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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



Lina & Evas lanthandel 

 

Vi har öppet hela julmarknadsdagen och 
bjuder på glögg och pepparkakor. 

Finfina erbjudanden i butiken som gäller 
endast på julmarknaden den 21/11. 

Hjär t l igt  välkomna!  
önskar  

Lina & Eva  

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-701 00 | info@linaocheva.se 

www.l inaocheva.se  
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BARNTÄVLINGEN
VILKA ÄR LÖVEN PÅ FOTONA? 

Löv 1 Löv 2

Löv 3 Löv 4

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

VUXENTÄVLINGEN
VAR ÄR FOTONA TAGNA? 

Lämna ditt svar
senast den

25 november i
Lina & Evas Lanthandel.

Löv 1:
..........................................

Löv 2:
..........................................

Löv 3:
..........................................

Löv 4:
.......................................... 

Namn:
..........................................

Telefon:
..........................................

Lämna ditt svar
senast den

25 november i
Lina & Evas Lanthandel.

Foto 1:
..........................................

Foto 2:
..........................................

Foto 3:
..........................................

Foto 4:
.......................................... 

Namn:
..........................................

Telefon:
..........................................
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N.P Möller´s FYND
Öppet: To 15-18 Lö-Sö 11-15

Var? 
Svensköps Gamla Lokalförening i Killhult

Det händer mycket i Killhult !!!!
Dags för JULMARKNAD !!!!

Ladda upp inför advent med våra billiga ljus
Julservetter 10:- / pkt

Hitta bästa julklappen
Riktig tomtesäck ? Jutesäck 20:-

Vi bjuder på glögg o pepparkakor till alla besökare under 
julmarknaden

Någon extra ”knalle” kommer att finnas på vår parkering

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA PÅ ETT BESÖK
Som sagt – det kostar inget att titta 

men inte många går tomhänta ut igen
BENGT-ARNE O ANKI

OBS : FRI PARKERING FÖR ALLA FRAMFÖR LOKALFÖRENINGEN
Tänk på att parkera tätt så fler får plats

4



CH BLOMMOR
Box 156, Råbygatan 4, 242 22 Hörby

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

Auktoriserade Redovisningskonsulter
Behöver ni hjälp med bokföring,

bokslut, deklaration, bolagsbildning,
EU-ansökningar med mera.

Välkomna till oss!

redovisningstjanst@norreskog.seTel. 0415-703 60 eller 703 62
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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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Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02
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. HJULBYTE

. LAGNING AV DÄCK

. DÄCKFÖRSÄLJNING

. ROSTLAGNING

. KROCKSKADOR

. LÄTTARE SERVICE
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MEKONOMEN

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID
JOCKE

Rätt svar på förra numrets vuxentävling
Vem är författaren till citatet?

När en man inte ger sin hustru gåvor blir hon ledsen. Om han ger henne för 
många blir hon misstänksam.
Svar: Fritz Eckhardt    Vinnare: Rose-Marie Persson

Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel

Rätt svar på förra numrets barntävling
En bedövningspil för lite!

Framför dig har du en jaguar och bakom dig har du ett lejon. Du har bara en 
bedövningspil. Vad gör du?
Svar: Du bedövar lejonet och kör iväg med jaguaren.

”På Torpet” har öppet för julförsäljning!!
torsdagen den 10 dec 15.00 – 20.00, fredagen den 11 dec 15.00 – 20.00
 lördagen den 12 dec 11.00 – 17.00,  söndag den 13 dec 11.00 – 17.00

Jag har försäljning av handstöpta ljus och ljusgrupper med ljus.
I verkstaden ställer några av våra duktiga lokala hantverkare ut.

Välkomna att koppla av julstressen med en stund vid brasan och lite glögg.
Hälsar Irene och Thore  Vägbeskrivning finns på: www.patorpet.se
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Lördagen den 24 oktober bjöd vi in till den 
andra upplagan av vår egen höstmarknad 
Skördelörda’. Den första höll vi 2013 och 
efter ett uppehåll 2014 tyckte vi att det var 
dags igen i år. Vi är båda förtjusta i jippon 
av olika slag och det är alltid roligt när det 
är lite extra ”pådrag” i butiken. 

Denna dag bjuder vi in våra lokala leveran-
törer så att de får komma och visa upp sig 
och sina produkter på plats i butiken – vi 
tycker att det är särskilt roligt när både vi 
och våra kunder får träffa den person som 
faktiskt odlat potatisen, bakat brödet eller 
stoppat korven som vi sätter fram på mat-
bordet. 

De som fanns på plats hade med sig alle-
handa godsaker som man kunde få smaka 
på: bröd, honung, anka, korv, sylt, must 
med mera. Ute på parkeringen kunde 
man dessutom köpa en nygräddad våffla 
av killarna i Svensköps IF som återigen 
ställde upp för oss på sitt utomordentliga 
vis. Det var många som passade på att 
besöka NP Möllers Fynd också där man 
kunde fynda både smått och gott. 

Tack till alla besökare och leverantörer för 
en härlig dag! Om du redan längtar efter 
mer närproducerat så håll ut till mars då 
vi kör vår traditionella Närproducerat-dag 
igen. Håll utkik efter mer info när vi vänt 
blad i almanackan till 2016!

Lina & Eva

Skördelörda’ i lanthandeln 24/10
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Foto: Matz Nilsson
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               8         nov 10.00 Gudstjänst EFS. Rikard Holst
 12 nov 19.00 Församlingsafton med Ann-Kristin och Tom
 15 nov 10.00 Gudstjänst EFS. Ing-Marie Silver
 21 nov 10.00-15.00 Julmarknad
 22 nov 9.00 Mässa. Roos Åkerberg
   18.00 Bibelstudium EFS
 29 nov 11.00 Gudstjänst. Tyrberg
   6 dec 18.00 Julkonsert i kyrkan
 10 dec 19.00 Församlingsafton. Advents- och julsånger
 13 dec 10.00 Gudstjänst EFS. Jona Albertsson
 18 dec 18.00 Scouternas julfest

Aktivitetskalendern

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  Julhälsning 50 kr

Byanytt utges av Byföreningen i Svensköp

Kontaktpersoner:  E-mail:
Göran Nilsson  info@svenskop.com
Linda Gustafsson  lindaisak@hotmail.com
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

Välkommen att skicka in din julhälsning till Byanytt!

Senast den 25 november
• •
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. Allt inom däck & fälg   . Hjulinställning   . Förvaring av däck
. Bilrekonditionering

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Knappt har sommaren upphört innan 
det är dags att förbereda sig inför vin-
tern, eller åtminstone hösten och den 
första halkan. Beroende på var du bor i 
landet är det olika långt kvar men för-
bereda sig bör vi alla göra. 

Här är vad som gäller kring vinterdäck!
Krav på vinterdäck 1 december – 31mars
Under perioden 1 december till och med 
31 mars ställer vi i Sverige särskilda krav 
på vilken typ av däck en bil ska ha när 
det är vinterväglag. Kraven gäller såväl 
lätta och tunga fordon som svensk- och 
utlandsregistrerade fordon. Vinterväglag 
anses råda när det finns snö, is, snömodd 
eller frost på någon del av vägen. Det är 
polisen som avgör om det råder
vinterväglag på platsen. 

Vinterdäck ska vara särskilt framtagna 
för vinterkörning och vara märkta med 
M+S (M.S, M-S, M&S eller Mud and 
Snow). Vinterdäck kan vara dubbade 
eller dubbfria. Dubbdäck får användas 
från och med 1 oktober till och med 15 
april.

Snart vinter igen – allt om vinterdäck

12



Tillåtet med dubbdäck 

1 oktober - 15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck 
under perioden 1 oktober - 15 april. 
Dubbdäck får användas även under 
annan tid, om det är eller befaras bli 
vinterväglag.

Om personbilar och lätta lastbilar har 
dubbdäck måste också en släpvagn 
som är kopplad till bilen ha dubbdäck 
vid vinterväglag. Detta gäller även om 
fordonet är undantaget från kravet på 
vinterdäck. Har bilen odubbade däck 
får släpvagnen ha antingen dubbade 
eller odubbade vinterdäck. Det får inte 
finnas både dubbade och odubbade 
däck på fordonet. Dubbdäck på tunga 
fordon måste alltid sitta på samma axel.

Personbilar och lätta fordon

Kravet på vinterdäck eller likvärdig 
utrustning gäller personbil klass I, 
personbil klass II (husbil) med en 
totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil, 
lätt buss samt släpfordon som dras av 
dessa fordon. Mönsterdjupet på däcken 
ska vara minst 3 millimeter när det är 
vinterväglag. Om bilen har dubbdäck 
måste släpvagnen också ha dubbdäck 
vid vinterväglag.

Lastbilar, bussar och husbilar – nya 
regler 2013

Tunga lastbilar, tunga bussar och 
personbilar klass II (husbil) med 
totalvikt över 3,5 ton ska från och 
med 1 januari 2013 ha vinterdäck 
eller likvärdig utrustning på fordonets 
drivaxlar, när vinterväglag råder under 

den aktuella perioden. Kravet gäller 
samtliga däck på drivaxlarna.

Observera att framhjulsdrivna bilar 
ska vara försedda med vinterdäck 
eller likvärdig utrustning även på 
fordonets bakre hjulaxlar. Med 
likvärdig utrustning menas bland 
annat snökedjor, slirskydd och vissa 
grovmönstrade däck. Grovmönstrade 
däck med vinermönster som 
är märkta med M+S eller däck 
märkta med symbolen alptopp/
snöflinga (3PMSF) bör betraktas 
som vinterdäck. Samtliga däck på 
tunga fordon ska ha ett mönsterdjup 
på minst 5 millimeter när det är 
vinterväglag. Kravet gäller inte 
tillkopplade släpfordon.

Artikel ur ”Utvald Vägrapportör”
En tidning från Trafikverket
Kör försiktigt //Matz
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Håkan Almgren, du fattas oss!

Vän, granne, rådgivare, scoutledare, förebild, medmänniska, ja, raden relationer vi hade 
till Håkan kan göras mycket lång. Håkan var engagerad, energisk, envis och ställde 
alltid upp med ett gott humör utan att tänka på sig själv. Han visade engagemang för 
människor, frågor, scouterna, EFS, kyrkan och bygden på olika sätt. Vi får ta lärdom av 
och sprida det positiva som vi bär med oss från honom. Tack Håkan! 

Lena Nilsson
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linedance
Countrystyle at the countryside
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Nu även westernkläder!!!
Hattar, hattband, boots, jeans, bälten, 

buckles, skjortor.

Välkomna på Julmarknaden 
21/11

   Luciafirande  
i Svensköpsgården 

söndag 13/12 kl. 18.30 
Lussetåg, körsång och fika till självkostnadspris.  

Alla varmt välkomna! 
önskar Svensköps IF 
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Vinnarlaget Herrar 
Div 7 Mellersta

Bakre raden från vänster: Robin Norman, Henrik ”Flöffa” Svensson, Martin Eriksson, 
Fredrik Hasselquist, Gustav Arvidsson, Fredrik Ingvarsson, Jonathan Hylén, Joakim 
Ljungdahl, Peter Sandberg, Erik Harnold, Patrik Karlsson, Fredrik Ignberg, Anton Palm, 
Gustaf Ignberg, Björn Lundberg

Mellersta raden från vänster: Joakim Nilsson, Fredrik Håkansson, Sam Al-Khamis, 
Daniel Schuman, Jonas Ovesson, Tobias Svensson, Elias Nilsson, Emil Lundström, Jens 
Strand, Karl-Ola Åsberg, Thomas Örberg

Nedersta raden från vänster: Ram Al-Khamis, Victor Törngren, Sebastian Nilsson, 
Rami Al-Khamees, Egon Persson, Rond Al-Khamees, Henrik Johansson, Jerry Stigsson

Foto: Sara Johnsson
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Julklappstips:  
Middagskorgens matkasse! 

 

Ge bort en matkasse i jul!  
 

Middagskorgens matkassar innehåller råvaror och    
recept till 5 måltider för 4-5 personer (2 vuxna och 2-3 
barn). Köp ett presentkort att ge bort - eller varför inte 

unna dig själv lite vardagslyx och låt oss planera    
middagsmaten åt dig! Fram till jul säljer vi presentkort 

för 499 kr. Ordinarie pris på matkassen är 550 kr så 
missa inte detta tillfälle! 

 

www.middag sko rgen . s e  
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SVENSKÖPS JULMARKNAD 
 

LÖRDAG 21 NOV KL 10-15 
 

Hantverk, mat, lotterier & tävlingar hela dagen 
i Killhults by – centrum i Svensköps socken! 

 
Motorsågade skulpturer, textilier, smycken, kort, smide, 
snickerier, blommor, keramik, godis och mycket mer! 

 
Öppet i Lina & Evas lanthandel och NP Möllers Fynd 

samt utställning i Svensköps kyrka  
 

Missa inte! 
12.00: Årets Företagare och Årets Ambassadör koras  
 

14.30: Tomten kommer med en överraskning till alla barn 
 
 

VARMT VÄLKOMMEN! 
 
 

Arrangör: Svensköps Byförening 
 

Kontakt: Eva Andersson 0709-661364 / eva@svenskop.com 
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