

 

 

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.

ARNOLDS ÄVENTYR 
Minnen från vår förtrollande planet
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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 & Måleri

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

 Öppettider Butik Ons-Sön 10-17, Kafé Ons-Sön 10-15

Vår ordförande har släppt en ny bok och 16:e november var 
det signering och försäljning av ”ARNOLDS ÄVENTYR, 
Minnen från vår förtrollande planet” på Hörbys bibliotek. 
Byanytt var såklart på plats för att dokumentera och för att 
passa på att sippa lite cava. En jämn ström av besökare kom 
för att köpa boken och snacka lite med äventyraren och det 
dröjde inte länge förrän Arnold behövde hämta fler kartonger 
med böcker. Boken, med kapitel som ”Soppatorsk i Kalahari-
öknen” och ”Fritz the killer”, är mycket underhållande med 
underbara berättelser och fantastiska bilder.

Byanytt ger ”ARNOLDS ÄVENTYR, Minnen från vår 
förtrollande planet” fem Önneköpsflaggor av fem möjliga!

Text och bilderna till höger av Linda Anderberg

PASSA PÅ!
På Önneköps julmarknad 
finns Arnold på plats från 

kl 17.00 för att signera 
och sälja sin bok
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Vår omtyckta köttlåda kan beställas under
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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

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

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

www.naturligdressyr.se    e.angantyr@outlook.com

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
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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

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

Tottes maskintjänst 
 

Nu är vårbruket i gång och Tottes 
maskintjänst kan erbjuda huggning, 

strängning och pressning. 

 

Snittverk, 0-15 knivar eller 

0-25 knivar. 

 

Plastade balar 90cm-150cm. 

Hö och halm balar 90cm-180cm. 
 

Välkomna att ringa 

Kristofer Olsson 

0703906112 / 0415-311052 
 

Tottes maskintjänst erbjuder diverse tjänster 
inom lantbruket som huggning, strängning och 

pressning.

Snittverk, 0-15 knivar eller 0-25 knivar.

Plastade balar 90cm-150cm.
Hö och halmbalar 90cm-180cm.

Välkomna att ringa
Kristofer Olsson

0703906112 / 0415-311052
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Nybyggarevägen 3, Önneköp

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

ÖPPET: Tisd–fred 11–18, lö–sö 11–16

VAD ÅSEN GER

Olika sorter som plockats, 
skördats och torkats i Farhult 
under 2016 av Manne. 

Foto: Redaktionen

18



Lördagen 10/12  Kl. 16.00—18.30 
Försäljning, Fika, Räddningstjänsten grillar korv  

Mats Speleman underhåller med sin fiol  

  

 KL 17.30   Kulkören sjunger 

 KL 18.00   Tomten Kommer 

Välkommen till Önneköps 

Julmarknad 2016 
 

I Klubbhuset 
på Björkvallen 


