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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 

God Jul & Gott  Nytt  År!  
önskar  

Lina & Eva  
med personal 

 

Våra öppettider i jul och nyår: 
Lillejulafton:  kl 9-18 
Julafton:  kl 9-12 
Juldagen:  stängt 
Annandag jul:  kl 10-13 

Ons 30 dec:  kl 9-18 
Nyårsafton:  kl 9-13 

Nyårsdagen:  stängt 
Trettondag jul 6 jan:  kl 10-13 



•  Foton från julmarknaden  •
Foto: Sara Johnsson



 

Julhälsningar från Svensköps IF 
Om bara några veckor byter vi ut 2015 års almanacka och ser fram emot ett helt 
nytt år som ligger orört framför oss. Dessförinnan vill vi i Svensköps Idrottsförening 
tacka för det gångna året och blicka tillbaka en stund på allt som hänt i år. 
Föreningen ser tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2015 för alla våra olika 
sektioner. Vi vågar påstå att det är få föreningar i en by av vår storlek som kan 
stoltsera med så många olika aktiviteter och evenemang som vi!  

På fotbollssidan har det gått extremt bra för vår seniortrupp, som numera består av både A-lag och B-lag, 
så talrik är truppen (totalt 38 spelare med fler på ingång). Ingen kan väl ha missat vilka framgångar 
herrarna skördat i år! Med vår oerhört målmedvetna ledartrio vid rodret har Svensköps IF:s A-lag för första 
gången någonsin lirat sig upp till förstaplatsen i serien (och därmed också kvalat upp i division 6). Lagandan 
är den rätta (vilket inte minst bevisas genom att klubben kommit på andra plats i Fair play-ligan – för 
sportsligt spel – för alla lag i division 4-7 i hela Skåne) och mycket hårt slit från alla i truppen har tagit oss 
fram till denna milstolpe i klubbens historia. Fantastiskt bra jobbat! Från styrelsens sida är vi oerhört 
imponerade av allas ansträngningar och mycket glada och tacksamma för det strålande arbete som Henrik 
Svensson, Henrik Johansson och Erik Harnold lägger ner på att leda laget.  

På tal om våra ledare så vore föreningen ingenting utan ideella insatser och vi gläds åt att vi har många 
som ställer upp och ser till att vi får liv och rörelse i vår by. Just i år har några av våra ledare 
uppmärksammats särskilt för detta. Först var det Sparbanken Skåne som delade ut ett ledarstipendium till 
Erik Harnold för hans engagemang som ungdomsledare i klubben – mycket hedrande och välförtjänt! 
Därefter ville Hörby kommun hedra vår ordförande, Egon Persson, som fick emotta pris som Årets 
Föreningsledare i kommunen. Vi kunde inte vara stoltare! Men för att få oss att skina i kapp med solen lite 
till så fick vi veta i slutet av året att Lions Hörby valt ut Svensköps IF som mottagare av deras föreningspris 
för 2015. Förutom äran så tilldelas klubben 15.000 kronor, pengar som kommer öronmärkas till vår 
spirande ungdomsverksamhet. Hösten 2015 startade vi upp en fotbollsskola för 4-6-åringar med bollek på 
schemat en gång i veckan. Det är väldigt kul att se att så många barn ville komma och träna med oss och vi 
ser fram emot fortsättningen i vår. Gruppen med äldre barn tränar också ihärdigt och är riktigt flitiga även 
på att t.ex. sälja Bingolotter och stå i kiosken när herrarna spelar hemmamatch, kringaktiviteter som är 
viktiga för föreningen.  

Vår gruppträning har varit välbesökt hela året om med uppemot 70 st flitiga motionärer som varje vecka 
svettas ihop på tabata, box och gympa. Åldersspannet är brett och spänner från 18 till 70+ och den glada 
stämningen och gemenskapen lockar minst lika mycket som själva träningen. Det finns gott om plats till fler 
– snart är det kanske dags för nyårslöften?! Träningsprogrammet hittar du givetvis här i Byanytt.  

Förutom att ordna träning av olika slag så står vi i SIF även som arrangör för den populära cykeldagen Tour 
de Svensköp som i år sammanföll med 50-årsjubileum för Svensköps Damgymnastikförening (numera SIF:s 
gympasektion). Det firades med linedance, hoppborg, korvgrillning en härligt solig augustidag. Dessutom 
har vi även avverkat traditionsenlig fikaservering på julmarknaden och luciafirande i Svensköpsgården. 

Vi tackar alla våra sponsorer, ledare, medlemmar och alla som på något sätt varit med och stöttat oss på 
vägen. 2015 har varit ett fantastiskt år i klubbens historia och vi väntar med spänning på vad 2016 har på 
lut för oss.  

Från oss alla till er alla: 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
Styrelsen för Svensköps IF 



Svensköps IF tar emot Lions Föreningspris på 15000 kr

Årets Företagare: Jonny Isaksson
Årets Profil: Åke i Skogen (Ej med på foto)
Årets Ambassadörer: Jane & Matz Nilsson



 

Nytt år = nya tag?! 

Vi välkomnar gärna nya medlemmar! 
 

Träning för vuxna vårterminen 2016 

Kom och prova på - allt är gratis första gången! 

Box: onsdagar kl. 19.15 i skolans idrottshall (Eva 0709-661364).  Start 13/1! 

Gympa: torsdagar kl. 19.00 i skolans idrottshall (Ingela 0702-570171).  Start 14/1! 

Qigong: onsdagar kl. 17.45 i Svensköpsgården (i Karins regi, 0733-764899).  Start 13/1! 

Tabata: tisdagar kl. 18.30 i Svensköpsgården (Yvonne 0708-870218). (inget juluppehåll) 
 

Träning för barn vårterminen 2016 

Vi har plats till fler barn med spring i benen! 

Fotbollslek för 4-6-åringar: onsdagar kl. 18.00 i skolans idrottshall.  

Kontakta Jonny för mer info: 0735-074512. Start 20/1! 

Fotbollsträning för 10-13-åringar: Kontakta Jerry för mer info: 0708-704398. 

 

Träning för herrlaget vårterminen 2016 

Vill du också vara med i det vinnande laget?! 

Kika in på vår hemsida (www.laget.se/sifunited) eller kontakta huvudtränare 
Henrik Svensson för mer info och tider (070-6965099). 

 

Mer info om föreningen hittar du på vår hemsida 
(www.laget.se/sifunited) eller följ oss på Facebook! 



 

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  

 

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).  



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:.........................................



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



Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02



. 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



Här kommer lite reflektioner från vad 
som har hänt i byn under 2015.
Det har verkligen varit ett händelserikt 
år i byn, föräldrarna blåste till strid om 
skolan och slöjdsalen efter att ha blivit 
överkörda av rektor, förvaltningschef 
och vissa inom barn och utbildnings-
nämnden. Resultatet blev att slöjdsalen 
stängdes, lärarrummet blev omgjort till 
förskolelokal och fortfarande lika trångt 
på förskolan. Men striden fortsätter och 
än är inte sista ordet sagt. 

Turistinformationen har lagt ännu ett 
lyckat år till handlingarna. Bra jobbat av 
ungdomarna och än en gång tack till alla 
sponsorer.

Man kan inte hoppa över Eva o Linas 
lanthandel, vilka kvinnor. Grillkvällarna 
är en formidabel succé och utan dessa 
kvinnor hade byn varit ganska trist,
tack så mycket. 

Svensköps IF, vilket år. Ett stort grattis!

Efter många diskussioner i Byföreningen 
togs det kontakt med Trafikverket om en 
skylt utanför kyrkan med texten 
Svensköps Kyrka. Det har varit en del 
förvecklingar under året om kyrkan. 
I turistbroschyren Linderödsåsen blev 
både kyrkan och kyrkoruinen omdöpt 
till Killhults kyrka och Killhults 

kyrkoruin, vilket fick undertecknad att 
gå i taket. Efter diverse samtal med 
Trafikverket fick vi besked under hös-
ten att Trafikverket bekostar och mon-
terar en skylt utanför kyrkan. Precis 
lagom till julmarknaden kom skylten 
upp. Tackar!
Julmarknaden var återigen en fest för 
allt och alla och en sagolik tur med 
vädret.  Tänk om snön hade kommit 
en dag innan.
Tack för det gångna året och 
God Jul och Gott Nytt År önskar 
Byföreningen gm. Roland Arvidsson

Hejsan alla bybor!



Fridfull jul?

 När jag skriver dessa rader är det i skuggan av vad som hänt i höst och med 
tanke på att vi snart skall fira Fridsfurstens ankomst. Fred är något som verkar 
vara väldigt avlägset. Något som våra politiker och ledare bör engagera sig mer i. 
Men fred gäller även i vår vardag, fred mellan dig och mig. Vi sjunger i en sång: 
”Vi vill ha fred med vår jord nu. Vi vill ha fred med varann. Gud vill ha fred med 
alla mänskor. Ska vi börja nu? Här har du min hand!” Detta är julens budskap, 
som profeten Jesaja skriver om i juldagens gammaltestamentliga läsning: ”Det 
folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. … Ty ett barn har fötts, … och detta är hans namn: Allvis 
härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” (Jes. 9:2 – 7)        
 Prästen och teologen Olov Hartman uttrycker julens budskap på följande sätt:
  ”Hit kom Ordet som hade skapat världen
    Ty Gud blev ett flyktingbarn jagat av makterna
    hotat av ökentörsten      
   men Gud hade en mor på jorden som slöt honom till sitt bröst
   han fick människans mjölk att dricka
   ty någon gav henne vatten ur en ökenbrun
   någon som bett ”vårt dagliga vatten ge oss i dag”.

  Gud blev människa.
  Som en stjärna i rymden 
  en livscell i urhavet så var han i sin moders liv.
  I nio månader bar hon livets epoker i sin kropp
  de som varit
  och de som komma skall
  Guds framtid under makternas hot och dödens glödvita sol.        

  Han var i vår öken 
  han steg ner i vårt dop
  och Guds Ande svävade över vattnet

över djupet där han dödade döden
och pånyttfödde folkens framtid.     

Fridfull jul tillönskas er alla
Ann-Kristin(Roos Åkerberg)                                                         



             18 dec 18.00 Scouternas julfest
 26 dec 11.00 Gudstjänst
 31 dec 13.30 Nyårsbön
 3 jan 17.00 Betlehems stjärnans fest. Bildvisning från   
    Adis Abeba, Etiopien
 6 jan 18.00 Gudstjänst i kyrkan med små o stora. 
    Kvällsmat
 14 jan 19.00 Församlingsafton
 17 jan 11.00 Gudstjänst
 24 jan 10.00 Gudstjänst EFS. Kurt Göteson
 31 jan 17.30 Prova på Linedance, Janes Linedance
    Svensköpsgården
 31 jan 18.00 Bibelstudium EFS
 7 febr 17.30 Kursstart Janes Linedance, Svensköpsgården
 11 febr 19.00 Församlingsafton. På safari i Etiopien
 13 febr 16.00 Bibelhelg EFS. Leif Gunnevik
   19.00 Bibelhelg EFS. Leif Gunnevik
 14 febr 10.00 Bibelhelg EFS. Leif Gunnevik
 15 febr 19.00 LRF årsmöte
 28 febr  11.00 Gudstjänst

Aktivitetskalendern

Nästa nummer av Byanytt
Manusstopp är den 25 januari

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:
Göran Nilsson  info@svenskop.com
Linda Gustafsson  lindaisak@hotmail.com
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



. Allt inom däck & fälg   . Hjulinställning   . Förvaring av däck
. Bilrekonditionering

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015



Björnligans viktiga miljöarbete!
Vi arbetar kontinuerligt med miljöarbete på olika sätt och våra äldsta barn på 
Björnligan har visat stort intresse för både insekter och djur under sensommar 
och höst. Vi har forskat, undersökt och skapat kring spindlar, larver, ormar och 
dinosaurier. Jätte spännande tycker både barn och vuxna.
Vi har också arbetat med Grön Flagg och undersökt hur man bor i knutarna runt 
Svensköp. Detta har vi så klart gjort med hjälp av lådcyklarna, som använts flitigt. 
Kanske har ni sett oss när vi susat förbi!
Vi pratar också mycket om sopsortering och återvinning. Barnen har fått 
påbörja ett experiment, genom att vi grävt ner diverse skräp fastspikat på en 
planka i jorden för att se vad som förmultnar/försvinner och vad som blir kvar. 
Till våren är det dags att gräva upp plankan och se vad det blivit för resultat. 
Vi vill  avsluta med några ord från ”Barr och Pinne” 
(Figurer från ”Håll Sverige rent”): 
- VAR RÄDD OM MILJÖN! LÅT DEN VÁ GRÖN! 
(dvs. var rädd om miljön och släng inga sopor i den ;))

Vintriga hälsningar från alla oss på Björnligans förskola



Hörby Kommuns översiktsplan 2030 
Synpunkter från Svensköps Byförening som skickats till Hörby kommun 
angående deras översiktsplan. 

Mycket i den reviderade planen har förbättrats, men en del punkter 
saknar vi: 

1. Det finns ingen plan för hur utbyggnaden av bredband på 
landsbygden ska gå till. Inne i tätorten erbjuds man utnyttja tomrör 
som kommunen har grävt ner, några sådana erbjudande ser vi inte 
på landsbygden. 

2. Fortfarande får vi inget bra svar på kommungränsöverskridande 
kollektivtrafik, speciellt för oss som bor i de östra delarna av 
kommunen. Vi behöver kunna åka kollektivt till Linderöd eller 
Tollarp. 

3. Vi tycker att kommunen skulle kunna bygga servicebostäder i 
Killhult, inte bara hänvisa plats där privata aktörer kan bygga. 

4. Vi vill att förskolan byggs ut så att det finns en marginal på 
åtminstone 4 platser, idag är marginalen 1-2 platser. Blir det fullt 
hänvisas föräldrarna att ha sina barn i någon av tätortens förskolor 
och då är risken stor att de aldrig börjar i Killhults skola. Detta är ett 
mycket sofistikerat sätt att ta bort underlaget för skolan. 

    Svensköps Byförening gm Roland Arvidsson ordf. 

 

Information från Fibergruppen
Hej!

För knappt två veckor sedan skickade vi ut information om fiber, det vi
fått veta då var att Länsstyrelsen skulle fatta beslut om ansökningarna
innan årsskiftet. Senaste nytt från Teleservice i Sjöbo är att
Länsstyrelsens beslutsdatum för bidrag ännu en gång har flyttats fram. Ny
datum är 11 februari 2016. Så det blir till att hålla tummarna ett tag till!

Vänliga hälsningar

Fibergruppen

Emma, Eva-Lena, Niklas, Ingela och Eva





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

Margareta, Roland 
& 

Oscar Arvidsson

Årets Företagare
2015



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



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

Bröderna Persson
Gräv och schakt



Det är vi som trycker denna tidning

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

BITTANS BAGESTUA



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

Råby Ved
075-392 81 48
070-958 65 19

Jobbet Huaröd AB
0709-647 127

Pigges TrädgårdstjänstQIGONG-GÄNGET

PP Fisk
Fyrgränd 4, 294 74 Sölvesborg

0456-51042


