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I detta nummer:

Oktober

* Kulturhuset i Östra Sallerup lördagar/söndagar kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42.
Hemsida: www.kulturhusetosallerup.se, facebook/Kulturhuset i Östra Sallerup

Öif:
3/10 kl. 11.00 ÖIF P13 hemmamatch 
4/10 kl. 13.00 ÖIF - FC Österlen (A-lagsmatch) 
10/10 kl. 10.00 ÖIF PF10 hemmamatch 
17/10 kl. 11.00 ÖIF P13 hemmamatch 
31/10 Supporterfest och slutdragning i årets supporterlotteri.

November

* Kulturhuset i Östra Sallerup lördagar/söndagar kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42.
Hemsida: www.kulturhusetosallerup.se, facebook/Kulturhuset i Östra Sallerup

*Julmarknad 21-22 nov i Kulturhuset i Östra Sallerup

Ny layout av annonsruta i Byanytt 
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Kulturhuset  
              i Östra Sallerup 

 
Lördag/söndag 12-17 samt 
MC-café måndag 17-21 

Hantverksbod   Café   Loppis  
Utställningar: Konst,  

radio/TV, 1600-talsparken.     
Tel 070-6242642 

www.kulturhusetosallerup.se 
 

Åsa har tyvärr valt att lämna sitt uppdrag som ordförande i byaföreningen. 
Tidsbrist och sjukdom i familjen är anledningen till att hon inte kan 
fullfölja ordförandeskapet. Till nästa årsmöte är det Arnold som är vår 
tillförordnade ordförande och Åsa hoppas liksom vi övriga i styrelsen att 
han får det stöd han förtjänar. 
 
Åsa tycker att det har varit oerhört givande att vara delaktig i Önneköps 
utveckling och, som ni säkert har märkt, har hon särskilt lagt sig vinn om 
att utveckla och förnya Lanthandelsmuséet som förhoppningsvis ska ge 
rejäla intäkter, så att vi kan fortsätta med renoveringen. 
 
Hon tackar för all uppskattning hon fått och styrelsen vill passa på att 
tacka Åsa för alla hennes insatser i Önneköps Byaförening.  
 
Föreningen är vad vi tillsammans gör av den - medlemmar, sektioner, 
styrelse och ordförande är alla del av verksamheten och utgör vår styrka. 
 
En mysig höst önskar vi er alla! 

Åsa och Arnold samt hela styrelsen
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En solstekande dag i augusti har Bynyttkollegan Sandra, fotografen 
Björn och jag stämt träff med Lars Boman och hans kollega Andreas 
Adolfsson. Dom har köpt Önneköps gamla valskvarn där byns eget 
mjöl Snöstjärnan en gång maldes. Från 1960-talet fram till alldeles 
nyligen huserade Önneköps Miniracingklubb i kvarnen som under 
årens lopp arrangerat flera SM.
   – Miniracingbanan är kvar och klubben hyr fortfarande lokalen 
av oss, även om den är inaktiv just nu, berättar Lars. Som det är nu 
kommer vi använda det gamla stallet till produktionen och kvarnen 
får stå där den står. Sedan får vi se hur det blir i framtiden, vi ska få 
allt att fungera först.
   – Börja från början, vad är det för något ni ska göra här? frågar jag.
   – Vi ska tillverka väggmoduler av ett material som vi kallar för 
komposit, berättar Lars. Jag är maskiningenjör och processkemist 
i grunden och har jobbat för Peab. Jag var nyfiken på hur templet 
Pantheon i Rom kan stå kvar, det byggdes 27 BC, och började 
studera romersk byggnadsteknik. Av en händelse hittade jag en bok 
från 1800-talet i min fars dödsbo, jag slog upp den och så stod det 
”Roman concrete”. Jag började fördjupa mig i det här, fortsätter 
han. Romarna blandade i aska från Vesuvius och kalk i cementen. 
Vi har liknande komposition i vårt material, fast modernare, men 
egenskaperna är desamma. Vanlig cement hydratiseras (härdar) på 
28 dygn och klingar sedan av medan romersk cement fortsätter och 
blir starkare. Jag har haft mycket kontakt med forskare vid University 
of California i Berkeley, som också intresserar sig för det här, och de 
tror att materialet reagerar med koldioxiden och får en ytterligare 
härdning. Tack vare den kontakten blev jag inbjuden till universitetet 
i Quito i Ecuador för att föreläsa om vulkanisk aska.
   Lars berättar att han jobbat som handledare på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) i Stockholm under ett halvår. 
   – Vi gjorde tester på Vattenfalls laboratorium och de tittade på det 
här med livslängd, vattenpåverkan och syra. När professorerna på 
KTH som skulle checka av oss frågade vad jag hade för referenser så 
svarade jag: Pantheon. Det blev väldigt mycket garv!  
   

Lars plockar upp en platta från bordet, knackar på den och skickar 
den sen vidare så vi får känna.
   – Vårt material har väldigt hög tryckhållfasthet, det är som kakel.  
Eftersom tryckhållfastheten är så hög kan vi använda betydligt 
mindre material för att uppnå samma styrka. I jämförelse tillverkar 
våra konkurrenter bärande delar som är tre gånger så tjocka som 
våra. Våra väggar är alltså en tredjedel så tjocka och det leder 
ju också till mindre utsläpp eftersom det blir färre transporter, 
fortsätter han.
   Plattan är helt slät och påminner om marmor. Jag säger att det 
nog skulle vara snyggt att ha som bordsskiva och Lars berättar att 
de även ska producera köksbänkar och bordsskivor.
   – Materialet är så starkt att det går att göra tunna bordsskivor. 
Vanlig betong är för porös. Jag har gjort ett soffbord som jag ska ta 
med till Smén så att han kan svetsa ihop underredet.
   Lars berättar att de kommer att återanvända spillet till att 
tillverka alltifrån trädgårdsmöbler till vaser och ljusstakar. 
   – Det skulle vara kul att hitta ett ställe i byn där vi kan sälja lite 
såna här grejer, fortsätter han.

– Gjuter ni väggmodulerna eller hur går det till? undrar Sandra.
   – Ja, vi gjuter ungefär som betong. Kompositen hälls i formar 
som sedan härdar, säger Andreas som är VD för företaget.
   – Kommer ni även att bygga själva husen? frågar jag.
   – Vår tanke är att vi ska ta hela kedjan, fortsätter Andreas.   
    Vårt fokus kommer att vara små villor och Attefallsstugor och 
vi kommer följa kunden från skissen tillsammans med vår arkitekt 
till det färdiga huset. Vi vill jobba med kvalitet och lång livslängd 
och därför vill vi vara delaktiga hela vägen.
   Vårt företag heter Triple E Houses och de tre e:na står för 
ekonomiskt, ekologiskt och energieffektivt. Vårt material är mer 
miljövänligt att producera än vanlig cement eftersom vi reducerar 
cementdelen med 50 %. Vi har också ett bra energivärde och 

materialet ackumulerar både värme och kyla. 
   – På KTH värmde man upp en trästomme och det tog 8 
min för den att kylas ner igen. En vanlig betongstomme tog 7 
timmar. Det innebär att ett trähus börjar bli kallt kort efter att 
ett värmesystem körts igenom men ett betonghus ackumulerar 
värmen, säger Lars.
   Andreas fortsätter.
   – Det första vi kommer göra nu är en Attefallsstuga 
som vi kommer ställa här på gården och sen kommer vi 
förhoppningsvis fylla på med olika modeller framöver som man 
kan komma och titta på. Stugorna kommer vara kompletta 
förutom taket som man själv bestämmer hur det ska se ut med 
vinklar och så. När du har valt en stuga så kommer det hit en 
lastbil med en kran, lyfter upp stugan och kör den till din tomt 
där du har lagt en sandbädd, det finns plintar under stugan så 
det är bara att ställa ner den. 24 timmar senare har du vatten 
och el och allt är klart.
   – Det kommer ju vara bra för byn om ni har en utställning 
av stugor som det kommer folk för att titta på. Bra både för 
affären och bageriet, funderar Sandra.
   Vi förlorar oss en stund i ett samtal om hur god thaimaten 
är och jag känner att jag nog måste köpa med mig en portion 
hem efter den här intervjun.
   Tillbaka till verkligheten.

– Vi vill att det kommer ut att vi inte är Peab som kommer hit 
och börja forsla utan det här är vårt projekt med egna pengar 
som vi stoppat in. Vi har inga stora muskler men vi satsar på 
det här och vi vill göra det ordentligt och rätt, säger Andreas.
   – Kommer det generera jobb? undrar jag.
   – Ja, det kommer det göra, menar Andreas. Det är ett ganska 
tungt yrke även om vi reducerar vikten med en tredjedel. Det 
är alltifrån ett tons väggmoduler som ska flyttas och det är tufft 
även om vi såklart har maskiner. Vi håller på att bygga upp ett 
skensystem som tar två ton och så har vi trucken, men det är 

ändå tungt. Cementen väger nästan tre gånger så mycket som vanligt 
vatten och det ska dras och bäras säckar och fyllas i gjutformarna. 
   – Hur kommer det se ut framöver? frågar Sandra.
   – Vi kommer fortsätta bygga klart för produktionen inne i stallet 
och där borta där det ligger virke kommer det bli en torkstation för 
väggelementen. Andreas pekar mot en plats mellan stallet och kvarnen.
   – Sen finns ju den gamla valskvarnen men vi har inte kommit så 
långt att vi vet vad vi ska göra, vissa grejer vill man bevara. Det finns ju 
en historia. 
   Andreas fortsätter. 
   – Vi är inte här för att förstöra historien utan vi vill bygga ny.
   – Det har ju varit aktivitet på den här gården seda 1870-talet och det 
är kul att fortsätta den traditionen. Vi kanske börjar mala mjöl igen! 
skrattar Lars.

   – Hur hamnade ni egentligen i Önneköp? undrar jag.
   – Vi hyrde en del av en lokal i Katrineholm men kommunen ville 
hyra ut hela lokalen. Det ville inte vi, säger Lars. Så vi började leta 
efter lämpligt ställe och hamnade till slut i Önneköp.
   – Så det är bara en slump?
   – Ja, det är faktiskt bara en slump, skrattar Andreas. Den här gården 
passar oss bra för Lars kunde flytta in i huset och så finns det möjlighet 
att bygga ut i framtiden. Och sedan är det ju en mysig liten by!
   – Bor du här permanent nu Lars?
   – Ja, och jag måste säga att jag aldrig sovit så jädra bra som jag gör 
här!
  
Vi blir visade runt i produktionshallen med de maffiga bjälkarna till 
skensystemet och gjutbordet där gjutformarna ska vara. Vi konstaterar 
att detta antagligen är Önneköps första tillverkningsfabrik.
   Självklart önskar vi lycka till och välkomna till byn!

Text och foto Linda Anderberg
Foto Björn Salomonsson

Önneköps första fabrik

Info
Attefallsstuga
är ett s.k. komplement-
bostadshus som får 
byggas utan bygglov 
med en sammanlagd 
yta om upp till 25kvm 
(kräver anmälan till 
kommunen).
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 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

När jag skriver eller läser hans namn, så hör jag precis hur hans 
trygga stämma lät i telefonluren. Många gånger har det blivit 
samtal under de senaste åren. Först när jag ringde honom i hans 
egenskap av ordförande för Pärups Bygdegård när jag undrade 
om han ville representera föreningen på en samling som rörde ett 
landsbygdsutvecklingsprojekt. 
   Han kom, och efter det träffades vi många gånger både i 
projektgruppen och i genomförandet.
   – Hur ska vi sätta igång? frågade jag hemma vid hans köksbord. 
Det var när Arne bodde kvar i Frännarp och vi precis fått veta 
att projektet kunde starta. En januaridag i hans kök med kaffe 
och vetebröd. Vi tittade på bilder från bygden och bilder av 
ardennerhästar, både sådana han själv ägt och andra.
   – Vi börjar väl med cykelslingorna, sa han.

Tillsammans med äldre bekanta till Arne åkte vi runt på 
vintervägar. De beskrev platsernas historia. Längre fram, när det 
blev sommar cyklade vi. Jag blev genom honom introducerad till 
berättelser, platser och människor i bygden. En sa:
   – Egentligen skulle Arne ha Nobelpriset, han kan allting.
   Han mindes årtal, namn, utfall av skörd, händelser i stort och 
smått och hur vädret var från långt tillbaka. Med respekt för 

tidigare generationers kunnande och arbete var han också nyfiket 
öppen för nyheter och utveckling.
   När Pärups Bygdegård 75-årsjubilerade avtackade föreningen 
Arne för hans många år som ordförande. Fadern var en av dem 
som hade varit med och byggt huset när landsbygdens ungdomar 
behövde en mötesplats, också han ordförande under lång tid. 
Föredömligt skött är huset fortfarande en stor tillgång vid fester 
och arrangemang. Massor av minnen har jag från föredrag, 
inspirations- och idéträffar, workshops och fester, både från min 
egen barn- och ungdoms tid och från åren med projektet Hotspot 
Kölleröd. Inte sällan stod Arne Andersson i köket både innan, och 
bredde mackor, och efteråt med disken.
   Även i annat föreningsliv var Arne aktiv. I Jöns Henrikssons 
Minne ingick han i både styrelse och i den arbetsgruppen som 
vårdar, stängslar och röjer parken. De sista åren engagerade han sig 
i Lanthandelsmuseet.
   Varje dag som pensionär cyklade Arne, det slet inte på höften, 
gav motion och frisk luft nära naturen, det han var van vid som 
bonde men inte fick när han sålt gården och flyttat till Önneköp.
   Vi är många som kommer att sakna Arnes närvaro och röst.

Eva Grip, projektledare för Hotspot Kölleröd 2012 -2014.

Arne Andersson

1600-talskväll        
med Rickarums Bya Teater
Föreningen	  Jöns	  Henrikssons	  Minne	  (	  www.karlxistenar.se)	  bjuder	  med	  
stöd	  av	  Hörby	  kommun	  på	  arrangemang	  tillsammans	  med	  Rickarums	  Bya	  
Teater	  i	  Pärups	  Bygdegård	  fredagen	  den	  2	  oktober	  klockan	  19.	  Anmäl	  
deltagande	  senast	  28/9	  till	  eva.grip@evagrip.se.	  	  

	   	  

Rickarums	  Bya	  Teater	  har	  spelat	  flera	  pjäser	  som	  på	  olika	  sätt	  handlar	  om	  
1600-‐talet	  i	  Skåne.	  Denna	  kväll	  uppträder	  medlemmar	  i	  scenkläder,	  visar	  
filmavsnitt	  ,	  gestaltar	  och	  berättar	  om	  händelser	  och	  öden.	  Lättare	  
tidstypisk	  förtäring.	  	  	  

	  

Pris:	  För	  medlemmar	  i	  Jöns	  Henrikssons	  Minne	  40	  kronor,	  övriga	  100	  
kronor.	  Eller	  betala	  200	  kronor	  och	  bli	  samtidigt	  medlem	  till	  och	  med	  2016.	  

Hjärtligt välkomna! 
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Mitt i Önneköp Drag på årets sommarfest!

LOPPISFYNDARE

Det var väldigt många besökare på sommarens
loppis. Vi lyckades fånga några i vimlet när
de kom bärandes på sina fynd.

Hej! Vilka är ni, bor ni här i närheten?
   - Vi heter Linus Kullving och Julia Hengen, 
vi bor i Malmö men har köpt hus i Buus med några vänner som vi håller på att
renovera. 

Vad har ni gjort för något fynd idag?
   - Vi har hittat tjusiga fönster som kommer passa perfekt i vårt hus.

Vad tycker ni är bäst och vad är sämst med årets loppis?
   - Bäst är hela upplevelsen! Sämst är att man dras med och blir lite hetsig.

Nu i sommar satsade Byaföreningen på turismen. 
De här fina ungdomarna: Agnes, Hedvig, Ellinor, 
Faa, Odin och Ebba fick sommarjobb som turist-
värdar i Önneköp.  Bra jobbat!!

Linda Lundqvist leder Allsångståget

Nils Pils och Per Bers bjöd på en härlig show 
och  många skratt!

Linda Lunqvist and the Clean House fick igång 
dansen i den varma julinatten.

Yngve Kristiansen, Norges svar på Cornelis
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Notiser från Önneköps IF

Hej Byanyttläsare och ÖIF-supportrar!

Hoppas att ni alla har haft en skön sommar! Ledighet 
och semestrar i all ära men ÄNTLIGEN fortsätter 
fotbollssäsongen!

Seniorerna
Vi ser ut att ha en rafflande höst framför oss! Då tänker 
jag framför allt på vår seniortrupps intressanta placering 
i division 5 sydöstras tabell. Suveräna Simrishamn har 
ryckt i toppen men där bakom är Önneköp ett av de lag 
som slåss om en kvalplats till division 4. Men i vanlig 
ordning är bollen rund och många matcher återstår.                                          
   Det gäller att laget genomför en perfekt höstsäsong 
och dessutom har turen på sin sida både när det gäller 
resultat och form. Den 4/10 vet vi med säkerhet om 
säsongen är slut eller om ett nagelbitande kval väntar.     
   Kom och heja!

Ungdomarna
Två av våra ungdomslag, P13 och PF10, har 
startat hösten med uppskattade träningsläger 
med övernattning på Björkvallen. Lek, skoj och 
fotbollsträning i perfekt sensommarväder i dagarna två. 
För dessa båda lag väntar fortsatt seriespel i höst.
   För ÖIFs yngsta spelare i PF7-8 fortsätter 
Mellanskånes Sparbanken Skåne Cup. I skrivande 
stund pågår förberedelserna för ÖIFs värdskap i 
turneringen den 22/8. Sammanlagt är ca 160 barn 
från fotbollsföreningarna i Stehag, Höör, Maglasäte, 
Gårdstånga/Flyinge, Marieholm, Löberöd och Askeröd 
anmälda. Tack till Ingelsta Kalkon som skänker 
förtäring till deltagande spelare och ledare.
   I höst är en busstur till Malmö inbokad för vår 
ungdomssektion. På programmet står matchen mellan 
FC Rosengård och KIF Örebro i damallsvenskan.     
   Vi gissar att Martas autograf står högt på mångas 
önskelista! Tack till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 
som sponsrar utflykten!

Har ni frågor som rör ungdomssektionen är ni 
välkomna att kontakta Laila på tfn 070-945 02 71.

Innebandy
Senare i höst drar innebandyträningen igång igen i 
Långaröds gympahall. Håll utkik efter info på hemsidan 
www.laget.se/onnekopsif.

Supporterlotteri och supporterfest
Lördagen den 31/10 är det dags för årets supporterfest 
och den spännande slutdragningen i supporterlotteriet.    
   Mer info kommer bl. a på hemsidan.

Loppisen
Önneköps IF är glada och stolta över att husera i en 
bygd där så många härliga människor sluter upp med 
oumbärlig hjälp när det är loppisdags! Ett stort, varmt 
TACK till alla er som på ett eller annat sätt bidrog till 
ännu en enastående loppis!

Åsa Sandgren
Önneköps IF

September 
Ålamörker och ålafiske en tradition 
som bör upphöra enligt Naturvårdsverket.

Ålen är akut utrotningshotad och därför 
plockar vi bort den från julbordet.

Pelle Hedlund
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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 124 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

Kläder - Presenter - Hudvård
Ull- & Skinnprodukter

Nybyggarevägen 3
ÖNNEKÖP

Tel. 0415 - 600 90

Ons - Fre   12 - 18
Lör - Sön   12 - 16

Ladda ner tio cykelslingor 
och kom nära livet hos oss.

www.hotspotkollerod.se
Hyr cykel på Önneköps Livs 

0415-60300

www.lillahundhotellet.n.nu

Årets stora svenska blueshändelse stod bageriet i Önneköp 
för den 12 juli, då de arrangerade sin årliga musikafton i 
trädgården!
   Bill Öhrström som har lockats dit av BergaBlues stod för en 
magnifik uppvisning med både munspel och sång. För att inte 
tala om alla goa anekdoter från hans liv.

Blueslegenden kom till Önneköp

Bill har spelat med de riktigt stora bluesartisterna i världen 
och t.o.m. tagit Jimmie Hendrix till Sverige på 60-talet!
   Varmt välkommen tillbaka till Önneköp önskar 
Kulturministeriet.
   Och ett stort tack till Anders och Noi som har engagerat 
sig för Önneköparna!
   
Mvh Arnold
Foto Björn Salomonsson Greta föddes i Farhult 1926. Familjen Lundin flyttade till Långaröd 

1943. Efter skolgången arbetade Greta som hembiträde. 
   Torsten Andersson och Greta gifte sig 1948 och bosatte sig i 
Önneköp. De båda var mycket intresserade av bygden. 
   Den 1 maj 1952 öppnades poststationen i deras hus och Greta blev 
poststationsföreståndare. Hade vi ett postärende satt Greta i luckan, 
alltid glad och hjälpsam. 1973 lades poststationen ner och Greta fick 
en lantbrevbärartjänst utgående från Hörby. 
   Greta var ofta värd på Lanthandelsmuseet och hon deltog också i 
kurserna: Långaröds socken genom tiderna. På båda ställena var Greta 
till stor hjälp tack vare sin kunskap om bygden. 
   Gretas hem var alltid öppet för oss i Önneköp.
   Vi saknar dig Greta.

Ulla och Inger

En Önneköpsprofil har lämnat oss
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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

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

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 
 

En gammal rolig historia

Per skolle hogga letta spinkebränne fårr å fao fyr i kackelonen, 
men han konne ente hitta yssen, hont han änn laida, så han gick 
ing i stuan te Ola. Ola ligger å halslomrar pao såffelåged. 

- Godå Ola

- Godå Per

- Sövor du?

- Ja, de gör jå

- De va ju söng, forr jå skolle villa launa yssen så jå konna hogga 
letta spinkebränne, jå hittor ente min.

- Ja, de hadde du gott konnad fao, om jå bårra hadde vaed va-
gen.

Citat från “ Rosa Fritzon, Byahornet 2-2008 sid. 31”

Text inskickad av Björn och Snöfrid Salomonsson

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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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 10-17.

Färgsättning
mm

Måleri med traditionella färger

Fönstermålning med linoljefärg
Rådgivning

Invändigt och utvändigt måleri med 
miljövänliga färger

 www.attstrom.se   0769 463360 

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
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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

Bondgards Lagerhotell i Ö. Sallerup
Uppvärmt och larmat.

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

krister.wiengren@bosallerup.com

Tel: 0733-335130

Add a little bit of body text
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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.

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

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 

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

Önneköp har haft besök av en klassisk kultfigur och den tidigare svenska 
NFL-spelaren Björn Nittmo. Anledningen till Sverigebesöket är att ett 
filmbolag i samarbete med den amerikanska ambassaden håller på att spela 
in en film om Björns karriär inom amerikansk fotboll. Han passade givetvis 
på att hälsa på sin far och syster i Önneköp, dricka några öl på puben, samt 
att köpa några väl använda snapsglas på Önneköps loppis. 
   Björn lämnade Skåne som 17-åring för att studera i USA och kom efter 
något år i kontakt med college-fotboll, han var framgångsrik med sin 
hårdsparkande vänsterfot och skrev 1989 kontrakt med New York Giants 
och han tilldelades smeknamnet “Thunderfoot”. Björn är än idag den mest 
framgångsrika svenska exporten till amerikansk fotboll och är än idag den 
ende svensk som spelat oavbrutet en hel säsong i NFL. Björn spelade fram 
till 2001 då han lade bollen på hyllan, men det har inte bara varit fotboll i 
hans karriär utan han har även medverkat i ett par filmer, bl.a. “Any given 
Sunday” med Al Pacino och Cameron Diaz i huvudrollerna. Han har även 
varit en återkommande gäst hos David Letterman i “The Late Show”. 
   Numera bor Björn med sin fru Karin i Camp Verde utanför Phoenix i 
Arizona och är egen företagare inom digital TV. 

Text och bild Björn Salomonsson

Kultspelare från NHL på besök






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

30 kr 5600-4559

Medlemsavgift Byaföreningen 2015


