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SOMMARFEST
Lördagen den 4 juli kl 19.00

Insläpp fr o m kl 18.00 - kom i god tid

i Önneköp

Stå-upp-musikernaNILS PILS o PER BERS

Biljetter säljes fr o m 1 /6
hos Önneköps Livs och Conditoriet i Önneköp

Norges svar på Cornelis

YNGVE CHRISTIANSEN

Countrydrottningen

kommer till byn!

SERVERING
Endast förköp
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Välkomna att fira
Midsommar

på idrottsplatsen i Önneköp

Dans, Musik & Fika

se annons sid 8



BygdekalendarietHej kära läsare

Larssons
Hushållsservice

Reparation och Försäljning 
avnya och gamla vitvaror

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

Kölleröds 
gamla skola

Rum med självhushåll.
Eva Grip 0733-861966
www.gamlaskolan.se

Håleklöva Trädvård

Beskärning, Fällning
Plantering & Rådgivning

Arborist Håkan Belin
Tel 0739-57 58 52

F-skatt, 
 ansvarsförsäkrad

Kö in g e
Maskinservice
Tel: 0415-622 88

Mobil: 0709-28 23 93

Ledare     s. 2
Bygdekalendariet   s. 3
Anne-Britts kuriosa   s. 4-5
Blau Rögs vårrace   s. 9
Mitt i Önneköp   s. 10-11
Notiser från ÖIF   s. 12
Brev från Hörby  
Lasarett                          s. 14-15
Bilden     s. 22

Byanytt utkommer med 4 nr/år. 
Det är en politiskt obunden 
tidning. Vill ni ha in annonser 
m.m. till nästa nummer?   

Tänk på att det är manus-
stopp den 15 augusti.

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

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

Redaktionen består av:

Sandra Anderberg, Farhult
tel.  073-509 72 30

Linda Anderberg, Önneköp
tel.  073-592 33 66

Foto: Björn Salomonsson

I detta nummer:

Juni
*Björkhaga Trädgårdsgalleri, öppet tors-sön kl 11.00-18.00. Utställning av Ingrid 
Pehrson med sonen Emil (Höör).
*Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, loppis och café. 
0706-24 26 42. www.kulturhusetosallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup.
*Kulturhuset i Ö Sallerup MC- och moppecafé, korvgrillning varje mån från kl. 17.00
*Guidning i Ö Sallerups 1600-talspark varje sön kl. 14.00. Entré 40 kr, köpes i Kul-
turhuset. Medlem i Jöns Henrikssons Minne gratis. www.karlxistenar.se
*19/6 Fira Midsommar på Önneköps Idrottsplats.
*24/6 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. 
Avslutas med grillkväll i Kilhult.
*27/6 Alla medlem i Byaföreningen är välkomna att besöka Lavendelgården kl. 10.00, 
endast 30kr inträde. Guidning ingår. Medhavd fika kan avnjutas på plats.

Juli
*4/7 Kl. 19.00 Önneköps Sommarfest. Förköp, se annons.
*Björkhaga Trädgårdsgalleri, öppet tors-sön kl 11.00-18.00. Utställning av Oscar 
Petersson (Malmö). 
*Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, loppis och café. 
0706-24 26 42. www.kulturhusetosallerup.se, facebook/Kulturhuset i Ö Sallerup.
*Kulturhuset i Ö Sallerup MC- och moppecafé, korvgrillning varje mån från kl. 
17.00*5/7 Hembygdens dag, Kulturhuset Ö Sallerup. Se annons.
*11/7 Musik och glädje i Hårderupshult (Hultivalen). Kl. 13.00-24.00. Musik och sång 
av lokala förmågor. Servering. Kulturhuset i Ö Sallerup i samarrangemang med 
Föreningen Skumpen. Bertil P. 070-601 61 30.
*11/7 Invigning av cykelslingorna kl. 14.00-17.00. Start Önneköps torg med cykel-
rundan Kannibalen. I Kannibalmuseet guidar Arnold Äventyraren, barn gratis, vuxna 
100kr. Mer info: www.hotspotkollerod.se
*Guidning i Ö Sallerups 1600-talspark varje sön kl. 14.00. Entré 40 kr, köpes i Kul-
turhuset. Medlem i Jöns Henrikssons Minne gratis. www.karlxistenar.se
*29/7 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. 
Avslutas med grillkväll i Kilhult.

Augusti
* 1/8 Loppis på idrottsplatsen i Önneköp, arrangör ÖIF.
*Björkhaga Trädgårdsgalleri, öppet tors-sönkl 11.00-18.00. Utställning av Åke 
Andersson (Bessinge).
*Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café. 0706-24 26 42, www.kulturhusetosallerup.se
*Kulturhuset i Ö Sallerup MC- och moppecafé, korvgrillning varje mån från kl. 17.00
*Guidning i Ö Sallerups 1600-talspark varje söndag kl. 14.00. Entré 40 kr, köpes i Kul-
turhuset. Medlemmar i Jöns Henrikssons Minne gratis. www.karlxistenar.se
*20/8 Cykelrundan Katrines Favorit, kl.18.30-21.30. Mer info www.hotspotkollerod.se
*26/8 Blaurögs Kilhultsrunda. Samling på torget i Önneköp kl. 18.30. 
Avslutas med grillkväll i Kilhult.

September
*Kulturhuset i Ö Sallerup lör/sön kl. 12.00-17.00. Hantverksbod, 
loppis och café med gott kaffe, goda kakor och glass. 0706-24 26 42, www.kulturhuse-
tosallerup.se, facebook/Kulturhuset i Östra Sallerup.
*Kulturhuset i Ö Sallerup MC-moppecafé, korvgrillning varje måndag från kl. 17.00
*5/9 Höstmarknad/bakluckeloppis kl. 11.00-17.00 i Kulturhuset, Ö. Sallerup. Boka 
bord hos Harriet 0706-322 355. 50kr/bord, medlemmar gratis. 
*12/9 Veteranljuddagen kl. 10.00-14.00, Kulturhuset Ö. Sallerup. 
Café & korvgrillning.  Hörby radioförening.
*19/9 Cykelrundan Renässansen, kl. 14.00-17.00. Samling vid Pärups busshpl. 

När ni nu bläddrar igenom denna nya utgåva av Byanytt kanske ni funderar 
över hur det kommer sig att vår tidning har hamnat i era händer? Jo, det 
är eftersom vi har många engagerade människor i vår underbara by som 
lägger ner tid, hjärta och hjärna på att få Byaföreningens verksamhet att gå 
runt. Utöver tidningssektionen finns även festkommittén, pubsektionen, 
museiverksamheten och en för tillfället vilande ungdomssektion. Vi tycker 
att alla dessa människor förtjänar en stor eloge och ett tack för sina ideella 
insatser!

Efter midsommar sätter vi igång med två nyheter i Önneköp. Byaföreningen 
kommer under lördagar och söndagar att hålla i en turistinformation i 
busskuren på torget som ska bemannas med byns ungdomar. Ansökningar 
till detta sommarjobb har strömmat in och urvalet är på gång. Dessutom 
ska vi starta upp möjligheten att köpa och sälja prylar på torget. Mera 
information om detta finner ni i annonsen i tidningen. 

Det känns helt underbart att så mycket händer i vår by!

Missa nu inte det sedvanliga midsommarfirandet och vår årliga sommarfest, 
och hälsa gärna på oss på vår hemsida www.onnekop.com där vi håller er 
uppdaterade om allt som är på gång.

En underbar sommar önskas er!
Åsa Malmgren och hela Byaföreningens styrelse

Byanytt presenterar stolt: vår fotograf!

– Hej och välkommen som Byanytts fotograf! Vem är du egentligen och 
varför hamnade du i Önneköp? 
     – Jag heter Björn Salomonsson och är just nu 52 år. Jag och min 
käraste flyttade till byn i augusti 2014, och kom då från Malmö. Själv är 
jag ursprungligen från Värmland och Snöfrid från Hälsingland, så vi båda 
önskade att flytta norrut och Jämtland låg nära till hands då vi har släktingar 
där. Men verkligheten är ofta något helt annat än viljan så idag lever och 
arbetar vi i Skåne och vi valde att stanna här, men kravet var ute på landet. 
Då vi har en del bekanta i områdena så valde vi att titta här omkring och 
hittade till slut vårt lilla krypin i byn och bestämde oss direkt att här vill vi 
bo, leva och njuta våra dagar. Att sedan byn har de kopplingar till Jämtland 
som det har, är bara ett plus i kanten.  
     – Hur kom det sig att du började fotografera? 
     – Oj det var länge sedan. Jag fick min första kamera när jag var nio år 
och jag minns att jag blev frälst direkt. Därefter har det rullat på. I min 
ungdom frilansade jag en del men det var ett ständigt jagande, så därefter 
har jag mestadels fotat för eget bruk och intresse. Men givetvis har det blivit 
en del uppdrag också, framför allt på senare tid. Nu skall det bli roligt att få 
medverka i Byanytt och sätta min prägel på bilderna i tidningen framöver.
     – Hoppas du kommer tycka det är kul att följa med oss på reportage i 
bygden som pressfotograf! Lite fika hinner vi nog också med. /red

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 
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Anne-Britts kuriosa

efter att börja jobba om de varit hemma ett tag men det har 
jag aldrig gjort. Kanske för att jag alltid hittat på olika saker att 
göra.
    – Har det inte blivit ensamt att vara hemma med tre barn? 
frågar Sandra. 
    – Nej, det har alltid varit mycket folk här på gården så jag 
har aldrig känt mig ensam och det är tur det för jag skulle nog 
bli knäpp om jag var ensam för mycket! skrattar Anne-Britt.
    Samtalet runt bordet glider över till att jag som är ganska 
mycket ensam hemma nog borde starta upp någon verksamhet 
så jag inte riskerar att bli knäpp … Kanske servera pizzor 
tillagade i vår bakugn? Helt klart något att fundera över. 
    Innan vi går ut för att titta och vända och vrida på sakerna i 
Anne-Britts kuriosabutik pratar vi om alla underbara speciella 
människor som bor häromkring. Är det speciellt i vår bygd? Vi 
vill gärna tro det. 
    När vi tittat och fotograferat klart går vi en sväng i den 
fina trädgården men det är en kall dag, trots solen som lyser, 
så vi sätter oss en stund i växthuset som är varmt och skönt. 
Därifrån kan vi se hur hönsen sprätter runt utanför, oberörda 
av de kalla vindarna.
   I bilen på hemvägen tar Sandra upp tråden igen om de 
speciella människorna som bor häromkring och hon säger 
skrattande att jag är en av dem! 
    Det tar jag som en komplimang. 

text Linda Anderberg, foto Björn Salomonsson

vilken epok sakerna är ifrån och sådant. Fast jag har ju lärt 
mig, oftast från kunderna, skrattar Anne-Britt.
  
 Jag vill veta vad för slags kunder som kommer till 
kuriosabutiken ute i ladan.
    – Det är alla möjliga! Absolut alla möjliga slags människor, 
det går inte att säga en typ av människor, säger Anne-Britt. 
Man tror inte att den och den ska handla något men så är det 
dom som köper mest.
    – Hur hittar folk hit?
    Anne-Britt berättar att många kunder är besökare till 
Arnolds museum men som också kommer in och tittar på 
hennes prylar. Men ibland hittar dom hit på andra sätt.
    – Ett år var jag med på påskrundan på Christinehofs slott, 
jag inredde i en av hästboxarna och sen kom det hit folk som 
ville se mer.

Jag konstaterar att Anne-Britt är duktig på att laga mat och 
hon bakar helt fantastiska kakor. (Om ni får chansen att smaka 
hennes kransekager, gör det!) Men vilket 
är roligast; att laga mat och baka eller åka 
runt och leta prylar till antikloppisen?
    En stunds betänketid. 
    – I perioder är jag lite trött på att laga 
mat och då vill jag bara åka runt och 
leta och rota bland kuriosaprylar och 
antikviteter och sen blir det kul att baka 
och laga mat igen. Jag är en person som 
vill göra olika saker och inte samma jämt.
    Vi funderar lite runt fikabordet om det 
inte vore en bra idé att alla kanske borde 
ha flera sysselsättningar så att man inte 
tröttnar på det man gör och bränner ut 
sig?
    – Ja, jag tror jag är en sådan som 
tröttnar om jag gör samma sak hela tiden. 
Men samtidigt har jag aldrig tröttnat på 
att vara mamma och vara hemma med 
barnen. Det är ju många som längtar 

Sista fredagen i maj hämtade Byanyttkollegan Sandra upp mig 
utanför Önneköps bageri. Jag hade varit inne och köpt en 
vetelängd och nu skulle vi åka hem till Anne-Britt Wernersson. 
Jag var nyfiken både på Anne-Britt som person och på hennes 
Kuriosa och Antikloppis som hon har hemma på sin och 
Arnolds fina gård som ligger strax utanför byn. På gårdsplanen 
mötte vi upp Björn som kommer att vara Byanytts fotograf när 
han har möjlighet.
    Vi slog oss ner i vardagsrummet, de andra sörplade kaffe och 
jag fick te i en Rolling Stones-mugg.
    – Anne-Britt, du är ju född i Norge, hur kom det sig att du 
hamnade i Önneköp? 
    – Jag åkte till Spanien! säger hon med ett skratt. 
    – Jag har alltid hållit på med mat, ända sen i högstadiet, så 
det var naturligt att jag skulle utbilda mig till kock och sen 
jobbade jag som det i tio år i Oslo. Men så var det en kompis 
som tyckte att vi skulle åka till Spanien och jobba eftersom han 
kände en norrman som hade öppnat en restaurang där. Jag var 
28 år och kände att jag inte ville gå där i Oslo och jobba som 
kock hela livet, så jag sa upp mig och så åkte vi till Spanien. 
Och där träffade jag Arnold nästan på en gång. (För er som 
inte vet vem Arnold är så går han även under namnet Arnold 
Äventyraren och har ett kannibalmuseum här i Önneköp. Reds 
anm.) 
    – Åkte ni sen hem tillsammans eller vad hände? undrar jag.
    – Nej, vi flyttade ihop i Spanien och bodde där i 13 år. Alla 
våra tre barn är födda där. Under tiden så hade Arnolds mor 
Carla hand om kannibalmuseet hemma på gården och vi var 
här på somrarna och hälsade på. Men jag började längta efter 
att flytta hit och vår dotter som gick i tredje klass trivdes inte 
så bra i den spanska skolan, skolgården var bara asfalt och var 
omgärdad av höga staket. Det påminde faktiskt lite om ett 
fängelse. Efter att ha sett Långaröd skolas grönskande skolgård 
ville hon flytta till Önneköp. Så då gjorde vi det.
    – Men var det inte svårt att lämna Spanien efter så lång tid?
    – Nej, jag är inte särskilt nostalgisk av mig. Man bryter upp 
och går vidare. Det låter kanske hemskt för många men för 

mig är det inte det.
    – Och ändå gillar du gamla saker? 

Intervjun kommer av sig för vi börjar skratta åt att jag är så 
nöjd med övergången mellan frågorna. Och så är det någon 
utanför fönstret som ser vilsen ut och behöver Anne-Britts 
uppmärksamhet.
    Nu är vi samlade igen runt bordet och fortsätter mumsa på 
vetelängden.
    – Hur kom det sig att du öppnade Kuriosa och 
Antikloppisen? frågar jag. 
    – Det var också en ren tillfällighet. När vi flyttade hit 
fanns det väldigt mycket saker här i huset och när det började 
strömma in folk till kannibalmuseet tyckte jag att vi skulle 
försöka sälja av lite. Det gick bra så jag fortsatte med det. Och 
så var det kul också! Jag är väldigt glad för att gå på loppis och 
leta saker till affären. 
    Anne-Britt funderar lite och fortsätter.
    – Fast just nu är jag lite trött på saker. Samtidigt som jag 
inte kan låta bli att dras till något fint om jag ser det. Men jag 
har inget behov av att äga massa saker och har inget problem 
med att sälja även sådant jag tycker om. Jag är inte nostalgisk 
vad det gäller det heller. Ibland tar jag saker här hemifrån ner 
till affären och visst tänker jag ibland: oj har jag sålt den? Men 
det går väldigt fort över.
    – Det var helt enkelt en slump att det till slut blev Anne-
Britts Kuriosa och Antikloppis?
    – Jo det var en slump, säger Anne-Britt, men samtidigt så 
gillar jag inte det här att så mycket slängs och att man ska köpa 
nytt hela tiden. När jag säljer något tänker jag att vad skönt, 
nu hamnar det hos någon annan. I Spanien hade man inte 
massa saker. Man ägde de tallrikar man åt på och de var köpta 
billigt på någon marknad. Oftast var det bara fyra väggar, lite 
möbler och några fotografier, inget mer. Och jag var likadan 
eftersom det var där jag startade mitt vuxenliv med familj 
och barn. Men jag gillar gamla saker, det som är rustikt och i 
trä. Fast jag är väldigt ombytlig! Jag säger att jag gillar rustika 
träsaker men plötsligt gillar jag 50-60tal.
    – Är det viktigaste att sakerna är vackra? undrar Sandra.
    – Ja, de ska vara estetiska och jag ska själv gilla dom. Jag är 
egentligen inte så duktig på antikviteter, det där med att säga 
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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

         

  

5

                                                                                                                    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
Långaröd under perioden juni-september 2015.

21/6 kl. 9.00  Mässa. Sandström
28/6 kl. 14.00  Gudstjänst, Önnebo. Lindgren
26/7 kl. 14.00  Gudstjänst i Lanthandeln i Önneköp,  
  Haglund
23/8 kl. 9.00  Mässa. Sandström
13/9 kl. 9.00  Gudstjänst. Haglund

Alla hälsas välkomna!

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

 

 

 

 

   

 

Hembygdens Dag 5 juli 
Friluftsgudstjänst kl. 11   Kyrkokören   
Folkdans   Café   Grillad korv   Glass 

Historiska lekar   Tipsrunda för HELA familjen 
Guidning av parken  TRÄDKLÄTTRING!  

Öppet varje lördag/söndag kl. 12-17! 
 

MC- och Moppecafé 
Måndagar från kl. 17!     Mackor, korv… 

Välkommen! 
www.KulturhusetOSallerup.se 

Välkommen till La Flambée
Restaurang med Bed & Breakfast 

Specialiteter från Alsace, egenimporterade Alsace-viner!
Rum & Frukost med sällskapsrum i trevlig miljö. 

Kombinera vistelsen med andra aktiviteter på Kulturstråket!
 Uteservering • Catering • Konstutställning

  Öppet kvällar från 18.00 26 juni – 8 augusti

Per Bings väg 10 i Önneköp 

www.la-flambee.eu     tel 070  2751324

Besök oss även på Abbekås Sommarcafé – i Hamnen!

 

 

10-års jubileum!!

Vi fick ett brev till 
redaktionen...

Jag heter Johanna och jag är med i 
Önneköps IF. Mitt lag heter PF10. I laget 
spelar både killar och tjejer. Vi är 6 st. 
tjejer. Jag hoppas att vi snart kan starta 
ett tjejlag.
    Vi brukar träna två gånger i veckan 
och ibland spelar vi match mot andra lag. 
Alla ungdomslag åker ibland iväg och gör 
något roligt tillsammans. T.ex. har vi spelat 
fotbollsgolf och varit i Malmö och tittat på 
ishockey. Till hösten ska mitt lag ha läger 
på idrottsplatsen.

Johanna 9 år

6 7



En nöjd Göran Persson

I år slog Blau Rögs fjärde vårrace rekord med 125 
startande veteranmopeder. Det var som vanligt samling 
på torget i Önneköp och för många är det nog möjlig-
heten att få visa upp sin moppe och träffa andra moped-
intresserade som lockar lika mycket som själva tävlingen. 
Man hör skratt och muntra tillrop när man går runt och 
tittar på alla mopeder som ställts upp för stolt beskådan 
på torget; blanka moppar, slitna moppar, flakmoppar. 
Gemensam nämnare är att de måste vara minst 30 år 
gamla för att kunna kallas veteraner. Själva tävlingen är 
en runda på 3 mil som kantas av tipsfrågor och på 
Kulturhuset i Östra Sallerup stannade många för en 
fikapaus hos Agneta och Lennart som grillade hundratals 
korvar dagen till ära.
    Efter en utslagstävling stod det klart att årets vinnare 
är Göran Persson som är med i gänget Pluggen är lös från 
Bjärsjölagård. Grattis till Göran och hans Zundapp! 
    Blau Rög kan vara nöjda med att deras medlem Håkan 
Allrin som körde Mustang kom på andra plats. Grattis 
till pallplatsen och grattis hela Blau Rög för en kul dag! 
Efter tävlingen var det After Rög nere på puben …
 
Text Linda Anderberg
Foto Björn Salomonsson

Blau Rögs vårrace

Årgång 26      Tidning för Långaröd – Önneköp med omnejd.     Nr 2. 2014

Arrangör: Byaföreningen
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Pynta sommarfesterna 
med egna Pom-Poms!
Detta behöver du: Enfärgat eller mönstrat 
silkespapper (det här är från Akademibokhandeln), 
sax, tunn ståltråd, avbitartång, fiskelina eller annat 
snöre.
Gör så här:

•	 Silkespapper är ofta ca 50 x 70 cm och jag delar 
dem på mitten en gång och får då ark som är ca 
25 x 35 cm. Detta blir då en ganska stor pom-pom. 
Lägg tio papper ovanpå varandra. Börja vika från 
en kortsida ungefär tre cm breda veck. Vik som ett 
dragspel eller som när du gör en smällkaramell.

•	 Vira ståltråden runt mitten och snurra ihop ändar-
na eller vik in dem så att de inte rivs. Det behöver 
inte vara hårt, bara så att det håller ihop.

•	 Klipp ändarna så de blir runda eller spetsiga. Här 
har jag valt runda. Det går bra att ta lite i taget för 
det kan vara ganska tjockt att klippa igenom alla 
lager.

•	 Det här är roligt! Vik försiktigt upp silkespapperet 
ett i taget mot mitten. När ena sidan är gjord så 
fäst fiskelinan i ståltråden så att du kan hänga upp 
din pom-pom. Sedan viker du upp papperet på 
andra sidan också. 

•	 Nu har du en färdig pom-pom! Vill du göra dom i 
mindre storlek så delar du papperet ännu en gång 
innan du börja vika.

Ingen fest utan
Pom-Poms!

Text & bild Linda Anderberg

Önneköp livs
- Anders och Noy

bjöd in till jubileumsfika 
27e mars i år. 

Hipp hipp hurra!

På bild ser ni även medarbetarna 
Dan och Susanne

– Kulturministern, vad händer på 
Byaföreningens sommarfest?

    – Den fjärde juli, alltså USAs nationaldag, 
har vi årets sommarfest och då kommer Linda 
Lundqvist och hennes band The Clean House att 
göra rent hus i Önneköp med sin country. Linda 
är också en jätteduktig allsångsledare och de kör 
även covers. Sen kommer två riktigt roliga herrar; 
ståuppmusikerna Nils Pils och Per Bers och vi får 
även besök av Cornelistolkaren Yngve Kristiansen 
som faktiskt också är countrytolkare. Så vi 
kommer få en helafton i countryns anda!

    – Låter underbart, ses där!
/Linda

din tidning...

Från och med detta nummer av 
Byanytt kommer tidningen på 
prov att delas ut av Svensk Direkt-
reklam. Detta innebär att om du 
har “ej reklam” på brevlådan så får 
du ingen tidning. Det kommer att 
ligga extra många Byanytt på 
Önneköps Livs om det skulle vara 
så att du inte fått tidningen.

Nu drar vi på oss baddräkterna och 
tar lite sommarlov!
Vi ses!
/red
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Notiser från Önneköps IF 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 
 

Säsongen har startat
Seriespelet är i full gång och A-laget rivstartade med 
fint spel som gav tre raka segrar.
    Därefter har det gått lite tyngre med två oavgjorda 
matcher och två förluster men vi ligger ändå på fjärde 
plats, det är en väldigt jämn serie. Vi känns jämnare 
i år, även om vi får en svacka i matchen så har vi en 
bättre kämpaglöd som håller oss igång.
    Christoffer Ottoson har bibehållit den fina 
målformen från ifjor och nyförvärvet Jonathan 
Hellström har imponerat med sin inställning, löpvilja 
och teknik.

B-laget har som vanligt en blandning av ungt och 
gammalt men gör väldigt bra ifrån sig. De ligger tvåa 
i serien med fyra segrar och en oavgjord.
    Här har Andreas Mårtensson imponerat med sin 
oerhörda löpkapacitet och Robin Andersson öser in 
mål.
    Äldst är Arnold Äventyrare och även om 
snabbheten minskar med åren vet gubben fortfarande 
var målet är!
    Han gjorde mål mot Gärds Köpinge och frågan 
är om han inte blev lyckligare nu än när han gjorde 
mål i sina glansdagar. Yngst är Arnolds påg Odin 
som också har börjat visa framfötterna i B-laget och 
det är alltid lika trevligt när egna produkter fyller på 
underifrån.

Ungdomar
Kontakta Laila, tfn 070-945 02 71, om ni har frågor 
som rör ÖIF´s ungdomssektion. Information finns 
även på vår hemsida.

Rapport från familjekvällen
Familjekvällen lockade i runda slängar ca 80-90 
personer till Björkvallen. ÖIF och Byaföreningen 
hade satt ihop ett lättsamt program som passade 
alla åldrar. Deltagarna umgicks och utmanades i 
olika klurigheter för kropp och knopp. Glassbilens 
besök var, trots det lite småkyliga vädret, såklart (!) 
uppskattat bland barnen. 

ÖIF på Långaröds skola.
ÖIF´s uppskattade skolsamverkansprojekt fortsätter. 
Här gör projektledaren Arnold ett fantastiskt jobb 
med att inspirera barnen och ungdomarna till 
fysisk aktivitet. ÖIF-dagen, friluftsdagen som ÖIF 
anordnar för alla barn på Långaröds skola, har i 
år tioårsjubileum och kan arrangeras tack vare ett 
fantastiskt engagemang av våra ungdomsledare med 
Arnold i spetsen.

Tennis
Tennisbanan på Björkvallen är redo för säsongen. 
Välkomna hit och spela. Alla medlemmar i 
Önneköps Byaförening och ÖIF får använda banan 
utan kostnad. Övriga betalar en liten peng per 
timme. Anvisningar finns i entrén.

Loppisen.
Loppisen äger som vanligt rum den första lördagen 
i augusti, d v s den 1/8. Hör av er redan nu till 
Micke på tfn 070-316 94 33 om ni har prylar att 
skänka. Vi fixar hämtning.
    Som alltid behövs det frivilliga för att vi skall 
ro vår populära loppis i hamn, så vill ni ta del av 
evenemanget från ”andra sidan” d v s som säljare 
bakom dignande loppisbord, mottas hjälp med 
försäljningen tacksamt!

Supporterklubb och lotter.
Kontakta Gertrud på tfn 070-513 04 07 
eller någon av ledarna om ni vill ha tag i våra 
eftertraktade supporterlotter. Finfina priser ligger i 
potten och lottas ut vid tre tillfällen i år med start i 
maj. Ni som är medlemmar då är således med i tre 
dragningar.
    Bingolotter finns till försäljning i affären om ni 
inte väljer att prenumerera på dem. Apropå spel så 
glömmer ni väl inte att stödja Önneköps IF när ni 
spelar hos Svenska Spel? En enkel registrering krävs 
vid ett tillfälle.

Lämna era tomburkar till oss 
Utländska öl- och läskburkar utan pantmöjligheter 
mottas tacksamt av idrottsföreningen.     
    Lämna dem till vaktmästaren på Björkvallen 
eller i för ändamålet avsedd behållare vid 
återvinningsstationen på Simons väg. Ett avtal 
mellan Returpack och idrottsföreningar innebär att 
dessa ger oss en skön slant. 

Mer information om föreningen och våra lag finns 
på www.laget.se/onnekopsif

Väl mött på Björkvallen!

Joachim Mårtensson
 

Matcher under säsongen:

5/6 kl. 19.00 Match: ÖIF (A) - Blentarps BK
7/6 kl. 16.00 Match: ÖIF (B) - Everöds IF
17/6 kl. 19.00 Match: ÖIF (A) - Skurups AIF
1/8 kl. 13.00 Loppmarknad på Björkvallen
18/8 kl. 19.00 Match: ÖIF (A) - Hammenhögs IF
21/8 kl. 19.00 Match: ÖIF (A) - IFK Ystad FK
22/8 Knattecup på Björkvallen
5/9 kl. 12.00 Match: ÖIF (A) - Janstorps AIF
19/9 kl. 14.00 Match: ÖIF (A) - SoGK Charlo
4/10 kl. 13.00 Match: ÖIF (A) - FC Österlen

ÖIF:s ungdomslags hemmamatcher i vår
 
P13
21/6 14.00 mot IFK Simrishamn
 
PF10
7/6   kl 10.00 mot Blentarps BK
17/6 kl 18.30 mot Skurups AIF

Önneköps Lanthandelsmuseum
Vi har öppet:

Juni, lördagar 13.00-16.00 (stängt midsommardagen)
Juli-augusti, lördagar och söndagar 13.00-16.00

Gruppbokning övrig tid, kontakta Clary 0763-63 68 67

Inträde 40 kr, barn upp till 15 år gratis.
www.facebook.com/lanthandelsmuseet
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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

Såhär i tider av undran om huruvida vård och omsorg 
kan leva upp till våra förväntningar kanske nedanstående 
brev kan illustrera att tankegången fanns även förr, om än 
med andra normer än de vi har idag. De som jobbar med 
vård och omsorg känner kanske att de inte alltid räcker till 
och från allmänheten ställs större och större krav. Nu är 
detta inget politiskt upprop utan mer utav en jämförande 

Brev från Hörby Lasarett
beskrivning hur det kunde te sig förr kontra dagens vård.
Ifrån Kjell Nyström har vi fått ett gammalt brev skrivet av 
hans farfar som vistades ett tag på Hörby lasarett sommaren 
1883. Texten är skriven exakt som den är skriven i brevet. 
Även det har ju förändrats.

Hörby den 3 dje juli 1883.
Mina innerligt älskade Föräldrar och bröder m. fl. därhemma. 
Jag får härmed underätta Eder hur jag för närvarande befinner 
mig. Till min stora glädje har svullnaden betydligt förminskats. 
Den dåliga färgen har äfven förändrats, dock något saktare än 
svullnaden.
    Nu något om min diet. Igår fick jag middag vid tolftiden 
bestående af mjölk stekt kött samt groft och fint bröd. Klockan 
7 korngröt med varm mjölk. Jag fick även några droppar 
ammoniak i ett spetsglas vatten, 5 glas konjak samma dag, 
nämligen igår. Idag tisdag en duktig smörgås, fint bröd med 
mjölk kl ½ 8 samt en konjakare sedan 1 innan middagen.
Middag kl. 12 bestående af biff och äggöl. Fröken Hanna 
Holmberg är mycket beskedlig. Betjeningen är äfven mycket 
god. Fröken är från Blekinge. Doktorn kom in idag om 
middag. Han språkade mycket med mig. Han sade att det 
var det första ormbett han behandlat. Han ville hafva riktigt 
utförligt reda på hur det tillgått, hur vi behandlade det, hvilket 
jag omständligt omtalade. Han frågade mig äfven hvilket län 
jag var ifrån. Nu undrar i säkert hvarför jag skrifver så fort 
hem? Jo, huvudsakligen därför att Doktorn önskade få ormarna 
hvarföre I fån försöka utan att tillfoga Eder någon skada, taga 
dem i en burk eller någonting sådant säkert förvar samt taga 
dem med Eder om Torsdag.
    I dag nära middag hitkom en Patient, förmögen, en 
postmästare från Höör. Han har slag. Doktorn hade lofvat 
honom plats. Då han kom sade han att jag skulle flytta samt O. 
Borg. Två patienter som lida af Ros skulle då legat ihopa, men 
vi fingo lyckligtvis behålla våra platser. Det rummet jag har 

säges  vara det finaste och bästa i hela sjukhuset. Det är äfven det dyraste. 
Jag tycker särskilt väl om det. Jag innehar ensam hela rummet. Den där 
postmästare kom in i ett extra fruntimmersrum. Moster Bengta besökte mig 
idag. Anna kommer imorgon. Jag hade den äran gratulera och lyckönska 
doktorn Åkerman till gott giftermål. Han skall gifta sig med en från Lund. 
Där hade han varit. 
    Jag lefver rent förträffligt. Låtom oss icke glömma att innesluta varandra 
i våra trognaste förböner.

Ett P.S. Glömmen ej att medtaga rakknifven. Där är visst skärslipare i 
Hörby.

Fotnot.
I brevet skriver Ola om en doktor Åkerman. Han tog över efter Dr 
Richard Forssblad, den första läkaren att tjänstgöra på Hörby lasarett 
och  som efter 5 års tjänstgöring 1881 flyttade till Uddevalla och blev 
stadsläkare där. 

Doktor Åkerman
Efterföljaren, Karl (Carl-Johan) Åkerman (1851 - 1902), drabbades 
1888 av psykisk sjukdom, och togs in på St Lars hospital i Lund.  
Dåtidens omskrivande terminologi översätts nog i dag bäst till bland-
missbruk. Hans tjänst fick skötas med allehanda vikarier, men mot för- 
modan återkom han i tjänst med intyg om att vara återställd.  
    Fortsättningen blev likväl olycklig. Han var sjukledig i långa  
perioder, och sedan han på 1890-talet av Frosta häradsrätt dömts  
tjänsten förlustig under ett år pensionerades han år 1900 och dog  
två år senare i hjärtförlamning.

Text Gert Larsson

www.lillahundhotellet.n.nu
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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
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GÖR ETT BESÖK

HOS HENNINGS RÖKERI
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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




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

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

En hyllning till grannar po lannet
För fyra år sedan lämnade vi Malmö till förmån för  
pärlan Kölleröd som vi nu helt tagit till våra hjärtan. Det 
var en ren slump att vi hamnade här. Vi såg Till-Salu 
skylten när vi körde förbi men de risiga ladorna gjorde att 
jag inte direkt var så sugen men åkte med på visningen 
och efter att ha sett utsikten mot enefäladen ville jag köpa 
direkt. 
    Vi tajmar så klart flytten med årets första rejäla snös-
torm och kyla det året och efter någon vecka har vi stopp 
i avloppet. Uppfödda i hyreslägenhet blir man så klart 
helt handlingsförlamad men kom att tänka på att vi blivit 
hälsad välkommen av Harriet i byn och hon menade att 
vi skulle knacka på om det var något. Hennes kar Rune 
kunde fixa det mesta enligt henne. 
    Så vi ringer på och tio minuter senare är Rune på plats 
i snöstormen och ringer sen efter en annan som hade en 
pryttel som behövdes och sen slet de ett antal timmar för 
att fixa det hela. När vi erbjöd betalning så vägrades det 
ta emot.
    Det var vårt första möte med Rune och Harriet och 
deras otroliga generositet som vi som staboer aldrig mött 
tidigare. Så har det fortsatt under de åren vi bott här.  
Senast var för några dagar sen då jag körde ner vårt släp 
för att få hjälp med att byta ett lager. Ingen var hemma 
så jag parkerade det och sen någon timme senare när jag 
gick ner för att säga att jag ställt det där så får man till 

svar att det var färdigt! 
Vi försöker resa en del och då är det alltid de som sköter 
om djuren utan besvär.
    Det enda vi kan erbjuda tillbaka är att hjälpa till när 
datorn krånglar så det är verkligen en väldigt osjälvisk  
generositet som vi på detta sätt vill hylla. 
    Utan er hade vår flytt till landet var väldigt mycket 
besvärligare.

TACK Rune och Harriet i Kölleröd.

Anders/Magdalena/August/Greta och djuren
GUL i Kölleröd.

(Det är till och med deras förtjänst att vi drog igång  
butiken som legat på värnhem i Malmö tidigare då de 
berättade om all trafik till Kivik på somrarna.)

Medlemsavgift Byaföreningen 2015
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Med böjd nacke

Märket efter kepsen

suttit på sedan imorse

syns tydligt

Vandrar han hem

efter dagens arbete

Foto och text Pelle Hedlund
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Linderödsåsen Önneköp 

 
Guidad vandring med picknick 

på fäladen 
 

Följ med på en resa rakt in i historien.  
Njut av det böljande landskapet och 

känn naturens lugnande kraft. 
 

"Spåren av folket före oss" 
26/4, 31/5, 30/8, 4/10 

 
"Läkande örter och den Kloka 

Brännerista Bengta" 
7/6, 26/7, 13/9 

 
Även vandring och traktor & vagntur 

för grupper 
 

www.kulturvandring.se 
info@kulturvandring.se 

0415-60308, 070-2087061 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Linderödsåsen Önneköp

Guidad vandring med picknick
på fäladen

Följ med på en resa rakt in i historien. 
Njut av det böljande landskapet och 

känn naturens lugnande kraft.

Vandring, traktor & vagntur, föreläsning 
grupper, företag, skolklasser

Även fasta datum:

“Spåren av folket före oss”
30/5, 29/8, 3/10 - 2015

“Läkande örter & den kloka Brännerista Bengta”
6/6, 25/7, 12/9 - 2015

www.kulturvandring.se
mailto: info@kulturvandring.se

0415-603 08
070-208 70 61
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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
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Bilden

Denna bensinmacken startades av Viktor Svensson på 30 talet i samma hus som även 
inrymde telegrafstationen ett antal år. Ca 1945 köptes den av Russel Jönsson och flyttades 
över vägen där den sedan låg kvar till en bit in på 2000-talet mitt emot idrottsplatsen.
         Gert Larsson

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
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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

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.



ENIR NÖ GF EA NY SB

SOMMARFEST
Lördagen den 4 juli kl 19.00

Insläpp fr o m kl 18.00 - kom i god tid

i Önneköp

Stå-upp-musikernaNILS PILS o PER BERS

Biljetter säljes fr o m 1 /6
hos Önneköps Livs och Conditoriet i Önneköp

Norges svar på Cornelis

YNGVE CHRISTIANSEN

Countrydrottningen

kommer till byn!

SERVERING
Endast förköp


