


Manusstopp och utgivningar 2018

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

Byanytt ges ut av Svensköps Byförening

Kontaktpersoner: E-mail

Sara Johnsson                sara_johnsson@hotmail.se

Mona Johnsson mona@svenskop.se

Niklas Edvinsson niklas.edvinsson@gmail.com

Linda Holmgren             lindasbilder@live.se (OBS! ny adress!)

Är det något du tycker ska synas i tidningen?

Kontakta redaktionen

Annonspris: Helsida 500:- halvsida 250:-

Nytt för 2018!

Familjesida, skicka in om nyfödda, födelsedagshälsningar,     

Uppvaktning/uppvaktning undanbedes, en sista hälsning.

Annonspris (70x75 mm) 50:-

Kontakt: Linda Holmgren              lindasbilder@live.se



Jag är med i Svensköps Byförening! Är du?

Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden!

Byföreningen anordnar valborg, midsommar, luciafirande,

Julmarknad, har Turistföreningen öppen på sommaren och

ger ut Byanytt med 5 nummer per år!

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i

Svensköps Byförening.

Årsavgift: 50 :- per person eller 150:-/familj

Sätt in på Bankgiro 5488-7179 glöm ej skriva ditt /era namn.

AKTIVITETSKALENDERN
14 okt 18.30 Skördegudstjänst i kyrkan

27 okt 16.00 Bibelhelg i EFS med Jonas Hallabro

27 okt 19.00 Bibelhelg fortsätter

3 nov 11.00 Mässa i kyrkan. Roos Åkerberg

7 nov 17.00 Messy Church ”Jag är väldens ljus” i församlingshemmet

8 nov 19.00 Hjärtats nyckel, sångkör från Degeberg

10 nov 19.00 Mässa i EFS. Olof Sandström

17 nov 19.00 Gudstjänst EFS. Evalotta Kjellberg

2 dec 10.00 Gudstjänst EFS. Anna Sköld



Foto: Sara Johnsson
Solen strålade över Norreskog när de första orienterarna anlände på 
söndagsmorgonen. Även om det kom några regnskurar under dagen 
såg deltagarna ut att stråla när de lämnade tävlingsplatsen på 
eftermiddagen.
Den 23 september var det dags för DM lång och orienteringsklubben 
FK Åsen stod som arrangör. Deltagarna bjöds på orientering i svagt 
kuperad skogsmark i både gran- och lövskog på en helt nyritad karta 
över ett område nordväst om Killhult som inte använts för orientering 
på långa tider. En härlig utmaning för varje skånsk orienterare med ett 
nytt jungfrueligt område att prova sin orienteringsförmåga på.

FK Åsen fick uppdraget att 
arrangera 
distriktsmästerskap i 
orientering 2018 för två år 
sedan. Ett ärofyllt 
arrangemang för en liten 
klubb som FK Åsen. 

Foto: FK Åsen



Foto: FK Åsen
En viktig anledning till att FK Åsen fick förtroendet är att tävlingen 
avgjordes på en ny karta där ingen orienteringstävling avgjorts de 
senaste femtio åren. Dessutom har FK Åsen ett bra rykte som 
tävlingsarrangör.

Runt 800 orienterare deltog och nästan 80 funktionärer gjorde 
tävlingen möjlig. Det fanns ett gediget utbud i ”markan” som serverade 
hembakta kakor, hamburgare och mackor till alla som ville fylla på med 
ny energi. Duschar byggdes upp och parkeringar vaktades. Ute i 
skogen fanns vattenkontroller som bemannades och på tävlingsarenan 
fanns barnpassning. Orienteringslabyrinten för de minsta var ett 
populärt inslag och alla som genomförde den fick medalj. 

Löpare från hela Skåne, Blekinge, Småland och Själland gjorde upp 
om titeln som Skånes distriktsmästare i 41 klasser och därtill 12 öppna 
klasser. Det är ett av orienteringens kännetecken – att deltagare som 
precis lärt sig gå själv till seniorer över 90 år träffas vid samma 
arrangemang och genomför en orienteringsbana anpassad 
förrespektive åldersklass. Bättre gemenskap över 
generationsgränserna kan man inte tänka sig!



FK Åsens arrangörsstab på 80-talet personer såg till att bjuda på ett 
förstklassigt arrangemang som planerats i över ett år. 
Från de första stegen att påbörja en ny karta till banläggning i de 53 
klasserna och elektronisk stämpling vid sammanlagt 56 kontroller över 
ett sex kvadratkilometer stort område nordväst om Killhult.
Hundratals timmar ideellt arbete har krävts för att ge de bästa 
förutsättningarna för en utslagsgivande orienteringstävling.

Förutom det som redan nämnts ställde FK Åsens medlemmar upp med 
bland annat kompetens i sekretariatet och som ”Första hjälpen-
vårdare”. Som tur var behövde de sistnämnda inte jobba allt för hårt 
men hjälpte såklart till att plåstra om ett och annat skrubbsår. Innan 
och efter tävlingen kördes material till och från tävlingsarenan och allt 
går ju så snabbt när man hjälps åt.
Stort tack till alla funktionärer samt till markägare och 
jakträttsinnehavare i Killhult som givit orienterarna tillgång till deras fina 
skog för att under ett par timmar avgöra skånes distriktsmästerskap 
långdistans i orientering.

Lite fakta:
596 föranmälda

235 direktanmälda
785 startande totalt

ca 50 små på knatteknat
41 tävlingsklasser
12 öppna klasser

56 kontroller

Kristian Bengtsson & Klaus Holm



Vinnare i förra numrets 
vuxentävling blev:
Ingvar Malmborg i Killhult!!
Med de rätta svaren: Uppsala, 
Värnamo, Kalmar, Landskrona
Tyvärr hade vi inga barn som 
deltagit denna gång.







BaRnTÄvLInG
1. Vilken veckodag är längst? _______________________

2. Vad finns mellan himmel och jord? _________________

3. Vilket ord på fyra bokstäver har sju kvar när man tar bort 
en?__________________________________________

4. Vem tar alla i handen?__________________________

För barn upp till 12 år, svaren lämnas i Lina och Evas Lanthandel senast den 25 nov

NAMN:___________________________  ÅR_____________



1. Folksamling   _________________________
2. Finns i sandlåda   ______________________
3. Penningbrygga   _______________________
4. Låtort   _____________________________

Svaren lämnas till Lina och Evas lanthandel senast den 25/11

Namn:__________________tel:___________________





Söndagen den 2 september så var 
det skymningsgudstjänst i 

Svensköps kyrkoruin. 
Svensköpskören sjöng ljuvsång 

med sina fagra stämmor. 
Scouterna sålde korv och fika 

efter gudstjänsten. Det var en fin 
kväll, trevlig och mycket mysig 
med alla levande ljus. Foto och 

text: Sara Johnsson.





 





Ewald, Inga-Lill, katten Smulan och hunden Åke. Och gode vännen Ragnar!







Försämringar i närtrafiken  

Dagen efter valdagen, den 10 september, tog kommunstyrelsen beslut att minska på kvällstrafiken och helt 
ta bort helgtrafiken vad gäller närtrafiken.   

Vi som bor på kommunens landsbygd har rätt till närtrafik om man har mer än två kilometer till närmaste 
hållplats och inte bor längs en vanlig busslinje. Turen körs med taxi och måste beställas på telefon 0771-77 
44 99 minst två timmar i förväg. För grupper på mer än fyra personer beställer du alltid minst tre 
arbetsdagar i förväg. Närtrafiken har ett enhetspris: Vuxen 25 kr, barn 15 kr och duo/familj 40 kr.   

Skånetrafiken kräver mer betalt – en 40 %-ig ökning! - för att tillhandahålla servicen och enligt 
kommunprotokollet hänvisas kostnadsökningen till exempelvis beställningsmottagning i egen regi, krav på 
minilöner till chaufförerna, arbetsmiljöpolicy kring sexuella övergrepp samt krav på starkare uppföljning.  

Skånetrafiken föreslog tre olika tillköpsalternativ:  

Alternativ 1 – oförändrat utbud: Hörby kommun fortsätter köpa till trafik i den omfattning som görs idag.  

Alternativ 2 – oförändrad pendlingstrafik: Bibehållet utbud under pendlingstiderna med minskad kvälls- och 
borttagen helgtrafik.  

Alternativ 3 – nedskärningar i all närtrafik: Glesa ur vardagstrafiken ytterligare och dra ner på turer under 
pendlingstider.  

Skånetrafiken begärde ett påskrivet avtal senast i mitten av september för att ha möjlighet att beställa 
trafikering av tillköpen. Om avtal inte tecknas riskerar utbudet av närtrafik att minska till ett basutbud, vilket 
innebär en resa per vardag.  

Kommunstyrelsens beslut blev:  

Inriktning för närtrafikens omfattning 2019 ska ske enligt Alternativ 2 - oförändrad pendlingstrafik: 
Bibehållet utbud under pendlingstiderna med borttagen helgtrafik och minskad kvällstrafik. Kostnaden ökar 
från 3 664 tkr för 2018 till cirka 4 420 - 4 570 tkr för 2019. Finansieringen är beroende av att 
kommunfullmäktige anslår 750 - 900 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.  

Omröstningen slutade 7 ledamöter för och 6 emot (C, SD, SPI och MP reserverade sig mot beslutet).  

Från byföreningens sida beklagar vi djupt detta beslut som innebär allvarliga försämringar i den 
kollektivtrafik som erbjuds landsbygdsborna, d v s ungefär hälften av invånarna i kommunen. Vi kommer att 
följa ärendet och tar upp frågan när det står klart vilka som ska styra kommunen den kommande 
mandatperioden.   

Svensköps Byförening / Styrelsen 





Inskolning och samarbetsövningar 

Nu håller vi för fullt på med att inskola nya barn till 
Björnligan men även att överinskola mellan våra avdelningar. 
Anknytningsarbetet är viktigt att lägga ner tid på för att 
barnen ska få en så trygg start som möjligt på sin förskola 
eller i sin nya grupp. Detta behöver alla barn men såklart är 
detta arbetet extra viktigt tillsammans med våra nyaste små 
som ska lära känna en helt ny värld med nya vuxna istället 
för dem man har träffat dagligen under sitt första levnadsår. 

Man arbetar med detta på olika sätt, och på bilden ser ni hur 
man med de äldsta barnen gör samarbetsövningar där man 
tillsammans med en kompis ska förflytta pingisbollar med 
hjälp av varandra. 



Björnligans uterum

Som de flesta av er vet har Björnligan ett uterum som 
används flitigt under terminerna, och detta har varit 
förskonat från skadegörelse under många års tid. Tyvärr har 
det varit några där nu som har slängt ut saker över hela 
uterummet och personalen har fått börja med att städa 
undan efter andra innan man kan börja ägna sig åt sin 
verksamhet tillsammans med barnen. Detta är såklart inte 
okej, därför ber jag er alla om hjälp att komma tillrätta med 
detta problem. Jag förstår att det är roligt att använda vårt 
uterum då vi inte är där, men ni föräldrar måste ta ansvar för 
att allt återställs och lämnas precis som det var då man kom 
dit. Vi vill inte att vårt material används eftersom detta är 
inköpt till förskolans verksamhet och inte är allmän 
egendom. 

Stort tack på förhand från alla stora och små på Björnligan



Höstmörkret sänker sig men vi har mängder av ljus att lysa upp mörka kvällar med 
och som vanligt till våra låga priser. Frossa i färger och dofter.

Vi har fått in ett parti lampskärmar i olika färger och storlekar till otroliga priser.
Och sen har vi ju mycket annat …..

För att inte tala om vad som kommer fram till julmarknaden den 1 December

Då är det fest i hela byn också

Parkgatan 39 Hörby 0415-10520





Följande utställare 

visade sina alster: 

*Jeanette Magnusson spinner  och visar produkter från   
alpackor. 

*Bengt Nihlgård visar biodling. 

*Therese Nilsson, änglar och  smycken.  

*Ingalill Knutsson,  silversmide. 

*Mona Johnsson, lapptäcke och annat av   lapptäcksteknik. 

* Betty Bertilsson, lergods. 

*Jeanette Persson, scrapbooking 

*Bo Bjelvehammar introducerar en nyskriven bok om Emil 

*Kléen  Leif Persson visar smide. 





@MOSFÄR SVENSKÖP ÅK F-6
Vi skapar, leker, spelar spel, kollar på film, firar andakt och mycket mer.

Vid varje träff fikar vi tillsammans.
Vi börjar 14.00 och slutar 17.00
Vid behov hämtar vi 14.10 utanför skolan.

Vi kommer att befinna oss i lägenheten i Svensköps församlingshem

Vi träffas första gången 18/9 och slutar 23/10

Anmälan görs till eva.lindgren@svenskakyrkan.se





Bröderna Persson

Gräv och schakt AB 

Egon 070-555 81 06

Kjell 070-565 57 90 





Gungan som SIF köpte gick hem hos barnen.







Tv-Svängen

Den 1 september kördes Smk-Hörbys grusrally Tv-Svängen för 54e gången. 6 specialsträckor kördes i skogarna 
runt Svensköp.
Deltagarna vaknade upp till, i mina ögon, helt perfekt rallyväder, solen bakom moln, runt 15 grader i luften och 
vägarna hade hunnit få lite väta efter sommarens torka. En månad tidigare så hade nog dammet varit ett 
bekymmer för sikten när man susar genom skogen i mellan 100-150 kilometer i timmen och ibland mer. Det 
skulle visa sig komma ett par mindre regnskurar längre fram på dagen men det var inget som störde något 
nämnvärt.
Starten gick från Parktorget i Hörby kl 10.00 sedan kördes 4 sträckor innan det var dags för service på 
idrottsplatsen i Linderöd. Här fanns det korv och andra förnödenheter att tillgå för förare med flera. För er som 
inte håller på med rally så ska ni veta att det alltid är en speciell känsla att rulla in på service. Har man sin egen 
bil i gott skick så finns det oftast alltid tid att gå ett varv och kolla läget hos konkurrenterna. Alltid lika härlig 
stämning och alla hjälper alla så gott man kan. Är det inte genom att kavla upp ärmarna och åla sig in under 
bilar med nävarna fulla med verktyg så kan det lika gärna va att man har en reservdel eller ett verktyg med sig 
som någon kan ha nytta av. Man ger och tar helt enkelt.
Någonstans mellan 17 och 18 på kvällen tror jag dem sista bilarna hade rullat över mållinjen som även den var 
på parktorget i Hörby och nu nalkades det prisutdelning utanför Folkets Hus. Och hur slutade då tävlingen? Jo 
den slutade i stort sett som väntat, favoriterna i respektive klass höll måttet och belönades med att få traska 
längst upp på pallen.

Stoffe Nilsson från Hässleholm tog med sin blå Subaru hem sin 10e totalseger i Tv-Svängen. Ca 20 sekunder 
bakom sig hade han Robin Adolfsson från Växjö. Ytterligare 30 sek bakom rullade Joacim Grahn från Simrishamn 
in med sin Ford.

I den 2-hjulsdrivna klassen var det aningen jämnare. Där tog Mattis Olsson från Gullabo i sin Toyota hem klassen 
framför Smk-Hörbys Volvo åkande Pontus Berglund. 3a blev Kristianstads publikfriande galning Johan 
Kastenman.

I Volvo Original klassen tog Henrik Levin från Hörby hem det före Patrik Fredriksson och Ola Wingren.

Och i standardklassen Grupp E tog Jesper Larsson från Kristianstad hem det före Erik Ohlsson, Gullabo. 3a blev 
Carl Ryke från Karlskrona.
I denna klass fick undertecknad ett återfall. Lånade svärfar Stefans Golf i vilkens högerstol jag spände fast 
honom i och gjorde ett försök att rå på eliten i klassen. Vi hängde på helt okej trots att vi körde onotat (utan 
vägbeskrivning) och med rattrostig förare. Men denna gång fick vi nöja oss med e 4e plats.

Det var lite om årets rallyfest i Hörby med omnejd och han som höll i pennan heter Johan Edquist, ha de gott!

Bild: Matz Nilsson 




