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Reparation och Försäljning 
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Eva Grip 0733-861966
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Önnebo               s. 6-7
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mingel     s. 10-11
Notiser från ÖIF   s. 12-13 
Sommarloppisen            s. 14-15

Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Detta är en politiskt obunden 
tidning. Vill ni ha in annonser 
m.m. till nästa nummer?  
Tänk på att det är 
manusstopp 10 november
Mejla redaktionen på:
byanyttonnekop@gmail.com
web: www.onnekop.com

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

Redaktionen består av:
Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30
Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66, 0415-60135

Omslagsfoto Pelle Hedlund

I detta nummer:

Festkommittén behöver hjälp!
Byns julmarknad brukar vara en trevlig
och välbesökt tillställning. I december
förra året var marknaden flyttad till
klubbhuset p.g.a. vädret och trots att det
framkom kritik mot det beslutet så tror
vi flertalet tyckte att det blev en trevlig
dag och många konstaterade att det
var skönt att vara inomhus i värmen.
Men det finns ett problem. De senaste
åren har knallarna klagat på att de
inte får något sålt. Vi bybor köper helt
enkelt för lite. Samma sak fick vi höra
efter denna julmarknaden. 
Glögg- och lussebulleförsäljningen
gick däremot bra och det var mycket prat 
och skratt runt fikaborden.
Detta har fått oss i festkommittén att
fundera över att vi kanske kan ordna
julmarknaden på ett annat sätt? Vi kanske
inte måste ha några knallar? Eller
bara någon enstaka? Vi kan träffas och
fika och sjunga julsånger? Vi behöver
er hjälp! Hur vill Önneköps byafolk ha
sin julmarknad? Skicka in förslag till
byanyttonnekop@gmail.com.
Alla förslag mottages hjärtligt!
//Festkommittén

Ordföranden har ordet
Höstvindarna och regnet har dragit in över vår vackra bygd. 
   Sommaren känns plötsligt avlägsen, en sommar som varit mycket upp 
och ned i vädret. 
   Kanske därför som Önneköpsbygden svämmat över av besökare!
   Anders på bageriet har serverat massor med mat, sommarfesten blev 
otroligt lyckad, loppisen har aldrig haft fler besökare och jag hoppas alla 
turistaktörer har varit belåtna med sommaren.
   I vår nymålade väntsal finns det nu framlagda turistbroschyrer som 
besökare kan ta del av från vår bygd. Ett stort foto av Önneköps torg 
på 40-talet är uppsatt i väntsalen. Tack familjen Lindholm för lånet av 
kortet.
   När jag skriver detta har 70-årsfirandet av Önneköps IF ännu inte ägt 
rum och jag hoppas att alla Önneköpare ses på Björkvallen den 10:e 
september!
   Klubben har gjort ett fantastisk säsong i fyran och är väl värd allas 
uppskattning.
   Ett stort tack till våra fina ungdomar som höll i turistbyrån i år och till 
alla Er andra som stöttar och hjälper till i Byaföreningens anda.
   Höstliga hälsningar
   Arnold

!
Trubadurafton på Önneköps pub
Fredagen 28 oktober blir det underhållning på puben:
Sigun Rix  kommer att underhålla oss med en mix av 
sång och prat. 
Sigun är musiklärare i Ystad, men uppväxt i Starrarp en 
bit från Sjököpsskogarna.
Notera datumet i almanackan, kom i tid så ni får sitt-
plats!     
/Irene och Kjell-Ingvar.

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

Höstens aktiviteter i Kulturhuset i Östra Sallerup

1 OKTOBER- 11e DECEMBER
Öppet lördagar/söndagar kl. 12.00-16.00. Hantverksbod, loppis 
och café. Radio-/TV-utställning. www.kulturhusetosallerup.se, 
facebook/kulturhuset i Ö Sallerup

19/11-20/11 Kulturhuset i Östra Sallerup Julmarknad kl. 12-
17. Provsmakning, hantverksbod, loppis, café, tomte, godis till 
barnen.

Gr
at
 is 

ÖIF 70 år!
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Vi har fått en insändare:

Hej, har just läst nr 2 av Byanytt.
   Vill gärna på detta sätt tacka er för att jag på 
detta sätt, några gånger årligen, får information om 
vad som händer i min barndoms by.
   Läste med stort intresse artikeln om posten i 
Önneköp. För övrigt skriven av min gamla skol-
kamrat Kjell Nyströms far. Ralph Jönsson som är 
nämnd på vykortet var son till droskägare Henrik 
Jönsson. Tänk, på 50-talet fanns det plats för två 
taxirörelser i lilla Önneköp.
   Kan också nämna att när jag skulle skriva min 
första jobbansökan fick jag låna Greta Anderssons 
skrivmaskin. En av dom få som då fanns i 
Önneköp.

Med vänliga hälsningar
Kjell Sjöström

Röda Korset Second hand, dvs vår butik med 
försäljning av begagnade kläder, böcker, tavlor, hus-
hållsartiklar m.m. är en viktig en del i vårt 
hållbarhetsarbete. Försäljningen är ett sätt att samla in 
pengar till vår verksamhet samtidigt som återanvänd-
ning av t ex kläder ger ett alternativ till nyproduktion 
av textilier som har stor miljöpåverkan. Fler fri-
villiga behövs för att kunna hålla butiken i gång – är du 
intresserad kontakta undertecknad. Butiken är också 
en mötesplats för den som bara vill sätta sig ner och ta 
en kopp kaffe, så välkommen in även om du inte tänkt 
handla!

Första hjälpen för alla är en metod speciellt utformad 
för att hjälpa andra att lära sig första hjälpen på ett så 
enkelt sätt som möjligt. Detta genomförs av i
nformatörer som genomgått en kortare utbildning. 
Vår rödakorskrets planerar för att starta upp denna typ 
av verksamhet för att kunna erbjuda deltagare på t.ex. 
språkcaféer att lära sig första hjälpen och söker därför 

nu personer som är intresserade av ett sådant 
frivillig-uppdrag. Den som är frivillig/volontär inom 
Röda Korset ställer sig bakom våra värderingar, bl.a. om 
humanitet och opartiskhet. För mer information 
kontakta undertecknad eller anmäl ditt intresse på 
horbyrodakorskrets@gmail.com.

Mer om vad Röda Korset gör både lokalt, nationellt 
och internationellt finns att läsa på www.redcross.se där 
också kretsen har en egen hemsida. Du kan också följa 
oss på facebook: sök på ”Hörby röda kors”

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.

Med vänlig hälsning
Anne Andersson
0415-60264 eller 073-0295080

Humanitet i vardagen 
– ett sätt att bidra till ett öppet och välkomnande samhälle

Kom och gympa 
med oss!

Vi träffas i Långaröds gympasal,
torsdagar och söndagar kl 18.30-19.30.

Alla är välkomna!
Vi som gympar tillhör ingen förening, utan vi är bara 
personer i bygden som gillar att röra på oss. Du kan 
komma och provgympa och vill du fortsätta så betalar 
du 50 kr för hela höstterminen.
Vi har flera gympaledare och därför varierar innehållet 
i passen. De som oftast leder passen heter Eva Nilsson 
och Åsa Jonsson.

Välkommen att gympa med oss!
Vi ses i gympasalen!
Birgitta Åsfält

Snart är det halloween och vad passar bättre då än dessa 
söta fladdermöss! Fyll dem med godis eller  ha dem som 
pynt på spökkalaset.

Du behöver:
tomma toapappersrullar, färg och pensel, papper, sax, 
lim, ögon eller vit penna, läskigt godis.

Gör så här:
Måla toapappersrullarna svarta. 
Jag ville ha en färgglad fladdermus också så jag limmade 
papper på en.

Använd mallen och klipp ut vingar.

Vik ihop ena änden av rullen så det ser ut som öron.

Limma fast vingarna.

Limma på ögon eller rita egna. Och rita mun med vassa 
tänder!

Om du vill använda fladdermusen som en liten bus 
eller godis-present så fyll den med godis och vik ihop 
botten precis som du gjorde med öronen.

Text och bild Linda Anderberg

Halloweenpyssel

Glad Halloween!
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Att få åldras i 
sin hembygd
Ganska snart efter att vi flyttat till Önneköp förstod vi att det var 
lite speciellt att det fanns både förskola och äldreboende i byn. 
Att det inte fanns i alla byar och att det var något att vara lite stolt 
över. Självklart ska vi vara stolta över att vi har skola och affär 
också men just det där med äldreboende är speciellt. Flera 
påpekade att det är väldigt bra med möjligheten att kunna få 
stanna kvar i bygden hela livet. Här har man levt och verkat och 
här har man familj och vänner.

När det var dags för ett nytt nummer av Byanytt funderade jag 
över vad jag ville skriva om. Önnebo, Önneköps äldreboende 
kanske? Jag var nyfiken på vem som kom på idén och vem som 
driver det idag. Jag ringde upp och pratade med Louise Åvik, en av 
två delägare, som sa att jag var välkommen att komma på besök. 
Vi valde en dag när även Ingrid Ekblad, som driver Önnebo ihop 
med Louise, var där.

Önnebo är beläget i ett envåningshus av ljust tegel med fina 
rabatter vid entrén. Innanför dörren kommer man direkt in i dag-
rummet som är stort och ljust med enorma fönster och en glasdörr 
ut till en altanplats på baksidan.
    Det är en varm sensommardag och vi slår oss ner på uteplatsen 
som prunkar av blommor i odlingslådor. Utsikten över åkrar, 
fält och stengären är slående vacker. Jag blir bjuden på fika som 
smakar nybakat
    – Hur kom det sig att Önnebo byggdes? undrar jag.
    – Idén kom upp i Byaföreningen, berättar Ingrid. Byn hade fått 
ett dagis och om det fanns ett äldreboende kunde folk bo kvar här 
även när de blev gamla. Det var så tanken var från början, att det 
i första hand var människor från trakten som kunde få bo här på 
Önnebo.
    Önnebo öppnade 1994 och Ingrid var med från början. Nu 
driver hon och Louise verksamheten på entreprenad åt Hörby 
kommun.
    – Förut hade vi även hand om hemtjänsten och hemsjukvården 
i Långaröds församling men sedan två år tillbaka är det 
kommunen som sköter det, berättar Louise som jobbat på 
Önnebo i tio år.
    – Vad var det som var bra med att även ha hand om hem-
vården?
    – Vi skötte hemtjänsten under rätt många år och det var en 
hel del av vårdtagarna som sen flyttade in här. Vi tog hand om 
dem hemma och sen tog vi hand om dem här på Önnebo och det 
kändes bra både för vårdtagaren och för oss att vi kände varann 
så väl innan. Det är ett stort steg att flytta in på ett äldreboende, 
konstaterar Louise.
    – Ja, vi visste hur de hade levt sina liv. Så den biten är lite synd 
att vi inte har kvar, säger Ingrid.

Jag undrar om det finns en fördel med ett mindre boende jämfört 
med ett större. 
    – Vi har nio platser på Önnebo och besökare säger ofta att det 
är mysigt och familjärt här. Det känns inte som en institution utan 
mer som ett familjehem, säger Louise. De flesta boende är från 
orten, fortsätter hon. Det är skönt för anhöriga att ha nära hit, det 
är lätt att bara komma inom och säga hej.
    – En fördel är också att många känner varandra, så om en 
får besök är det fler som kan prata en stund och det gagnar alla, 
menar Ingrid.

Nu är vi bara tvungna att prata om alla getingar som flockas vid 
vår fika. Vi antar att de börjar bli desperata om mat inför vintern. 
Jag berättar att jag läst att bin står för 80 % av pollineringen men 
att även getingar hjälper till och det gör att det tar emot att slå ihjäl 
dem. Vi enas om att det är ok att ha ihjäl getingar om det är fara 
för liv och lem! En bra deal.

Vi återvänder till att prata om Önnebo och jag frågar vad de brukar 
göra på dagarna.
    Louise berättar att de är ute mycket, att det uppskattas att 
komma ut i naturen.
    – Vitsippsskogen vid idrottsplatsen är jättefin, precis som bok-
skogen här uppe, säger hon. Några vill promenera varje dag och 
vi försöker sitta ute och fika och äta middag. De som vill, kan och 
orkar spelar kubb och vi har en trädgårdsodling som vi sår på våren 
och sköter om under sommaren. Ibland bakar vi och så kommer 
bokbussen på besök. Det är hög medelålder här, flera är över 90 år, 
så vi anpassar aktiviteterna. 
    Ingrid fortsätter: 
    – En gång i månaden har vi gudstjänst och den lokala kören 
Kulkören har varit här flera gånger och underhållit. Församlings-
hemmet arrangerar Café 14 och dit går vi ibland när det är något 
som lockar. Musik är alltid kul och enkelt att ta till sig.
    – Nästa helg ska vi har kräftskiva, inflikar Louise. 
    Hon fortsätter att berätta att de ibland åker på utflykter. En 
större varje år och hon berättar om när de åkte båt på Immeln, åt 
middag ombord och lyssnade på underhållning. Mindre utflykter 
görs också och nu senast var de iväg och fikade på café. Men alla 
följer inte med på allt och de försöker höra med de boende vad 
dom själva vill göra.
    – Det är viktigt att beakta det individuella, säger Ingrid, vad var 
och en tycker är kul.

    Jag tycker att det är ett bra slut på vårt samtal och tänker att det 
känns att personalen bryr sig om de boende. Jag tackar för fikat och 
för att jag fick komma på besök. 
    På väg till utgången ser jag en katt sitta i korridoren. Den måste 
ha smitit in på något sätt.
    – Det är Morris, Önnebos egna huskatt, säger Louise. Han gillar 
att gå från rum till rum och ligga i sängarna och mysa.
    – En sådan underbar idé! utbrister jag, kattmänniska som jag är.

Jag återvänder ett par dagar senare för att träffa Gun Svensson som 
bor på Önnebo. Guns rum är stort och fint, mycket större än vad 
jag trodde och det finns ett pentry och ett rymligt badrum.
    Hon slår sig ner i en fåtölj och jag tar soffan. 
    Jag förklarar att jag antecknar långsamt och Gun berättar att hon 
arbetat som sekreterare och lärt sig stenografi.
    – Men det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg det. Det 
hade väl varit bra nu om jag kunnat det! skrattar hon. Gun verkar 
ha nära till skratt.
    Det knackar på dörren och Louise kommer in med en kaffe-
bricka och lämnar oss sedan ensamma. Gun är inte härifrån trakten 
utan kommer ursprungligen från Stockholm och hon har också 
bott i Ockelbo och Östhammar. På väggen hänger en tavla som 
föreställer hennes hus i Ockelbo.
    – Det var ett fint gammal hus, säger Gun.
    Hon hamnade i Skåne eftersom hon har familj här. 
    – Jag ville inte bo ensam i ett stort hus så jag flyttade hit, berättar 
hon. Först till en lägenhet i byn och sen till Önnebo. Det är ensamt 
att bli gammal men det är bra att bo här.

    – Vad gör du på dagarna? undrar jag.
    – Jag läser väldigt mycket, säger Gun. Jag har alltid varit 
intresserad av att läsa och just nu läser jag Fogelström. De har ofta 
gudstjänst här och det är väldigt trevligt för det är sång och trevliga 
människor, fortsätter hon. Jag går alltid på det som arrangeras. 
Louise säger att jag är social och det stämmer kanske. Ibland åker 
vi på utflykt och nyss var vi och drack kaffe på Kafé Kagan och det 
var väldigt trevligt.
    Gun undrar om jag har barn och jag berättar att jag bara har ett, 
en son.

    – Inte bara, säger Gun. Ett är ett, det är inte bara.
    – Det är sant, säger jag. Men när man ska iväg någonstans är det 
skönt att ha bara ha ett barn, skrattar jag..
    – När ni reser, har ni med honom då? Frågar Gun.
    – Ja, alltid.
    – Jag tycker väldigt mycket om att resa och det gjorde min man 
också. Vi har rest mycket och barnen har alltid varit med, säger 
Gun.
    – Vad är ditt favoritresmål?
    – Paris! Det är kärlekens stad. Jag har varit där tre gånger. Gud 
vad jag tyckte om det.
     Vi pratar en stund om Paris och andra platser vi besökt. Särskilt 
kul är det att höra om Italien eftersom jag aldrig varit där.

Det hänger vackra bonader på väggarna och Gun berättar att det är 
hon som vävt dem.
    – En vävstol tar mycket plats och väsnas och det gick ju bra när 
jag bodde i hus men när jag flyttade hit gav jag bort den till min 
sonhustru.
    – Saknar du att väva?
    – Ja det gör jag.
    På golvet står en korg med garn och det visar sig att vi delar 
intresse för virkning.
    Gun pekar på en filt i blått och vitt och undrar om jag kan virka 
mormorsrutor.
    – Jag är inne på min andra filt, säger jag stolt.
    Jag berättar att jag och några vänner ibland har syjunta där vi 
sysslar med olika handarbeten och Gun utropar: 
    – Åh så skoj! Hon trodde inte att folk hade syjuntor nu för tiden 
    Nu tittar vi på en jättefin kofta som Gun virkat av mormorsrutor 
och jag får uppmaningen att göra mig en egen. 
    – Jag har aldrig gjort en kofta förut, protesterar jag.
    – Men du kan ju göra mormorsrutor, säger Gun. Du måste ha 
lite fantasi!
    
Nu är det lunchtid och Gun ska ut till dagrummet och äta. Maten 
lagas förresten på Önnebo berättar hon, inget färdiglagat som 
kommer levererat.
    Jag tackar för att hon ville sitta och prata med mig denna för-
middag och börjar promenera den korta vägen hem. Det skiljer 
nästan ett halvt sekel mellan oss men ändå har vi lika intressen, 
funderar jag. 
    Jag hoppas verkligen att Gun får besöka Paris igen.

Linda Anderberg

6 7



 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 Långaröds kyrka:

30/9 kl. 19 Musikgudstjänst med Frälsning-
sarmén från Ystad. Samkväm med önskesånger 
efteråt!

6/10 kl. 17.00 Spagettigudstjänst med Himla-
bus av barnkören. Lindgren

23/10 Mässa

5/11 18.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 
Haglund

20/11 kl. 18.00 Mässa. Haglund

Alla hälsas välkomna!

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

Önnejoggen 
-en världspremiär!
Den 13 augusti 2016 hade Önnejoggen världspremiär i 
skogarna runt Sjököpssjön. Vädret var helt perfekt med 
precis lagom temperatur och luftfuktighet men ingen neder-
börd. Uppvärmningen skedde gemensamt till tonerna av 
peppig musik under ledning av Åsa ”Hurtbullen” Jonsson.                     
Totalt startade 26 löphurtiga vuxna och barn som tog sig 
runt en på förhand vald sträcka. Det fanns tre olika slingor 
att välja på. En på 3,5 km. där underlaget bara var jättefin 
grusväg och lämpade sig väl om man ville ha t.ex. barnvagn 
med sig. Den andra slingan var ca 5 km. och gick över stock 
och sten, runt Farhultsmosse och genom ljunghedar och 
kohagar med lingonris och kvigor. Den rundan lämpade 
sig för de som gillar att ta sig fram i terräng och inte har 
fokus på att ta sig i mål på en bra tid. Den sista och längsta 
rundan var ca 8,5 km. och huvudsakligen var underlaget 
fina grusvägar med skiftande jobbighetsgrad. Både stigningar 
och nedåtlut, bra kurvor och långa raksträckor, men även en 
snutt i terräng. Lämpade sig väl för den som gillar att hålla 
tempo och ta ut steget. 

På var och en av sträckorna fanns det ett depåstopp med 
blåbärssoppa så ingen skulle bli uttorkad, eller om någon 
skulle bli akut sötsugen så skulle man inte behöva lida för 
det. När löparna kom i mål fanns det en lättare lunch att 
förkovra sig i medan man väntade på att alla som gett sig ut 
i spåren skulle ta sig i mål. För arrangörerna var detta det 
mest nervösa momentet, skulle alla ta sig i mål? Facit för 
målgång var…26 st kom i mål, dock hade några tagit en 
liten omväg och tog sig i mål enligt en annorlunda rutt än 
vad som från början var tänkt. 
   När alla var i mål var det prisutdelning och alla kunde gå 
därifrån nöjda och belåtna som vinnare. 
   Jättekul att så många ville ställa upp i Önnejoggen och 
extra tack till Karolin och Snessi som skötte depåstoppen 
med toppkvalitet. Succén 2016 följs upp med en Önnejogg 
2017 den 12 augusti. Vi ses i spåren! 

Hälsningar Åsa Jonsson, Oskar Hallberg och 
Jeanette Persson
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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.

Minnen från årets  Sommarfest!

Det gick stundtals vilt till!  Nic Schröder med band spelade Kal P Dal

Nyberg/Nyström Band bluesade loss

Festglada tjejer!

Jeanette Persson vimlar förbi

Moppe-Dan och Daniel “Gunde”

Suddiga partygrabbar

Festivalgeneralen, republiken 

Önneköps kulturminister och 

Byaföreningens ordförande Arnold 

eldar upp massorna

Det var en underbar sommarkväll i Önneköp när 
Byaföreningens årliga sommarfest gick av stapeln.
På scenen stod blueslegendarerna Nyberg/Nyström Band 
och Nic Schröder med medlemmar från The Ark körde 
låtar från Kal P Dal-musikalen.
Här kommer några gobitar från kvällen!

Text och bild Linda Anderberg

Anna Fogelström, Önneköp 
och Anita Ullmann, Blästorp 
har hittat varsitt bord

Mingel 
på
loppisen

Idun Hjalmarsson, Malmö/Lån-

garöd och Maria Eriksson, Vollsjö 

fyndar udda ting

Några av alla som ser till att loppisen blir av

Odin Wernersson och Elis Anderberg, båda från Önneköp delade ut turistbroschyer till besökarna

Rekordmånga besökare!

Foto Marcus Laurin
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Notiser från Önneköps IF Notiser från Önneköps IF

Önneköps IF 1946-2016
   När jag skriver dessa rader är det nästan på dagen 70 år 
sedan Önneköps Idrottsförening bildades. I dessa jubileums-
tider kan man inte, som den inbitne ÖIF:are man är, låta bli 
att tänka tillbaka på allt som försiggått under den här tiden, 
på plan och vid sidan av plan. Allt det där som har format 
föreningen till det ÖIF som vi har idag. Allt det där som har 
format ÖIF:are genom årens lopp. Allt det där som bygden 
engagerat sig i och slutit upp kring. Vi, dagens ÖIF:are, 
förvaltar och vårdar det tidigare generationer lagt grunden 
för. Som en kedja i historien. Det är inte utan att man 
känner stor ödmjukhet och tacksamhet inför det som varit 
samtidigt som man med tillförsikt ser fram emot framtiden 
och vad ÖIF kan komma att betyda för kommande 
generationer.
   Med hjälp av den jubileumsskrift som några eldsjälar sam-
manställde inför föreningens 50-årsfirande 1996 tänkte jag i 
detta nummer av Byanytt göra några korta nerslag i historien 
från de 70 år som gått sedan ÖIF bildades.
Historien tar sin början
   Året var 1946. Målarmästare Gustav Andersson från 
Önneköp hade ärende söderut. När han passerade Ilstorp 
hejade han till. På en liten iordningställd fotbollsplan med 
målställningar uppehöll sig ett gäng Önneköpspågar. Gus-
tav blev nyfiken på aktiviteten och fick veta att pågarna ofta 
brukade cykla hit för att spela fotboll. Tanken på en idrotts-
förening hemma i Önneköp föddes hos målarmästaren. Han 
förankrade sin idé hos några driftiga personer i bygden och 
det kallades till möte på Önneköps Café den 30 augusti 
1946. Resultatet blev Önneköps IF!

Idrottsplatsen 
   Det första året använde man en klöveråker mellan Önneköp 
och Långaröd som fotbollsplan. På hösten 1947 inköptes fem 
tunnland mark inne i Önneköp och idrottsplatsen började 
anläggas. Den 24 juli 1949 var allt klart för invigning och 
premiärmatchen spelades. Motståndarna från Huaröd vann 
med 6-1. 
   1987-års styrelseupplaga tyckte att Önneköps Idrottsplats 
skulle ha ett eget namn. En tävling utlystes och allmänheten 
fick komma med förslag. Björkvallen blev det vinnande 
bidraget och förslagsgivaren belönades med en cykel.
Minnen från förr
   Det har inte bara varit fotbollsspel som försiggått i 
Önneköps IF:s regi under de 70 år som passerat. Från 
slutet av 1940-talet fram till 1960 drev föreningen den lokala 
nöjesplatsen Skytteskogen, en plats i Långaröd som nog de 
flesta i dag inte har hört talas om. Här fanns en dansbana med 
tillhörande överbyggd scen, kaffestuga och skyttebana. Ja, till 
och med byggnader för garderob och två rum för tillnyktring! 
Varje söndagskväll under sommarhalvåren var det dans i 
Skytteskogen. Förutom danskvällarna anordnades uppträden 
och andra fester. Skytteskogen har gästats av storheter som 
Povel Ramel, Edvard Persson och Nisse Ahlroth. Numera har 
Skytteskogen återgått till att ”bara vara skog” men många 
glada minnen från platsen lever kvar hos den äldre 
generationen. Träden i Skytteskogen står med högburen 
krona och minns tillbaka på det som varit. Tänk om de kunde 
berätta…

   I början på 1970-talet arrangerades Skånefesterna på 
idrottsplatsen. Skånefesterna var välbesökta familje-
arrangemang med artistframträdanden, dans, fyrverkeri, 
tivoli, serveringstält, talangtävlingar och festparader. Social 
gemenskap och skojigheter i massor!
   Under många år spelades det bordtennis i Önneköps IF´s 
regi. Storhetstiden för sektionen var från slutet av 1950-talet 
fram till mitten av 1970-talet och bl.a. hade man spelare som 
kvalificerade sig till ungdoms-SM! Andra sporter och 
aktiviteter som utövats i Önneköps IF´s regi genom årens 
lopp är orientering, innebandy, skidåkning och familjerally.
Historien fortsätter
   Med risk för att få några ur den äldre ÖIF-generationen 
mot mig, begreppet ”det var bättre förr” känner vi väl alla till, 
vill jag påstå att Önneköps IF rent fotbollsmässigt upplever 
sin storhetstid i detta nu. Seniorlaget är uppe och fajtas på en 
historisk hög nivå i division fyra och vi har en sådan där extra 
härligt skön seger på hemmaplan mot ”storebror Hörby FF” 
färskt i minnet. Ett derby där det för övrigt slogs förenings-
rekord i antalet åskådare på idrottsplatsen med över 500 st. 
fotbollssupportrar! 
   Historierna är många och alla de ideella gärningar som 
utförts i och för föreningen och som kommit en hel bygd till 
gagn är hisnande att tänka tillbaka på! Många eldsjälar är inte 
med oss i fysisk mening längre men jag är fullt övertygad om 
att de sitter på första parkett på ett vitt luddigt moln, 
diskuterar och med stort intresse följer alla aktiviteter och 
dueller som utkämpas på idrottsplatsen. Vad framtiden bär 
i sitt sköte för Önneköps IF står skrivet i stjärnorna som 
gnistrar över idrottsplatsen en klar augustinatt 70 år efter att 
historien börjades skrivas.

Åsa Sandgren

Anläggandet av Önneköps Idrottsplats påbörjas 1947

Bordtennisspelare i ÖIF, 1978Skånefest med tivoli och helstekt gris. Tidigt 1970-talÖIF's tösalag. Slutet av 1940-talet

Önneköps IF’s fotbollspågar samlade för
 hemmamatch på “Mors Gunnars åker” 1948
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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.

Loppis första lördagen i augusti är ryggraden i ÖIFs 
ekonomi. Mångas arbetsinsatser går åt för att idrottsförenin-
gen ska få in de mellan 100 och 120 tusen kronor det 
vanligen gäller. 
   - Folk är otroligt hjälpsamma. Både som givare och som 
frivilliga, säger ”loppisgeneralen” Mikael Persson.
   Dagen innan från åtta på morgonen till sena kvällen bär 
och sorterar ett femtiotal, mest vuxna men också barn, prylar 
skänkta under året. Spelare och släktingar till spelare hjälper 
till. Eller andra med  anknytning till bygden.
   - Årets höjdpunkt, menar Majvi Nilsson som bor i Hörby. 
Hennes barnbarn spelar i Önneköp.
   Flera traktorer med flak går i skytteltrafik genom byn. De 
hämtar varor från olika uthus i Önneköp. Somligt lagrat 
länge och annat hämtas hos givare direkt. En del blir säkert 
fynd medan något kommer att skänkas vidare eller kastas på 
soptippen om det inte blir sålt. Fabian Danielsson undrar om 
där är textil med i denna omgången. Han är beredd att lasta 
på sin rullebör.
   - Vi får beröm för att det är så lätt att hitta varorna här, 
säger Jeanette Persson som gillar att jobba med glas och 
porslin.
   Johanna Sandgren tycker det skulle vara loppis varenda 
dag. Hon brukar sälja gosedjur. Mamma Åsa får en upp-
muntrande kram av Arnold Wernersson. Till festen som 
arrangeras för volontärerna har nittio anmält sig. 

Britt Nilsson och Clary Jonsson undersöker 
vad som finns i den lilla barnresväskan.

Fabian Danielsson

Jeanette Persson Johanna Sandgren

Åsa Sandgren och Arnold Wernersson
Majvi Nilsson                                                                                      Mikael Persson

Bakom loppiskulisserna

   - Tur det, tycker Åsa som ändå är lite nervös.
Det går åt folk vid borden när de två tusen besökarna väller in 
och rensar godbitarna. Ivar Perssons ÖIF-supporter är lugn. 
Han känner sina Önneköpare och vet att allt kommer att gå 
jättebra.

Text och bild Eva Grip

14 15



 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

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
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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
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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

Byggnadsvårdsbutik & Måleri

Kagarps Boställe 0415-603 64
www.fargfranforr.nu 

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

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

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 
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Byanytts redaktion önskar
alla läsare en fin höst!


