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Vä x t v ä r k  i  l a n t h a n d e l n !  
Vi har ett nytt år framför oss med nya möjligheter och utmaningar. Lanthandeln 
fyllde fem år i november (sedan Lina och Petra startade) och till sommaren är det 
tre år sedan vi blev Lina & Evas lanthandel. Glädjande nog går det bättre och bättre 
för oss: kundtillströmningen ökar och omsättningen likaså. Detta gör att vi kan satsa 
och investera, t.ex. i en ny fruktkyl, som du säkert märkte i somras. Men vi har 
fortfarande många idéer och projekt kvar att förverkliga, med målet att växa och 
utvecklas ytterligare. I höstas fick vi det glada beskedet att vi blivit utvalda att vara 
med i ALMI:s Tillväxtprogram för Unga Företag (TUFF) som syftar till att vi ska ta 
fram en hållbar tillväxtstrategi för vårt företag så att det kan blomstra och växa sig 
ännu starkare. Under det närmsta året får vi vägledning av ALMI:s erfarna företags-
rådgivare för att vi ska hitta rätt verktyg och vägar framåt. Det långsiktiga målet är 
en dubblerad omsättning och vi tror båda stenhårt på ”friskt vågat, hälften vunnet”.  
 
Men… utan dig klarar vi det inte! Vi skulle inte ha nått hit där vi är idag och vi når 
inte våra högt ställda mål utan alla våra fantastiska kunder som hejar på oss och 
framförallt handlar hos oss. Det är vi otroligt glada och tacksamma för varje dag! 
Men eftersom det inte finns något bra som inte kan bli bättre skulle vi därför vilja 
be dig om fem minuter av din tid för att hjälpa oss i vår strävan framåt. För oss är 
det viktigt att kunna tillgodose just dina behov och önskemål och för att kunna göra 
det behöver vi veta vad just du vill ha ut av vår butik och även hur du uppfattar den 
idag. Det kvittar om du handlar mycket eller lite, ofta eller sällan—alla åsikter är 
viktiga! Hjälp oss gärna genom att fylla i vår kundenkät som ligger löst här i Byanytt. 
Du hittar även en länk till enkäten på vår Facebook och på www.linaocheva.se. Ta 
med din ifyllda enkät till butiken senast den 30 april så får du en trisslott som tack 
för hjälpen (fyller du i den online kan du skriva ut bekräftelsesidan och visa upp 
istället, eller visa oss i din smartphone). Du kan givetvis vara anonym om du vill det, 
det går bra att lägga enkäten direkt i lådan vi ställt upp för ändamålet i butiken.  

 
Stort tack för hjälpen! 

 

Lina & Eva  
 

P.S. På tal om tillväxt så kan det vid vissa dagar och tillfällen när det är mycket folk   
i butiken vara trångt på vår parkering, men då går det utmärkt att parkera på      

baksidan också.  Så slipper du stå halvdant parkerad någon annanstans! 

Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 



Turistinformationen 2016

Lördagen den 11 juni slår vi upp fönsterluckorna

till turistinformationen för årets sommarsäsong.

Sommarjobb

Du som vill jobba i turistinformationen i sommar är välkommen med din ansökan. Det 
är önskvärt att du fyller minst 16 år under året. Det är ett jobb som kräver ansvar och att 
hålla god hygien på arbetsplatsen är viktigt. Sommarjobbet ska vara roligt, men också 
ge en realistisk inblick i yrkeslivet. Det är inte givet att alla som söker får jobb, även om 
vi från Byföreningens sida anser att det är eftersträvansvärt och ungdomar från bygden 
kommer att gynnas.                                                                                  

Skicka in din ansökan senast den 30 april till roland.granelund@svenskop.se – berätta 
om dig själv och vilka veckor du kan jobba. Turistinformationen kommer att vara 
öppen mellan den 11 juni och 14 augusti kl. 12.00-18.00. Frågor besvaras gärna av 
Roland Arvidsson, telefon 070 928 68 18.

Sponsorer

Liksom tidigare år hoppas vi att företag och privatpersoner vill sponsra lönerna till 
ungdomarna som jobbar i turistinformationen. Man kan betala en anställds lön en eller 
flera dagar, kostnaden per dag är 300 kronor. Det står på den anställdes namnbricka 
vem som sponsrar just den dagen, och man får företagsnamnet (eller sitt eget namn) 
uppsatt på skylten på husgaveln på sedvanligt sätt.

Svensköps Byförening



Svensköps Byförening 
 

kallar till Föreningsstämma på Svensköpsgården 
Tidpunkt: Måndagen den 21 mars 2016 klockan 19.00 

 
Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i Byanytt. 

 
Ev. avsägelser till valberedningen Bengt Jönsson,  

senast den 1 mars. 
 

Stämman inleds med ett besök av 
 

Karin Laserow är medlem i Sveriges Konst- och Antikhandlareförening och 
har varit värderingsman för Svenska Handelskammaren i 35 år. 

Hon tog klivet in i svenskarnas hem och hjärtan i och med sin medverkan i 
det populära tv-programmet ’Bytt är bytt’ - där hon på sitt mycket  
karaktäristiska och engagerade sätt berättade om antika föremål.  

Kostnad: 50:- per person  
Eller blir du medlem för 2016 i Svensköps Byförening till en kostnad av 50:-  

lyssnar du på Karin gratis. 

Karin Lasarow 

 
Vi bjuder på fika. 

 
Välkommen! 

 
Svensköps Byförening 

Styrelsen Roland Arvidsson 070-928 68 18 



Påsken i Svensköpsgården

 

I år är det dags för fjärde året med konst- och hantverksmässa i Svensköpsgården 
under påsken. Varje år har vi ökat antalet besökare och nu får vi kalla
 evenemanget för en tradition, eller hur?

Vi bjuder in alla lokala företagare som vill synas och delta denna helg. Vi håller 
öppet från långfredagen till påskdagen (söndag).

Vi kommer att kunna visa konst, konsthantverk, foton, smycken, kläder, stickat, 
sytt, vävt, ljus, smide, träsniderier - ja, fikahörnan finns givetvis också kvar! 
Det blir också hälsoprodukter, massage, fotvård, blommor och annat. 

Vill du vara med och sälja produkter, informera om din verksamhet eller synas 
på något annat sätt?

Ring Ingela 0702 570171 
eller mejla ingela.brickling@yahoo.com snarast möjligt.

Arrangemanget genomförs av byföreningens företagarsektion.

Mer information om öppettider med mera kommer längre fram.

Välkommen!



Valborg

Den 30 april träffas vi som vanligt i Pers hage vid Svensköpsgården.
Majbålet tänds kl 20.00 av scouterna och det serveras

korv med bröd, kaffe och kaka.
Tillsammans med Svensköpskören sjunger vi in våren.

Har ni önskemål om vem som ska hålla årets vårtal, kontakta gärna 
Roland Arvidsson 0709 286818 senast den 20 mars.

Hjärtligt välkomna!

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



Nästa nummer av Byanytt
Manusstopp är den 25 april

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



Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02



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



Efter ett fantastiskt år är det nu dags att blicka framåt. 
I år väntar nya tuffa utmaningar för Svensköps IF. I och med seriesegern i 
mellersta 7:an blir det kommande säsong  spel i division 6 för byns A-lag. 
Många tuffa matcher mot bland annat Everöd, Linderöd och Huaröd. I 
skrivande stund är försäsongen i full gång. Vi kör två pass i veckan på Hörby IP 
ända fram till seriepremiären i början av April.  Mer info om laget hittar du på 
vår hemsida laget.se/sifunited eller på vår Facebook.
 I nästa nummer av byanytt kommer vi presentera årets upplaga av Svensköps 
IF samt publicera samtliga matchdagar för kommande säsong.
Väl mött

_______________________________________________________________

Träna med Svensköps IF!

Från och med januari 2016 är träningsavgiften 300 kr/termin plus en 
obligatorisk medlemsavgift på 100 kr/år. Samtlig gruppträning ingår i avgiften, 
dvs du behöver inte betala in olika avgifter för gympa, box osv. 

Betala in din tränings- och medlemsavgift (totalt 400 kr för en termin eller 700 
kr för hela året) till SIF:s bankgiro 5829-2566. Glöm inte att skriva ditt namn!

Tabata tisdagar kl. 18.30 i Svensköpsgården
Box onsdagar kl. 19.15 i skolans idrottshall 
Gympa torsdagar kl. 19.00 i skolans idrottshall



Scouterna på vinterläger
En liten hälsning ifrån scouterna som var på det årliga vinterlägret i helgen 
29-31:e januari..
Jag tror alla tyckte att vi hade en riktigt bra helg trots att vädret inte riktigt 
var på vår sida. Våra scouter hade ändå humöret uppe och lyckades bra i 
sammarbetsövningarna. Alla ledare håller nog med mig när jag säger, att man 
blir så stolt över våra scouter varje gång lägret utspelar sig. De är så duktiga på 
att samarbeta och ta hand om varandra! Riktigt roligt att se! Lägret består alltid 
i största del av sammarbetsövningar, där resultatet från varje station och patrull 
samlas ihop under lördagen. Senare på kvällen blir det prisutdelning utomhus 
med många facklor runt den stora elden. Alltid lika mysigt! I år tog Laholm 
hem både första och andra pris, och en av våra patruller tog hem tredje priset. 
Bra jobbat! De var bara några få poäng mellan andra och tredje plats dessutom.
Vi var 100 scouter på lägret i Göransborg utanför Höör. Där var scouter ifrån 
bland annat Malmö, Röke, Ängelholm, Hässleholm och Karlshamn. Tack alla 
scouter för en fin helg! :)

Svensköp EFS scoutkår i Killhult
Sara Johnsson

De som var med på lägret ifrån vår kår.



Kan en ”utombying” som jag berätta något 
om Killhult och Svensköp? Ja, dels för att 
jag är så gammal som jag är, 87 år, dels för 
att dessa orter ligger så nära min hembygd 
Ilnestorp. Som 10–11-åring kunde jag 
cykla till Killhult för att få tofflor ombott-
nade hos Hjalmar Lundell. Han tittade 
noga på fötterna och passformen blev per-
fekt. Som exempel kunde jag även få cykla 
till smedjan för att få en plogbil ”ombodd” 
(svetsning med ny spets).
Två livsmedelsaffärer fanns, Helga Ohls-
sons och J.S. Liljegrens. Svensköp hade 
egen telefonstation. Helga Ohlsson hade 
telefonnummer 4 och Liljegrens hade 
nummer 7. Lantbrukare Edvin Ottos-
son hade nummer 1. Även hit till Helga 
Ohlssons affär fick jag ibland cykla för att 
handla. Då fick jag alltid en extra strut 
med karameller. I Killhult fanns också 
taxirörelse och café. Många fina tårtor 
bakades på beställning.
Som 12-åring fick jag för första gången en 
egen cykel. Enligt mina dagboksanteck-
ningar inköptes den hos cykelhandlare 
Torvald Abrahamsson för 25 kronor, fritt 
levererat hem.
Vagnmakare Johan Winer tillverkade nya 
vagnshjul och reparerade även gamla. 
Det var järnhjulsringar på den tiden som 
skumpade på håliga grusvägar. ”Sten-Per” 
var välkänd i bygderna. Han kom även 
hem till oss och drog upp stora stenar från 
åkrarna. 
Killhults mejeri lär ha byggts på 
1890-talet, nedläggning omkring 1970. I 
min ägo har jag en kontrabok från 1932 då 
lantbrukarna fick 4-5 öre litern för levere-
rad mjölk. Ola Persson och 
Otto Bondesson turades om att med häst 
och vagn köra mjölkturerna innan 
Wilborgsson tog över med lastbil.   

På återfärden fick lantbrukarna tillbaka 
skummjölk i förhållande till levererad 
sötmjölk. 
Pengar för levererad mjölk erhölls en gång 
i månaden genom att lantbrukarna tura-
des om, så att en av dem hämtade pengar-
na. Sedan kom var och en till det hemmet 
och kvitterade ut sina pengar. Så gjorde 
lantbrukarna i Ilnestorp.
Själv hade jag anställning vid Svensköps 
Lokalförening åren 1955-1958. Min hu-
vudsakliga uppgift var då som mjölnare. 
Där fanns kross, hammarkvarn och sten-
kvarn. Några lantbrukare skulle absolut 
ha säden mald på stenkvarn men den tog 
längre tid, hammarkvarnen gick mycket 
snabbare. På detta sätt, genom mitt arbete, 
kom jag på den tiden i nära kontakt med 
ortsbefolkningen.
Förutom lantbrukarnas egen säd som 
maldes blev det även malen säd till försälj-
ning. Det gällde att se till så att det alltid 
fanns ett lager med malen säd eftersom 
efterfrågan var stor. Lokalföreningen ägde 
två lastbilar. Med den mindre lastbilen 
kördes varje fredag ”rundan”. Det betydde 
bland annat småbyarna Elmhult, Harphult 
och Stensma. Här hade lantbrukarna ringt 
in sina önskemål om varor och fick dem 
expedierade hem.
I en telefonkatalog för Killhult och 
Svensköp från 1955 där står de flesta som 
lantbrukare, idag är de ett fåtal. På samma 
sätt är det i Ilnestorp och i hela landet. 
Tiderna förändras och vi med dem.

Vi kan ej tiden bromsa 
en endaste minut 

den går sin givna bana 
                  från början och till slut. 

   Ruben Axelsson

Killhult – Svensköpsminnen 1938-1958



Uppdatering om fiber i bygden
*Väntar fortfarande på att Länsstyrelsen ska granska glesbygdsstöden för
fiberinstallationen. Datum satt för detta är den 12 april 2016. 

*Teleservice vill meddela att det fortfarande inte är försent att skicka in
intresseanmälan för fiberanslutning. Det gör ni genom att gå in på
www.horbyfiber.se  och sedan välja intresseanmälan.

*Anslutningspriset är 17 900. 

*Om ni vill försäkra er om att er beställning har kommit in, eller har
andra frågor om fiber, kontakta Teleservices på telefon 0416-58 50 00 eller
via mail till fiber@teleservice.net 

*Vänliga hälsningar*

*Fibergruppen*

Bakluckeloppis  
Scouterna hälsar alla välkomna till Bakluckeloppis! 
Lördagen den 7/5. Kl.11.00-15.00. 
På grusplanen nedanför Kilhults skola.
Nu finns det all anledning att vårstäda och få några kronor för det du ändå inte 
använder, eller fynda något som är bra att ha, som förgyller tillvaron.  
Vill du ställa upp din bil och sälja grejer kostar det 150 kr/plats.  
Pengarna kommer att användas till att få med en scoutgrupp från Malawi på 
ett läger här i Sverige nästa år.  
Scouterna kommer även att sälja grillad korv, läsk och kaffe. 
 
Anmälan av plats görs till Lena Nilsson 0708-329508, kvällstid.



Barntävlingen
Bertas mamma hade tre barn den förste hette Arvid den andra hette Elias.

Vad heter den tredje? ..............................................................  
Lämna ditt svar senast den 25/4-2016

i Lina & Evas Lanthandel
Namn...............................................Tel:.........................................   

Vuxentävlingen
Tre vänner checkar in på ett hotell och ska sova i samma rum.
Damen som sköter hotellet säger att det bara finns ett rum för två men att hon kan 
ställa in en extra säng och att de då kan få sova där för 30 kronor.

Vännerna accepterar detta, checkar in, och betalar alltså 10 kronor per person = 30 
kronor.

När vännerna sedan ska checka ut känner damen på hotellet att det var ju lite trist att 
de fick trängas tre stycken i ett rum för två, så hon bestämmer sig för att lämna lite 
rabatt. Hon skickar 5 av de 30 kronor hon fått i betalt med portiern upp till rummet 
där vännerna sov.

När portiern kommer fram tänker han att ’5 kronor är ju ganska jobbigt att dela på tre 
personer, jag behåller 2 kronor så får de dela på 3. Det man inte vet har man inte ont 
av.

Han knackar på och räcker över 3 kronor till vännerna.

Nu till nöten.
Vännerna betalade 10 kronor var när de checkade in. Sedan fick de varsin krona 
tillbaka i rabatt, alltså har de bara betalat 9 kronor var.
9 kronor gånger tre är 27 kronor.
Och portiern behöll 2 kronor.
27 + 2 = 29 kronor. Var är den sista kronan från de ursprungliga 30?

Svar:..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Lämna ditt svar senast den 25/4-2016
i Lina & Evas Lanthandel

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



Rätt svar på förra numrets barntävling
7 st ”Toker”

Rätt svar har Ida Gustafsson lämnat
Välkommen att hämta din vinst i Lina & Evas Lanthandel

Aktivitetskalendern
24 Febr 18.00 Grillkväll i Lanthandeln
28  Febr 11.00 Gudstjänst
5 Mars 19.00 Sånggudstjänst i kyrkan. Mats Lunnergård, Sam Larsson  
   Therese och Kerstin Sturesson
10 Mars 19.00 Församlingsafton
13 Mars 10.00 Gudstjänst EFS. Per Johan Axéll
20 Mars 09.00 Gudstjänst
21 Mars 19.00 Föreningsstämma Svensköps Byförening
24  Mars 19.30 Skärtorsdagsmässa
25 Mars 10.00 Gudstjänst EFS. Håkan Lindberg
27 Mars 13.30 Gudstjänst
10 April 10.00 Gudstjänst EFS. Holger Lundström
14 April 19.00 Församlingsafton
15 April 19.00 Scoutinvigning
17  April 11.00 Gudstjänst
17  April       Hemmamatch  Svensköps IF – Österslövs IS
24 April 10.00 Gudstjänst EFS. Per Johan Axéll
30  April 20.00 Majbål i Pers hage vid Svensköpsgården
1  Maj         Hemmamatch  Svensköps IF – Degeberga GoIF
5  Maj 09.00 Gökotta i kyrkoruinen. Blåsare från Tyskland
7 Maj 11.00-15.00 Bakluckeloppis, grusplanen, Killhults skola
12  Maj 19.00 Församlingsafton
15  Maj        Hemmamatch  Svensköps IF – Huaröds IF
22 Maj 18.00 Vårkonsert
25  Maj      Hemmamatch  Svensköps IF – Vanneberga IF
29 Maj 10.00 Gudstjänst EFS. Rikard Holst
11 Juni 12.00 Öppnandet av turistinformationen



KONST(ig) RUNDA Hos N.P Möller´s
Öppet alla dagarna i påsk 1100 - 1500

Kliv in i nya hörnan
Där ”Janes Linedance” befinner sig och säljer Westernkläder

Hulta i vinterskrud, foto: Matz

Vi finns i







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

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015





Full fart på Björnligan förskola

På Björnligan är det full fart både ute och inne och vi använder oss av olika 
lärmiljöer för att väcka intresse samt utmana barnen i deras tankar och 
reflektioner kring olika fenomen i vår närhet. Vatten är nog det material 
som fångar och fängslar barn i alla åldrar, vilket vi självklart spinner vidare 
på genom olika aktiviteter. Bland de yngsta på Idet har vi tagit in snö i 
vattenbordet för att kunna använda alla våra sinnen samt följa vad som händer 
med snön i värmen inomhus. De lite äldre på Berget har undersökt hur vattnet 
flyter fram i bäcken och vad som kan flyta och sjunka… de äldsta på Grottan 
har gjort olika experiment kring vatten. 
På bilden reflekterar man kring varför vattnet i decilitermåttet har 
”försvunnit” medan vattnet i burken med lock finns kvar…Mycket spännande 
undersökande arbete tillsammans med barnen och intressanta slutsatser och 
upptäckter får vi glädjen av att ta del av i Björnligans vardag

Vårliga hälsningar från alla oss på förskolan



 

 
 
Detta händer i lanthandeln i vår:  

 

Kick-off för grillkvällarna 
onsdag 24 februari kl 18-20 

 
Vi smygstartar grillkvällssäsongen med en liten kick-off på sportlovet i 

februari. Konceptet är detsamma som vanligt men du får kanske pälsa på 
dig lite mer än du brukar när du ska på grillkväll!  

 

Närproducerat-dag 
lördag 12 mars kl 10-14 

 
Vår traditionella vårmarknad i miniformat då vi bjuder in våra lokala      

leverantörer att visa upp sig och sina produkter. Många mumsiga 
 smakprover, lockande extrapriser och roliga tävlingar utlovas! 

 

Årets första grillkväll 
onsdag 27 april kl 18-20 

 
Ä-N-T-L-I-G-E-N är årets premiär här!  Vi säljer grillad korv, dryck, kaffe 

och kaka och givetvis är butiken också öppen hela kvällen. Grillkvällarna 
är alltid sista onsdagen i månaden från april till augusti och vi hälsar såväl 

bybor som långväga gäster varmt välkomna till oss. 
 

VARMT VÄLKOMMEN! 
 

önskar 
Lina & Eva  

och hela gänget i lanthandeln 
Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 



Du har väl inte missat  

dagens lunch i lanthandeln?! 
 

 

I vårt eget kök lagas varm mat måndag-torsdag av vår fantastiska 
Emma, som blev utnämnd till Årets Ambassadör för Svensköp på 
Svensköps julmarknad 2014 för sin matlagning! Emmas meny består 
av en skön blandning av husmanskost (såsom kalops, korv och 
potatismos, fläskkotletter och storsäljaren pannbiff) och influenser 
från andra kök, vad sägs om marockansk köttgryta, saffranskyckling 
och enchiladas för att nämna enbart några exempel! Varje    fredag får 
vi läckra baguetter, landgångar och smörgåsar från Bittans Bagestua. 
 
Veckans lunchmeny hittar du alltid uppsatt i butiken och på 
vår Facebook. Vi skickar även ut lunch-sms varje dag till dem som så 
önskar. Ge oss ditt mobilnummer så kan du också få våra dagliga 
lunch-sms (tjänsten kostar ingenting). 
 

Ta med den här kupongen till butiken så får   
du köpa dagens lunch för endast 45 kronor! 

(ordinarie pris 55 kr) 

Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 

Handla på hemmaplan i lanthandeln - snabbt, smidigt och nära! 



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


