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Manusstopp och utgivningar 2017

Byanytt utges av Svensköps Byförening
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Jerker Rudmark: jerker@rudmark.eu

Eva-Lena Nilsson: evalenanilsson@outlook.com
Matz Nilsson: matz@janeomatz.se

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com

Är det något som du tycker ska synas i tidningen
är du välkommen att kontakta någon i redaktionen.

Annonspris: Helsida 500 kr Halvsida 250 kr

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?
Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden!

Byföreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande,
julmarknad, har Turistinformationen öppen på sommaren,

och ger ut Byanytt med fem nummer per år.
Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i 

Svensköps byförening.

Årsavgift: 50 kr/person eller 150 kr/familj.
Sätt in på bankgiro 5488-7179 och kom ihåg att skriva ditt/era namn

God Jul önskar vi på Byanytt

25 Januari               Mitten på Februari
25 April               Mitten på Maj
25 Juli                Mitten på Augusti
25 September               Mitten på Oktober
25 November               Mitten på December

→

→
→
→

→
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 17 dec 18.00 Scouternas julfest
 25 dec 08.00 Julotta
 31 dec 15.00 Nyårsbön i kyrkan
 6 dec 11.00 Gudstjänst kyrkan
 7 jan 18.00 Betlehemsstjärnans fest. Svensa töser medverkar
 12 jan 19.00 Församlingsafton. Björn Järnström
 22 jan 18.00 Gudstjänst kyrkan
 29 jan 18.00 Bibelstudium EFS
 29 jan 17.30 Janes Linedance har prova på tillfälle
 5 febr 17.30 Janes Linedance har kursstart (nybörjare)
 5 febr 19.10 Janes Linedance har kursstart (fortsättare)
 9 febr 19.00 Församlingsafton
 12 febr 11.00 Mässa i kyrkan
 13 febr 19.00 LRF:s årsmöte
 18 febr 19.00 Gemenskapskväll EFS. Luthers liv i ord och bild.

Aktivitetskalender
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Tack för ett fantastiskt år! 
 

Wow, vilken härlig höst och förvinter det har varit!                               
Vi har hunnit avverka vår Skördelörda’ i oktober då vi bjöd in våra 
lokala leverantörer för en heldag med närproducerat i rampljuset. 
Bittans Bagestua, Nillas Catering, Ottoglass, Solåkra Gård, Degeberga 
Slakteriprodukter, Strömbecks Gårdsslakt och Svampkungen var alla 
här och dessutom stod Recover från Huaröd för härlig livemusik och 
Janes Linedance för en uppiggande dansuppvisning. Skördelördan är 
en av våra årligen återkommande tillställningar och i år vässade vi till 
den ytterligare med en grisfest i församlingshemmet. 110 personer 
fördelat på två sittningar avnjöt Strömbecks supergoda helgrillade 
gris med tillbehör. Till efterätt kunde man köpa kaffe och våffla av 
Carolina och Emma som höll ställningarna i köket. Stämningen var på 
topp i både församlings-hemmet och i butiken, trots att väder-
gudarna inte var på sitt bästa humör just denna dag.  

 

Ungefär en månad efter vår Skördelörda’ var det dags för Svensköps julmarknad som är en 
av årets höjdpunkter för många av oss här i byn. I år bestämde vi oss för att testa ett nytt 
koncept på julmarknaden. Tidigare i höst satt vi nämligen vid Pernilla Lövgrens köksbord i 
Elmhult och pratade om just julen, evenemang och samarbete. Pernilla är ett fantastiskt 
energiknippe och superhärlig att jobba ihop med, tycker vi. För er som inte vet så är Pernilla 
kvinnan bakom Nillas Catering som numera finns på Råbygatan i Hörby. Nillas Catering har 
tidigare huserat på Fogdaröd i Höör och där stått för julbordet på deras julmarknad. ”Men, 
varför inte göra samma sak i Svensköp?” Sagt och gjort, tillsammans med Nilla bestämde vi 
oss för att anordna jullunch i Svensköpsgården på julmarknaden. Så vi drog igång projektet 
och tänkte att det vore ju bra om vi får ihop 100 gäster så att det åtminstone går någorlunda 
på ett ut. Gensvaret överträffade dock våra förväntningar rejält och våra två sittningar fick 
utökas till tre (med plats till 140 personer/sittning). På julmarknadsdagen avnjöt ungefär 400 
personer Nillas välsmakande jullunch med hemmalagad julskinka, brunkål, inlagd sill, kött-
bullar med mera. En helt fantastisk dag med en positiv atmosfär i hela byn och full rulle i 
Svensköpsgården. Att det skulle bli kö in vågade vi aldrig ens drömma om!  

 

Nu står julen för dörren och ännu ett år har gått. Vi blickar tillbaka på ett fantastiskt år i      
lanthandeln och ser med spänning fram emot de nya utmaningar och överraskningar som 
2017 har att bjuda oss på. Avslutningsvis vill vi säga ett stort och hjärtligt tack till alla er, våra 
kära kunder, för ert fantastiska stöd och support. Det är tack vare er som vi inspireras varje 
dag och vågar testa nya grepp och idéer - ert gensvar är guld värt! 

 
Vi önskar er alla en riktigt fröjdefull jul och en god start på det nya året! 

 

Lina & Eva 
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FOTO FRÅN SKÖRDELÖRDAN

Foton: Sara Johnsson Matz Nilsson



6

Byföreningens styrelse har tagit 
initiativ till en intervjuserie för att 
lyfta fram en del av de intressanta 
människor som bor i vår bygd. Visst 
känner vi till mycket om varandra, 
men nu ska vi komma några stycken 
lite närmare in på livet. Stafetten 
börjar med Egon Persson i Killhult, 
och vid en fika berättar Egon lite mer 
om sig själv och det faktum att han 
faktiskt är 

världsmästare i bågskytte!  

Undrar om Inga-Britt och Per Persson 
hade kunnat tänka sig att deras son 
Egon skulle erövra en guldmedalj 
i ett världsmästerskap när han såg 
dagens ljus på femtiotalet? Familjen 
flyttade från Elmhult till Killhult och 
barnaskaran bestod av tre pojkar, 

Yngve, Egon och Kjell och så syster 
Ros-Marie. Pappa Per blev välkänd 
under smeknamnet ”Sten-Per”, 
eftersom han bland annat grävde upp 
stora stenblock med hydraulgrävare 
och andra, för ändamålet nödvändiga, 
maskiner. Såklart man måste kallas 
Sten-Per då. Lika givet var att fadern 
ville att sönerna skulle jobba i 
företaget så snart de lämnat skolan. 
Egon testade ett år i Ekstrands 
mekaniska verkstad i Maa först, 
men i sjuttonårsåldern började han i 
familjeföretaget. Sportintresset hade 
han med sig sedan ungdomsåren, 
det var fotboll för hela slanten ända 
tills knäbesvär satte stopp för den 
karriären lite längre upp i åren. Egon 
värvades som ordförande i Svensköps 
IF redan innan han fyllt trettio, så 

Välkommen till ett nytt inslag i Byanytt:
Intervjustafetten
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det har hunnit bli många år i den 
kostymen. 

Så småningom ville bröderna utveckla 
ett eget företag och 1980 startade de 
Bröderna Perssons Gräv och Schakt. 
Med jättelika specialmaskiner har 
de brutit torv på flera olika ställen, 
såväl inom som utom Sverige. Idag 
är bröderna Persson vårt lands 
största leverantör av blocktorv och 
producerar mer än 100.000 m3 per år. 
Kunderna finns i till exempel Estland, 
Holland, Danmark och Norge. 
Under åren 2004-2010 drev Egon 
och Ros-Marie Svensköps Livs, som 
lanthandeln hette då. Mycket jobb och 
svårt att förena med engagemanget i 
grävföretaget, och i november 2010 tog 

Lina och Petra över affären. Det finns 
en tydlig röd tråd av entreprenörskap 
och lokalt engagemang i Egons liv. 
Han är en driven affärsman med ett 
stort hjärta för bygden, han är en 
generös och trygg bundsförvant. I 
början av det nya milleniet ville Egons 
son Micke prova på bågskytte. Egon 
fick agera chaufför till Kristianstads 
Bågskytteklubb, och där väcktes ett 
eget intresse för sporten. Den som har 
provat på att skjuta pil och båge vet 
hur svårt det är, men Egon fick blodad 
tand och tränade snart mer och mer. 
Det blev tävlingar på hemmaplan 
och långt bort, framgångarna lät inte 
vänta på sig med bland annat SM-
medaljer i bagaget. Han har skjutit i 
alla olika discipliner; på tavla, jakt- 
och fältskytte, men det är skogsskyttet 
som han gillar bäst, den engelska 
benämningen är ”3D Archery”. 

Under 2016 har Egon krönt sin 
karriär med en guldmedalj i 
världsmästerskapet för skogsskytte 
med långbåge. På långt avstånd ska 
man träffa tredimensionella figurer av 
olika djur, träffsäkerheten poängsätts 
och bäste man må vinna! Egon var 
en av tolv tävlande i sin klass, och 
hans resultat som guldmedaljör (bäst 
poäng av alla i finalskyttet) hade räckt 
till en bra placering också i elitklassen. 
Jag frågar Egon vilka egenskaper 
som krävs för att lyckas i bågskytte? 
– Man måste kunna slappna av och 
fokusera, säger Egon. Inte höra bruset 
från publiken eller störas av nerver 
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som skallrar utanpå kroppen. Lugnt 
och metodiskt spänna bågen och se 
målet långt borta. Jag inser att Egon 
besitter dessa viktiga karaktärsdrag, 
det är inte en tillfällighet att just denna 
sport faller honom så väl i smaken. 
Tävlingen gick av stapeln i Sopron i 
Ungern, en del av Europa där bågskytte 
är stort. Men vilka utmaningar ligger 
framför honom då, undrar jag? Egon 
siktar på att ta en landslagsplats, endast 
tre skyttar per år blir aktuella för det. 
2017 går EM i Österrike och där tänker 
Egon stå på startlinjen igen. – Det är 
en rolig och social sport, säger vår egen 
Robin Hood. Man träffar mycket folk 
på träningsläger och tävlingar, man 
får en familjekänsla och blir glad av 
dessa återseenden. Jag gratulerar Egon 
till hans fantastiska framgångar och 
tackar för en trevlig pratstund. Vem 
vill han lämna stafettpinnen vidare till? 
– Jag skulle vilja veta mer om Aviva 
Holmqvist, säger Egon. Jag vet att hon 
arbetar som psykolog och familjen 
har en gård i Svensköp, men kan vi få 
veta lite mer? Javisst, Aviva berättar i 
kommande nummer av Byanytt!

Sålunda nedtecknat en mörk 
novemberkväll,
Ingela Brickling
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FOTO FRÅN JULMARKNADEN

Foton: Sara Johnsson Matz Nilsson
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linedance
Countrystyle at the countryside

Gillar du countrymusik? 
Att dansa och ha kul tillsammans med glada och trevliga människor?

Snart är det dags för vårens linedancekurser som hålls Svensköpsgården, Killhult
För dig som aldrig dansat linedance kör vi ett prova-på-tillfälle 

2017-01-29, 17.30–19.00
Vårens kurser startar söndagen därpå 2017-02-05:

 Nybörjarkurs 17.30–19.00 och fortsättningskurs 19.10–20.40  
 500: - för en kurs, 800: - om du vill gå båda, 

betalas vid första kurstillfället
Jag kommer även att hålla en nybörjarkurs i Huaröd på 

onsdagskvällar, mer information om denna kurs kommer på hemsidan, 
www.janeslinedance.se

Hos NP Möllers Fynd i Killhult/Svensköp kan du köpa mycket spännande saker. 
Där har jag en hörna med hattar, bälten, skjortor, blingjeans, 

smycken och annat för dig som gillar westernstuket. 
Öppet lördagar och söndagar mellan klockan 11.00 och 15.00

Varmt välkomna
Har du några frågor? Mejla till jane@janeslinedance.se
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        Året som gått 

 
Hej alla Svensköpsbor  och alla andra som läser byanytt snart är 2016 till ända och det är dax att göra 
en tillbaka blick på vad som hänt under året. Byföreningens arrangemang  har rullat på som vanligt. 
Årsmötet med besök av Karin Lazarow var riktigt bra efter att vi fått ordning på tekniken. Valborgs 
firandet var välbesökt ca 100 pers.   
Turistbyrån öppnade den 11/6 och som vanligt bjöd sparbanksstiftelsen på glass, i år har vi haft Otto 
glass i kiosken det har fungerat bra, våra ungdomar har jobbat på inga problem där. 
Årets stora begivenhet förutom julmarknaden som jag återkommer till är grillkvällarna med Eva och 
Linas lanthandel det har varit en otrolig succé hela byn har varit på tå och Svensköpsbygden har 
verkligen sats på kartan tack Eva och Lina för att ni är sådana idésprutor. 
Nu till årets sista event i byföreningens regi julmarknaden, 36 utställare bra väder gott om folk och 
som grädde på moset jultallrik i Svensköpsgården en otrolig fest ca 400 gäster uppdelade på tre 
sittningar ett stort tack till Nillas catering för iden och en riktigt fin jultallrik. 
Jag får nu ta tillfället att tacka alla som hjälpt till under året våra sponsorer och alla övriga ingen 
nämnd och ingen glömd. Jag vill även tacka mina styrelsekamrater för gott samarbete under året och 
önska styrelsen och alla läsare av byanytt en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
 
Roland Arvidsson ordf i Byföreningen 
 
 

Fiber till Svensköpsbygden – vad händer? 
 
Nu är det snart tre och ett halvt år sedan (augusti 2013) vi hade det första stormötet i 
Svensköpsgården för att diskutera möjligheten till fiber till vår bygd. Det har varit många turer 
hit och dit, och än ser vi inte någon grävmaskin i sikte. I tätorterna går det fort, i 
befolkningsglesa landsbygdsområden med långt mellan husen går det (oändligt) långsamt. 
Senaste nytt är detta: 
 
Länsstyrelsen kommer den 15 mars 2017 att fatta beslut om vilka projekt som får dela på de 
sista budgeterade pengarna till bredbandsutbyggnad, 117 miljoner kronor. Teleservice Sjöbo 
kommer att lämna in en ansökan som omsluter ett så stort område som möjligt 
(Svensköpsbygden, Äspinge, Köinge m fl). Sista ansökningsdag är den 15 december 2016 och 
Länsstyrelsens bedömning kommer att göras enligt nuvarande nationella urvalskriterier. Mer 
information finns på Länsstyrelsens webb. 
Därutöver förväntar sig Länsstyrelsen att få ytterligare minst 80 miljoner kronor till Skåne 
från ”Extrasatsningen på bredband”, förutsatt att regeringens budgetförslag beslutas, men det 
är mycket som fortfarande är otydligt kring den satsningen. Stödet till bredband kan enbart 
priorteras efter de nationella urvalskriterierna. Länsstyrelsen får inte väga in parametrar som 
exempelvis nedmontering av kopparnätet, låga projekteringskostnader etc, men arbetar nu 
hårt för att få någon form av regional rådighet över de väntade extraresurserna.  
 
Julhälsningar från Fibergruppen – Eva-Lena, Eva, Emma, Niklas och Ingela 
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När fötterna mår bra, mår hela kroppen lite bättre.
Så unna dig själv riktig fotterapi. Här blir hårda fötter 
mjuka och lena igen. Trötta och ömma fötter fulla av liv. 
Och fötter med andra besvär fria från sina bekymmer.
Fråga mig gärna. Varmt välkommen!

Ingela Brickling
Certifierad massör, medicinsk fotterapeut
Killhult 6181 B
Tidsbeställning 0702 570 171
Facebook: Ingelas fotvård och massage
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Årets Företagare 2016

Visste ni att skogsnäringen är en av 
landets främsta basindustrier och att 
Sverige är en av världens största expor-
törer av
skogsprodukter? Hälften av landets 
yta består av skog, och skogsindustrin 
sysselsätter närmare 100.000 
människor.
Motiveringen till årets företagarut-
nämning lyder: ”I år hyllar vi en trägen 
entreprenör som verkat i bygden i flera 
olika branscher sedan tidigt åttiotal. 
Med en rejäl dos småländsk framå-
tanda har de utvecklat sitt företagande 
efter rådande förutsättningar och i 
samklang med en omvärld i föränd-
ring. På så sätt har de själva kunnat 
hålla i taktpinnen och göra nödvändiga 
omställningar över tid; från mjölkpro-
duktion och köttdjursuppfödning via 
maskinstation till dagens väletablerade 
och framgångsrika flisföretag.” 

Jag träffar Tommy och Margareta Held 
över en god kopp kaffe i deras hem, ett 
par veckor före julmarknaden. Paret 
ägertillsammans med sonen Peter 
familjeföretaget. Redan 1981 flyttade 

familjen till Svensköp och har blivit 
bygden trogen sedan dess. Flytten från 
småländska Kättilsmåla var planerad 
och önskad. Med den envishet och 
energi som krävs för att bygga upp 
en gård med mjölkdjur tog Tommy 
och Margareta sig an uppgiften, 
men växlade så småningom över till 
köttdjursuppfödning. Under en följd 
av år hade man också en etablerad 
maskinstation och 1993 började man 
jobba med flisning. Sedan dess har 
arbetet som flisföretag utvecklats 
och utökats. Familjen har idag en 
anställd och flera egenföretagare 
knutna till sin verksamhet. Jag frågar 
hur mycket värme den flis räcker till 
som finns i en av deras stora, röda 
containrar? Tommy berättar att den 
mängden flis skulle värma en villa 
i ett år. Vi har alltså ett vitalt och 
framgångsrikt företag i bygden som 
verkar i en, för många, mindre välkänd 
bransch. Mångfalden av yrkesgrenar 
i Svensköpsbygden är imponerande.  
Med glädje och stolthet utnämner 
vi  Helds Skog och Flis AB till Årets 
Företagare 2016!
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Årets Ambassadör 2016

När man kliver in genom dörren till den gamla Lokalföreningsfastigheten 
möts man av välkomnande leenden! Anki och Bengt-Arne Gustafson huserar 
i utrymmena och säljer alla möjliga produkter och föremål. Utomhus jobbar 
sonen Krister med vedklyvning i större skala (skogsbruket igen!). Genom 
att döpa sin butik till N P Möllers Fynd slår de an en ton av förtrolighet och 
trygghet. Vi är många som minns Nisse Ahlroth i rollen som fastighetsskötare N 
P Möller på sjuttiotalet. 

Att bli utnämnd till ambassadör för Svensköpsbygden innebär att man, på något 
sätt, utmärkt sig genom att verka för hela bygdens bästa. För första gången är 
årets ambassadörer inte boende i bygden, men deras engagemang och välvilja 
lyser igenom i allt de företar sig. Kreativitet, generositet och samarbetsvilja är 
signum hos detta par som har många järn i elden och glimten i ögat. Svensköps 
Lokalförening lade ner verksamheten 2007, och fastigheten förvärvades av 
familjen Gustafson. I sin nya skepnad lockar N P Möllers Fynd besökare 
från när och fjärran, och den nya verksamheten är i högsta grad en del av 
det som sätter vår bygd på kartan. Vi är tacksamma för deras satsning och 
helhjärtade engagemang och gläds åt att få presentera Årets Ambassadörer för 
Svensköpsbygden 2016: Anki och Bengt-Arne Gustafson!
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Sist men inte minst, Årets Snackis!

Förra året valde de sju representanterna i företagssektionen att hylla Åke Nils-
son, ”Åke i Skogen”, som Årets Profil. 
Åke var det självklara valet för denna utmärkelse, och nu funderade vi på hur 
vem vi vill uppmärksamma i år?
Efter diverse diskussioner och glada skratt bestämde vi oss för att utse ”Årets 
Snackis” istället, och att det är babyboomen i bygden som gör oss särskilt glada 
och som vi pratar mycket om! Flera barnfamiljer har valt att flytta hit på senare 
tid och det är fantastiskt roligt, liksom att ungdomar födda i byn bildar familj 
och stannar kvar. Betydelsen av att vi blir fler och inte minst att de ungdomliga 
föräldrarna signalerar framtidstro genom att utöka sina familjer, kan inte över-
skattas. Tisdagsmorgnarnas babycafé vid lanthandeln och i församlingshemmet 
har skapat nya kontakter och nätverk. Och vet ni vad? Det kommer flera småt-
tingar nästa år! Grattis alla föräldrar!

Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över. Julmarknadsdagen är en stor 
och viktig dag i Svensköpsbygden. Ett varmt tack till alla besökare, funktionärer 
och företagare som ser till att vi får uppleva denna härliga dag varje år! Gemen-
skapen gör oss starka tillsammans, känslan av samhörighet får oss att må bra. 
Var rädda om varandra och njut av en riktigt God Jul!

För Svensköps Byförenings Företagssektion: Karin, Mona, Betty, Lena, Barbro, 
Eva och Ingela
/genom Ingela Brickling



 

Julhälsningar från Svensköps IF 
Snart är det dags att lägga 2016 till handlingarna och vi i Svensköps Idrottsförening 
vill passa på att tacka för det gångna året. Vi har haft ännu ett framgångsrikt och 
händelserikt år med mycket aktivitet i föreningens olika sektioner: seniortruppen, 
knattegruppen, gympan, tabatan, boxen och cykelgänget. Vilken mångfald i vår lilla 
förening och by! Vi får inte heller glömma Svensköpsgården, vårt klubbhus och en 
viktig samlingspunkt i byn, som även den nyttjas flitigt till möten, danskurser, fester, 

bröllop och andra trevliga tillställningar. Du har säkert sett att gården fått sig en rejäl ansiktslyftning i år, 
tack vare Jonas och hans duktiga team på JN Måleriservice som fräschat upp fasaden ordentligt. I år har vår 
lokala företagartrio Nilla, Lina och Eva utspisat 400 hungriga gäster på den välbesökta jullunchen som ägde 
rum i just Svensköpsgården – ett evenemang vi hoppas blir ett stående inslag på julmarknaden! I samma 
lokal firar vi ljusets drottning med vårt traditionsenliga luciafirande (vi får bara hoppas att vi får behålla 
strömmen i år – förra året fick vi tyvärr ställa in lussefirandet i sista minuten eftersom Kung Bore tråkigt 
nog lämnade oss strömlösa just den dagen).  

Hösten 2015 startade vi upp en fotbollsskola för 4-6-åringar med bollek på schemat varje onsdagskväll. 
Barnen har jätteroligt tillsammans och trivs med att röra på sig och leka fram grunderna i fotbollen.  Våra 
träningspass för vuxna lockar uppemot 70 flitiga motionärer totalt som varje vecka svettas ihop på tabata, 
box och gympa. Det finns gott om plats till fler – snart är det kanske dags för dig också att avlägga 
nyårslöften?! Ta en titt på vårt träningsprogram som du hittar här i Byanytt och kom och prova på – första 
gången är gratis! Tour de Svensköp är också ett stående inslag i SIF-almanackan i augusti och som alltid 
bjöd årets cykeltur på en härlig upplevelse på två hjul i Svensköpsbygden med omnejd.  

Till sist vill vi passa på att nämna (skryta med!) att vi numera har en världsmästare på ordförandeposten i 
SIF – stort grattis till Egon som tog hem VM i bågskytte i Ungern tidigare i höstas. Du är en sann inspiration 
för oss alla och inte bara på bågskytteplanen. SIF vore inte detsamma utan ditt helhjärtade engagemang 
och ledarskap. 

Vi tackar alla våra sponsorer, ledare, medlemmar och ideella krafter för detta år och ser fram emot ett nytt 
år tillsammans. Njut av helgerna och ta hand om varandra.  

Från oss alla till er alla: 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
 

Vill du hyra Svensköpsgården? 
Ska du ha fest, möte, bröllop eller annan sammankomst? Svensköpsgården rymmer 150 personer och har 
stort dansgolv, scen och utrymme med bord & stolar. Lokalen har tre toaletter och en stor parkeringsplats. 
Köket är utrustat med storköksdiskmaskin och varmluftsugn och det finns gott om plats att tillreda 
och/eller förvara, varmhålla eller kyla mat och livsmedel. Givetvis finns det även porslin, glas och bestick till 
max 150 personer. För bokning och frågor, kontakta Leif Johnsson på telefon 0415-70308. 

Uthyrningstaxa: 
 
100:-/timme 
1200:-/dag i veckan  
1800:-/dag på helgen  
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Det händer i seniortruppen 
I skrivande stund är det minusgrader och 20 cm snö. Fotboll är kanske inte det första man tänker på. Men 
så här 1 dag innan ”frimånaden” startar jobbas det febrilt med att hitta nya spelare till kommande säsong. 
Frimånaden innebär att vi kan registrera spelare till klubben utan att föreningen som spelaren lämnar 
godkänner övergången. Förhoppningsvis kan vi fylla på med ytterligare ett par spelare till kommande 
säsong. Träningen är igång igen på konstgräset i Hörby, vi kommer köra november utomhus och även en 
del inomhus innan vi kickar igång 2017 i början av februari. 

Vissa bitar har redan fallit på plats inför kommande säsong. Helt klart är det nu att Tobias Holmgren ensam 
kommer hålla i tränarbiten. Serien till kommande säsong är även den så gott som spikad. Nedan följer 
samtliga motståndare i årets seriematcher. Spelordning samt tider spikas efter jul. 

Lag/Klubb 
Placering 
2016 Serie 2016 

Bjärlövs IF 10 DIV 7 NÖ 
Degeberga GoiF 11 DIV 6 Östra 
Gärds Köpinge IF 6 DIV 7 Mellersta 
IK Kamp 5 DIV 7 NÖ 
Rinkaby Goif 4 DIV 7 Mellersta 
Skepparslövs IF 3 DIV 7 Mellersta 
Strömsborgs IF 8 DIV 7 NÖ 
Svensköps IF 12 DIV 6 Östra 
Treby IF 6 DIV 7 NÖ 
Ö.Sönnarslövs IF 9 DIV 7 Mellersta 
Östanå Bruks IF 4 DIV 7 NÖ 

 

Som en sista avslutning på vill vi passa på att tacka alla spelare, ledare och sponsorer för det gångna året. 
Ingen nämnd, ingen glömd. Extra kul att 6 spelare passerade 100 spelade matcher och 2 spelare 200 
spelade matcher: 

200-matcher: Björn Lundberg och Jerry Stigsson, 

100-matcher: Erik Harnold, Henrik Svensson, Patrik Karlsson, Peter Sandberg, Mattias Ljungdahl och Emil 
Lundström. 

PS. Du vet väl att du kan köpa Bingolotter till förmån för SIF?! Finns att köpa i Lina & Evas lanthandel och 
hela förtjänsten (15 kr/lott) går direkt till föreningen.  
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Dags för nyårslöften?! Häng med på någon 
av våra aktiviteter! 

 

Gruppträning för vuxna 
Kom och prova på - allt är gratis första gången! 

Box: onsdagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Vendela 0730-604051).  Start 11/1! 

Gympa: torsdagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Ingela 0702-570171).  Start 12/1! 

Qigong: torsdagar kl. 18.00  i Svensköpsgården (i Karins regi, 0733-764899).  Start 2/2! 

Tabata: måndagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Yvonne 0708-870218). (inget juluppehåll) 

 

Fotbollslek för barn 
Fotbollslek för 4-6-åringar: onsdagar kl. 18.00 i skolans idrottshall. (Jonny 0735-074512). Start 25/1! 

 

Fotbollsträning för herrar 
Vill du också vara med i vår seniortrupp? Kika in på vår hemsida (www.laget.se/sifunited) eller kontakta 
huvudtränare Tobias Holmgren  för mer info och tider (0768-658889). Mer info om föreningen hittar du på 
vår hemsida (www.laget.se/sifunited) eller följ oss på Facebook! 

 

Bli stödmedlem i SIF! 
Även om du kanske inte bor i byn eller har möjlighet att vara med på någon av våra aktiviteter kan du 
stötta byns idrottsförening. Bli stödmedlem! Betala in 100 kr i på vårt bankgiro 5829-2566 och märk 
betalningen med namn + efternamn + stödmedlem så är du med och stöttar vår verksamhet. Tack för ditt 
bidrag! 

 

Vill du sponsra föreningen? 
Företagare och privatpersoner kan sponsra SIF och på så sätt hjälpa bygdens idrottsförening. Även om 
föreningen drivs med ideella krafter så finns det alltid utgifter för att kunna bedriva verksamhet för både 
stora som små. Kontakta ordförande Egon Persson (0705-558106) om du vill sponsra 
föreningen (en avdragsgill kostnad i ditt företag).  
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                                        Detta är vad julen handlar om
En mamma sitter med sin lilla flicka och tillsammans ”leker” de med figurerna i 
julkrubban. Mamma låter Maria kyssa det lilla Jesusbarnet medans flickan tittar 
på. 
”Var är Maria, här är jag” sjunger mamma och snart sjunger den lilla flickan 
precis som mamma om alla figurerna och julens budskap blir levande.
 Hur berättar vi om julen? Tar vi oss tid att likt mamman berätta om Maria och 
Jesusbarnet? Att som Maria älskar sitt nyfödda gossebarn älskar Gud oss. 
Jul är att se in i ett nyfött barns ansikte och se Guds kärlek till oss.
 Här är Gud, var är Du?
”Ett barn har fötts, en son är oss given.” ( Jes. 9:2-7) Detta gäller oss 2016. 
Se in i ett nyfött barns ansikte och möt Guds kärlek till oss!
Välsignad jul tillönskas er alla
Ann-Kristin Roos Åkerberg
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. Allt inom däck & fälg   . Hjulinställning   . Förvaring av däck
. Bilrekonditionering

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015



22

Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02
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Bröderna Persson
Gräv och schakt

Vi har en maskinpark speciellt anpassad för
torvmossar och andra blötmarker.

Egon 070-555 81 06
Kjell 070-565 57 90
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Den fantastiska julmarknadsdagen är över men julen fortsätter hos N.P Möller
För dig som inte hann shoppa i trängseln eller för dig som glömde köpa en del

VARMT VÄLKOMNA

Nästa nummer av Byanytt
Manusstopp är den 25 november

Är det något som du tycker ska synas i tidningen
är du välkommen att kontakta någon i redaktionen nedan.

Annonspris: Helsida 500 kr Halvsida 250 kr

Byanytt utges av Byföreningen i Svensköp
Kontaktpersoner: E-mail:

Sara Johnsson: sara_johnsson@hotmail.se
Mona Johnsson: mona@svenskop.se
Jerker Rudmark: jerker@rudmark.eu

Eva-Lena Nilsson: evalenanilsson@outlook.com
Matz Nilsson: matz@janeomatz.se

Niklas Edvinsson: niklas.edvinsson@gmail.com

. HJULBYTE

. LAGNING AV DÄCK

. DÄCKFÖRSÄLJNING

. ROSTLAGNING

. KROCKSKADOR

. LÄTTARE SERVICE
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE

Rätt svar på förra numrets vuxentävling
Foto nr 1: Brydestugan
Foto nr 2: Anslagstavlan

Foto nr 3: Gamla länsgränsen
Foto nr 4: Kyrkoruinen

Rätt svar på vuxentävlingen har Rose-Marie Persson lämnat
Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel

Rätt svar på förra numrets barntävling
Foto nr 1: Lönn
Foto nr 2: Hassel
Foto nr 3: Syrén

Foto nr 4: Ek
Rätt svar på barntävlingen har Liam o Isabell lämnat

Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel
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Här kommer kluringen :-) 
 

Kungen har fått in skatt från 10 av sina landskap i form av guldmynt. Varje 
landskap betalar in 1000 guld mynt i skatt. På något sätt har kungen fått 
reda på att ett av landskapen knipsat bort lite guld från varje mynt och 

gjutit om mynten utblandade med koppar för att tjäna sig en liten hacka.  
Det enda sättet att skilja mynten åt är deras vikt. Originalmynten väger 20 

gram medans de utblandade väger 19,5 gram. 
 

För att se vilket landskap som fuskat hyr kungen in en super våg från 
koalalumpor (*suck* spelar roll vartifrån den kommer.) Hyrpriset beror på 

hur många gånger vågen ska väga någonting så kungen vill väga 
mynten i så fåomgångar som möjligt. 

Hur många vägningar krävs för att kungen ska få reda på 
vilket landskap som fuskat?

Lämna ditt svar senast 25/1 till Lina & Evas Lanthandel
 

Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................

Barntävlingen :-)
Hur många fåglar(inklusive den nedan) hittar du i tidningen?

Vilken slags fågel är det?

Lämna ditt svar senast 25/1 till Lina & Evas Lanthandel
 

Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?
Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden!

Byföreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande,
julmarknad, har Turistinformationen öppen på sommaren,

och ger ut Byanytt med fem nummer per år.
Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i 

Svensköps byförening.

Årsavgift: 50 kr/person eller 150 kr/familj.
Sätt in på bankgiro 5488-7179 och kom ihåg att skriva ditt/era namn

CH BLOMMOR
Box 156, Råbygatan 4, 242 22 Hörby

Tel. 0415-105 61  Fax: 0415-137 92

BARNTÄVLING
Hur många ”Toker” hittar du i tidningen?

Inklusive denna!

Lämna ditt svar senast den 25/1-2016
i Lina & Evas Lanthandel

Jag har hittat............st Toker

Namn...............................................Tel:.........................................

önskemål om mat, ute-innemiljön, material, leksaker mm. Barnrådet kommer att hållas en 
gång/månad och i detta råd deltar förskolechef, pedagog samt 4-5 barn.  

   
Igelkottar…..                                                         Svampskogar… 

Vi kommer att fortsätta med vårt viktiga miljöarbete med hjälp av Grön Flagg och årets tema 
kommer handla om kemikalier. Detta känns som ett viktigt tema att lära oss mer om samt en 
naturlig koppling till vårt arbete med att ”giftbanta” förskolan. Vidare information kommer i 
nästa byanytt… 

Höstliga hälsningar från alla oss på Björnligans förskola 
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Från oss alla , till Er alla, en riktigt God Jul

Margareta, Roland
&

Oskar Arvidsson

ÅRETS FÖRETAG 2016
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Från oss alla , till Er alla, en riktigt God Jul

  

Välkommen till Ingela Brickling Certifierad massör, Medicinsk fotterapeut   

Telefon: 070 25 701 71, Killhult 6181 B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingelas fotvård 
och massage 

Bröderna Persson
Gräv & Schakt
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Från oss alla , till Er alla, en riktigt God Jul

Det är vi som trycker denna tidning

Vi önskar alla våra kunder en God Jul och ett Gott Nytt År

BITTANS BAGESTUA

linedance
Countrystyle at the countryside

Leg. veterinär

HEIDI ANDERSSON
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Qigong - Gänget

Från oss alla , till Er alla, en riktigt God Jul

Årets Ambassadör

Görans Fisk 
0733-10 17 16 
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PIGGES TRÄDGÅRDSTJÄNST

Från oss alla , till Er alla, en riktigt God Jul
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önskar  

L i n a  &  Eva   
och hela gänget i lanthandeln 

 

 
Våra öppettider i jul och nyår: 

Lillejulafton:  kl 9-18 
Julafton:  kl 9-12 
Juldagen:  stängt 

Annandag jul:  kl 10-13 
Fredag 30/12:  kl 9-18 
Nyårsafton:  kl 9-13 
Nyårsdagen:  stängt 

Trettondedag jul 6/1:  kl 10-13 
 

Lina & Evas lanthandel 



Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, 
Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större nytta 
för människorna, näringslivet och samhället där du bor. Vi finns nära dig med smarta 
tjänster och kloka lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt företags affärer.

Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank.

Hela Skånes 
sparbank

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00
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