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    Aktivitetskalendern 

 5 juni 14.00 Skåningsbodamötet. Håkan Lindberg 

 11 juni 12.00 Turistbyrån öppnar, glassfest 

 12 juni 11.00 Gudstjänst i kyrkan 

 19 juni 10.00 Gudstjänst EFS 

 24 juni 13.30 Midsommarfirande invid turistbyrån 

 11 juli 19.00 LRF:s sommarträff i Gammalstorp. Alla välkomna 

 16 juli 19.00 Sommarkväll EFS 

 17 juli 11.00 Mässa i kyrkan 

 14  aug 10.00 Tour de Svensköp 

 14 aug 11.00 Gudstjänst i församlingshemmets trädgård 

 21 aug 10.00 Utfärd till ÅhusGården 

 27 aug 19.00 Gudstjänst EFS. Mattias Haglund 

 28 aug 17.30 Prova på linedance, Svensköpsgården 

 4 sept 17.30 Kursstart, linedance, Svensköpsgården   

 4 sept 19.00 Skymningsgudstjänst i kyrkoruinen. Scouterna medverkar 
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Hörby Köpmannaförening har utsett oss till 

Årets Butik i Hörby 2015! 
Vi är oerhört glada och hedrade över utmärkelsen Årets Butik i Hörby 2015 som vi 

fick ta emot på en middag med Företagarna i Hörby i april. Ingen av oss hade en 
susning om det på förhand, så det var en rejäl överraskning, minst sagt. Vi vill dela 
glädjen och äran med er, för utan alla våra glada och trogna kunder hade vi aldrig 
rott hem det här priset. Hjärtligt välkommen att fira med oss på en mingelkväll i 

butiken torsdagen den 2 juni! Håll utkik i butiken för mer info.   

Vi firar även att vi är nominerade till Hela Sveriges Stora Land-stipendium.  
Tidningen Land har i många år arrangerat tävlingen Stora Land-priset, där en 

eldsjäl för utveckling av sin bygd fått ta emot den prestigefulla utmärkelsen. Nu  
delar de ut priset i samarbete med riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och vi 
är en av sex finalister i hela landet. En jury utser vinnaren och i skrivande stund vet 

vi inte ännu vem som får ta emot äran samt 35.000 kronor. Men vi är fantastiskt 
glada över nomineringen då det finns så otroligt många eldsjälar i hela landet och 

väldigt tacksamma till den eller de som nominerat oss. 



Nu blir det glassfest i byn!
Lördagen den 11 juni klockan 12.00 slår vi upp luckorna till

Turistinformationen och hälsar sommaren välkommen!

Denna dag är såväl glassen som kaffet alldeles gratis!

bjuder på det härliga kalaset
och vi tackar banken för en fantastisk generositet!

Samling utanför Lina & Evas Lanthandel klockan 12.00

Varmt välkomna
Svensköps Byförening

Styrelsen



  

Välkommen till Ingela Brickling Certifierad massör, Medicinsk fotterapeut   

Telefon: 070 25 701 71, Killhult 6181 B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingelas fotvård 
och massage 

TACK 
Vi från scouterna i byn vill rikta ett stort varmt TACK till de som sålde 

grejer på vår bakluckeloppis den 7e maj! Vi vill så klart även tacka de som 
besökte oss. Första gången vi anordna en bakluckeloppis. Nästa år kör vi nya och 
friska tag, och då är alla hjärtligt välkomna igen! Hoppas att vi får lika fantastiskt 

väder nästa gång! 
 

Mvh. Sara Johnsson, Svensköp EFS Scoutkår.



Protokoll från Föreningsstämma med Svensköps Byförening 
måndagen den 21 mars 2016 på Svensköpsgården. 
 
Vi var 45 personer som samlats på Svensköpsgården. Roland hälsade alla välkomna. 
Innan årsmötet hälsade Karin Laserow på och berättade om sin livsresa bland antikviteter 
och renoveringar av hus. Den trevliga och intressanta föreläsningen som bjöd på många 
skratt avslutades med en fika och sen samlades de 32 personer, som stannat kvar, för 
årsstämman.  
 
18. Till ordförande för kvällen valdes Roland Arvidsson, vice ordförande blev Egon Persson 
och sekreterare Mona Johnsson 
 
19. Till justerare valdes Bengt Jönsson och Eva Andersson. 
 
20. Inbjudan till dagens stämma godkändes och så även dagordningen. 
 
21. Besökarna läste igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 som sedan 
godkändes. Styrelsens balans och resultaträkning för 2015 lästes upp och även den 
godkändes. 
 
22. Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp av Ingela Brickling, godkändes och lades till 
handlingarna. Ingela ville rikta ett tack till kassören för noga redovisning av ekonomin. 
 
23. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser blev besvarad 
med ja. 
 
24. Verksamhetsplanen för 2016 kommer bl.a. bestå av våra vanliga aktiviteter som 
Valborgsfirande, Turistinformationen, Midsommarfirande och vår Julmarknad. 
Företagarsektionen har även hand om Påskmässan. Medlemmar är välkomna med nya idéer. 
 
25. Medlemsavgiften för 2017 kommer att vara oförändrad, dvs. 50:- per person och 150:- 
per familj. 
 
26. Antalet ideella föreningar och ungdomssektioner för 2016 kommer vara följande: (De är 
valda på 1 år.)  
 
Föreningar/Organisationer: 
1. Bokcirkeln – Bertil Stridh omval 
2. EFS Missionsförening – Kerstin Almgren omval 
3. EFS Scout – Peter Rosberg omval 
4. Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson omval 
5. Kilhults skola – Margareta Arvidsson omval 
6. LRF – Roland Arvidsson omval 
7. Kyrkan – För tillfället ingen ersättare efter Allan Jönsson  
8. Svensköps IF – Karin Jonsson omval 
9. Svensköps IF ungdomssektion – Kristina Törngren omval 
 
Övriga ledamöter: 
10. Mona Johnsson omval 
11. Jonna Isaksson omval 
12. Eva-Lena Nilsson omval 



13. Egon Persson omval 
14. Sara Johnsson omval 
15. Niklas Edvinsson omval 
16. Inga-Lill Rodin nyval 
17. Meir Levin omval 
18. Leif Johnsson omval 
 
 
Revisorer: Yvonne Isaksson och Ingela Brickling omval 
Revisorsuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson omval 
 
Redaktionsråd för Byanytt: Niklas Edvinsson, Eva-Lena Nisson, Matz Nilsson, Jerker 
Rudmark, Sara Johnsson och Mona Johnsson. 
Göran Nilsson och Linda Gustafsson har lämnat Byanytt. 
Valberedning: Bengt Jönsson (sammankallande) omval, Eva Andersson omval och Emma 
Kronblad omval 
 
27. Övrigt: 
 
* Ingela gjorde reklam för broschyren Mitt Skåne, som man även kunde ta med sig hem. 
 
* Inget nytt på fiberfronten.  
 
28. Linda Gustafsson avtackades med choklad och blomma för den tid hon hjälpt till i 
Byföreningen med Byanytt. Göran Nilsson och Bengt Rydh var inte på plats, men de kommer 
också att avtackas. 
 
29. Roland tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
Sekreterare 
 
 
Mona Johnsson 
/160401/ 
 
 
Ordförande                                     Justerare                                   Justerare 
 
 
Roland Arvidsson                             Bengt Jönsson                           Eva Andersson 
/justerat 160404/                            /justerat 160405/                       /justerat 160405/ 
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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.info

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

Valborgsfirandet i Pers hage startade kl 20.00 med Vårtal av Ingela 
Brickling som hyllade våren och barnafödandet i bygden. Det följdes av 

Svensköpskören som sjöng Nationalsången tillsammans med valborgsfirarna. 
Efter det tände EFS scouterna bålet och kören sjöng en vårsång. Byföreningen 
stod för korvgrillning och kaffeförsäljning. Mycket barnfamiljer var på plats 
och kakorna o korven gick åt! En riktigt skön kväll var det och vädergudarna 
var med oss iår. Ett stort TACK till Kjell-Åke och Meir som var eldvakter efter 
firandets avslut vid 21tiden.

Vid pennan Karin



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



Föreningen MittSkåne Utveckling 

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som har 
verksamhet i MittSkånes (Eslöv, Höör och Hörby kommuner) 
utvecklingsområde kan söka stöd för lokalt ledd utveckling enligt 
Leadermetoden. Målen i den lokala utvecklingsstrategin ska uppnås 
genom projekten. Leadermetoden betyder att det är boende och 
verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det 
innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring 
utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande 
och livskvalitet. Kännetecken är bl a underifrånperspektiv, nytänkande, 
trepartnerskap (offentlig, privat och ideell sektor) och lokalt fattade 
beslut. 

I början av april bjöd föreningen MittSkåne Utveckling in 
byföreningarna i de tre kommunerna till en informations- och 
diskussionskväll i Svensköpsgården. Dussintalet deltagare 
hörsammade inbjudan, och vi fick ett trevligt samtal kring byarnas 
aktuella behov och önskningar. Verksamhetsledare Ann-Charlotte 
Thörnblad berättade om Leadermetoden och föreningens uppdrag. 
Dessutom lyssnade vi till Anna Haraldsson Jensen som är projektledare 
inom Social Innovation Skåne och Nils Phillips, inspirerande 
representant för Röstånga Utvecklings AB. Just RUAB har genomfört 
många bra projekt i sin bygd, vilket tveklöst är en tändgnista för andra.  

Svensköps Byförening var väl representerad vid träffen, och det finns 
en gemensam önskan och tilltro till att jobba vidare med utvecklingen i 
Svensköpsbygden. De viktigaste förutsättningarna för en aktiv 
landsbygd är fiberutbyggnaden och satsningar på nybyggnation av 
bostäder. Detta var samtliga närvarande överens om, det gäller överallt 
på landsbygden. Diskussionerna fortsätter, föreningen MittSkåne 
Utveckling kommer att bjuda in till ytterligare samtal med 
byföreningarna när samtliga mittskånska byar nåtts av den första 
informationen. Läs gärna mer om MittSkåne Utveckling och 
utvecklingsstrategin på www.mittskaneutveckling.se. Ann-Charlotte 
Thörnblad nås på telefon 0735 405 438. 



Tour de Svensköp, cykeldag för hela familjen

Söndagen den 14 augusti 2016 
Succén återkommer för sjunde året! Välkommen att uppleva den vackra vildmarken på toppen av 
Linderödsåsen på två hjul! Öppen start för alla cyklister mellan klockan 10-12 – ingen föranmälan.
Start och mål vid Svensköpsgården. Startavgift: 20:- för alla från 15 år, 10:- för barn.

Tipsfrågor längs vägen för den som vill vara med och tävla, som vanligt med priser till bästa dam, 
herre och barn. Grillad korv till försäljning. Utlottning av priser bland deltagare som bär hjälm. 

VÄLKOMNA!

Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen

Midsommarfirande i Byn 
 

Vi firar tillsammans i trädgården invid Turistinformationen på 
midsommarafton klockan 13.30. 

 
Ta med blommor till midsommarstången. 

 
Byföreningen bjuder på kaffe, saft och bulle. 

 

Hjärtligt Välkomna!

Nästa nummer av Byanytt kommer i september
Manusstopp är den 31 augusti

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



Vill du som privatperson eller ditt företag få chansen att bli en del av Svensköps 
IF? Att hjälpa till och samtidigt synas på flera ställen. Sponsra med en matchboll 
-kostnad 625kr (faktureras). Förutom att det gör gott för samvetet att hjälpa
ideella föreningar som med små medel ska göra mycket får du även

- Reklam i matchprogrammet
- Reklam på hemsidan
- Årskort
- Möjlighet att sätta upp skylt på idrottsplatsen

625 kr kanske inte förändrar ditt företags vardag men det förändrar garanterat 
Svensköps IF:s vardag. Kontakta Erik (0763-490194) om du kan tänka dig att 
sponsra med en matchboll för 625kr 

Tack på förhand! 

_________________________________________________________________ 

Missa inte kommande matcher 

Edenryds IF-Svensköps IF 20/5 19.00 Östersjövallen, Edenryd 

Svensköps IF-Näsby IF 27/5 19.00 Killevallen, Killhult 

Kiaby IF-Svensköps IF 7/6 19.00 Sjölyckan, Kiaby 

Svensköps IF-Everöds IF 16/6 19.00 Killevallen, Killhult 

Österslövs IS- Svensköps IF 23/6 19.00 Östvallen IP, Österslöv 



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

. 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



Svar på barntävlingen
Bertas mamma hade tre barn den förste hette Arvid den andra hette Elias.

Vad heter den tredje? Svar:
Berta, det var ju hennes mamma :-)

Rätta svaret inlämnat av: Elias Karlsson
Priset hämtas hos Lina & Evas Lanthandel

Svar på 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: 
Vännerna betalade 9kr var = 27kr. Av dessa 27kr behöll portiern 2kr. 27-2=25kr 

vilket var det rummet kostade. 25kr finns nu hos ägaren, 2kr hos portiern och 3kr hos 
vännerna

Rätta svaret inlämnat av: Thomas Andersson
Priset hämtas hos Lina & Evas Lanthandel



Årets Profil 2015  
 
När byföreningens företagssektion 

träffades hösten 2015 för att utse Årets 
Företagare och Årets Ambassadör 
väcktes förslaget att också utse 
Årets Profil. Det var tionde gången 
pristagarna skulle koras, och det kändes 
bra att lägga till denna nya kategori. 
Vi var överens om att Åke Nilsson i 
Elmhultsskog var profilen vi sökte, mer 
känd som ”Åke i Skogen”.
De kluriga damerna i gruppen 

föreslog att vi skulle be Åke komma till 
julmarknaden i akt och mening att han 
skulle spå det kommande vintervädret, 
en färdighet som vi vet att Åke besitter. 
Sedan skulle vi överraska honom 
med utmärkelsen. När jag ringde Åke 
var han dessvärre krasslig och hade 
inte den rätta orken att medverka på 
julmarknaden. ”Jag har inte kunnat 
titta på Vintergatan heller”, sa Åke, 
och jag förstod att ett av sätten att 
bedöma hur vädret ska bli är att titta på 
himlafenomen. Vi fick alltså hylla Åke 
utan att han själv var närvarande, men 
jag hoppas han ändå kände den värme 
som julmarknadsbesökarna gav honom 
i sina applåder.
Nu har Åke bott några månader på 

Solbackens korttidsboende, och jag 
hälsar på en solig eftermiddag när våren 
spirar ute. Vi tillbringar några timmar 
med samtal om allt mellan himmel och 
jord, som ni vet är Åke en fascinerande 
berättare med en outsinlig källa av 
anekdoter och intressanta möten med 
människor.

Jag har det bra här, blir så väl omhän
dertagen och alla är snälla, säger 

Åke och berömmer personalen på 
Solbacken. Vi får god mat och jag får 
ofta besök. Ingen annan har så många 
besök som jag enligt personalen.
Jag förstår det, för det vi sått får vi 

skörda. Åke har många släktingar och 
vänner som han själv har ställt upp för 
och bemött med värme och respekt. 
Såklart de hälsar på nu.
Åke föddes den 15 maj 1924 och fyller 

92 år när våren är som vackrast. Han 
växte upp på gården i Elmhult och har 
blivit denna plats trogen i alla år. Det 
var en liten mjölkgård som så många 
andra på den tiden med jord- och 
skogsbruk, men också daglönearbete 
på andra gårdar. Åkes förmåga att hitta 
vatten med slagruta är välkänd, och 
många är de brunnar som han hjälpt 
till att märka ut platsen för. De lokala 
gräventreprenörerna satte inte skopan 
i marken förrän Åke sagt var de skulle 
gräva.
När jag var fjorton år började jag jobba 

borta och tjänte dräng hos Viktor på 
Skogsdala. Jag glömmer aldrig den 
julidag 1938, då Viktor kom och väckte 
mig klockan tre på morgonen. ”Du 
måste springa och hämta barnmorskan, 
Åke!” 
Åke gjorde som han blev tillsagd och 

denna dag föddes Elon, som under 
sitt liv också var en livfull och rolig 
berättare. 



Dessvärre lämnade Elon på Skogsdala 
detta jordeliv i julas, sörjd och saknad 
av många. 
1949 tog Åke över hemmanet, och 

far och mor bodde kvar så länge de 
levde. Kärleken spirade i Åkes liv, men 
på grund av olika omständigheter 
tilläts den aldrig blomma ut. ”Jag bär 
minnena inbäddade i mitt hjärta”, 
suckar Åke tyst, men blir genast piggare 
när han berättar hur glad han är för 
sin systerdotter Inger som flyttade till 
gården på sextiotalet och har tagit hand 
om marktjänsten alltsedan dess. ”Hon 
är så duktig på att ställa om mat och 
baka goda kakor”, myser Åke. En nog så 
viktig färdighet för att manfolket skulle 
orka arbeta och försörja familjen. 

I mitten på femtiotalet bestämde sig 
Åke för att bygga nytt bostadshus. Han 
hade arbetat två år hos byggmästare Ola 
Svensson, så han hade ganska klart för 
sig hur det skulle gå till. Men det var 
inte att tänka på att anlita en arkitekt för 
att rita huset, så vad göra? Åke har väl 
aldrig varit rådlös, så han tingade skjuts 
till Vä, synade husen och knackade 
på hos en villaägare. Kunde han få se 
hur huset såg ut invändigt så att han 
kunde göra en egen ritning till det hus 
han tänkte bygga? Frågan väckte säkert 
munterhet hos husägaren, men det var 
klart att Åke fick komma in och titta.

Sen åkte jag till Hörby, köpte 
millimeterpapper och började rita min 
nya bostad. Jag gjorde beräkningar 
på allt som skulle kunna gå åt och 

behövas, och sen tog jag in priser från 
tre håll,bland annat Lokalföreningen 
i Svensköp. Mina kalkyler visade att 
kostnaden för allt material skulle bli 
22000 kronor. Sen byggde vi huset, som 
mest var vi sex man som hjälptes åt. Vet 
du vad notan slutade på? 22296 kronor!

Åke skulle kunna skriva en roman med 
alla sina minnen; han har datum, årtal 
och namn klart för sig. ”Men jag kan 
ju inte skriva”, säger Åke. Det är väl så 
att han begåvats med en enastående 
berättarkonst istället. Sång och musik 
har alltid legat honom varmt om hjärtat, 
och en beständig barnatro har följt 
och förgyllt hans liv. Timmarna på 
Solbacken försvann, och nu kom nya 
gäster till Åke. Jag avrundar mitt besök.

Njut av livet, njut av varje dag, skickar 
Åke med mig när jag går.

Ja tack, det var precis vad jag gjorde i 
hans sällskap denna fina eftermiddag i 
maj. 

Ingela Brickling



Björnligans förskola
Mycket som är igång på Björnligans alla avdelningar, och som vanligt kopplar vi många 
av våra aktiviteter till vårt miljöarbete som just nu handlar om Livsstil och hälsa. 
Våra yngsta barn på Idet har besökt Kenneth och Lena som bor på en gård en bit från 
förskolan. Där fick vi träffa gårdens höns och ankor. Barnen fick hjälpa till att mata dem 
med våra gamla brödskalkar... Oj så spännande det var. En dag tog vi buss-vagnarna 
och gick iväg för att hälsa på hemma hos ett av barnen där de hade fått många små söta 
lamm. När vi kom fram tog vi en fika i den härliga vårsolen, det blev goda ost/korv 
mackor och frukt. Sedan var det dags att titta på hästarna som gick i en hage lite längre 
bort på gården. Frukt är nyttigt och något som barnen får varje dag på förskolan. En dag 
presenterade vi olika frukter och bär för barnen och frågade vilka de tyckte om, vilket vi 
kopplade till miljötemat och utvecklingsområdet vad jag mår bra av…

Berget har gjort en liten teater om situationer som kan inträffa på förskolan. En 
situation där två barn blev osams om en leksak och en där två barn lekte och ett annat 
barn inte fick vara med. Detta är sådant som händer då och då i barngruppen och vi 
ville få barnen att tänka efter om man kan göra på något annat sätt. Helt enkelt bete 
sig bättre mot varandra. Barnen föreslog att man skulle dela med sig och vara snälla 
mot varandra istället. Vi tänker ta upp detta igen och få barnen att inse hur man ska 
vara mot varandra, visa empati. En annan dag lekte vi några lekar i idrottshallen. Först 
gjorde vi en samarbetsövning där barnen fick öva sig i att hjälpa varandra att samsas i 
rockringarna som blev färre och färre. Till sist var det bara en ring kvar och alla hjälptes 
åt att få plats. Alla barnen höll om varandra så att ingen blev utanför. Roligt att se hur de 
samarbetade.



     Forts. Björnligan
På Grottan har man fått besök av några föräldrar som har berättat och visat lite från 
sina yrken, vilket har varit väldigt uppskattat av barnen. Detta är även kopplat till vårt 
miljötema som handlar om att synliggöra olika livsstilar och hur vi bor och lever. Vi har 
fått besök av en pappa som är brandman. Han berättar att det är viktigt att man säger 
till sina föräldrar om man ser rök, så kan de vuxna kan kolla vad det är. Vi får veta vilka 
brandbilar som finns och om rökdykare. Barnen på Grottan kan mycket redan och vet 
t ex att röken är giftig, att man ska ringa 112 och att man inte ska lämna datorn i soffa/
säng. Vi har även haft besök av en mamma som är tandhygienist. Hon visade olika 
livsmedel som påverkar tändernas hälsa och bakterierna som gillade olika sorts mat. En 
pappa har även kommit och berättat om sitt yrke som VA-ingenjör där han bl. a. ser till 
att vi får rent dricksvatten. Barnen på Grottan vet vad man använder vatten till som att 
laga soppa, bada i, tvätta i och till att värma lillebrors flaska i. Vi får veta att vi använder 
ca 16 tio liters hinkar vatten per person och dag. Oj oj oj!!! Vi fick bilder på vattnets 
kretslopp, och vi fick leta upp var vattnet finns och vilken väg det tar. Hur kommer det 
upp från havet till molnen t ex? - Suger upp sig! - Vattnet blir luft och sedan upp. Barnen 
lämnade massor av bra förslag. 

Nu har vi berättat om allt spännande vi sysslar med under veckans alla dagar, men 
måste tyvärr även lyfta det som sker under kvällar och helger…. Vi har haft en hel 
del skadegörelse under den senaste tiden, vilket är så otroligt tråkigt. Vi har varit väl 
förskonade under många år men nu har det hänt mycket under senare tid. Det har 
varit allt ifrån eldning av småsaker, söndersparkade lampor och stuprännor, klotter 
till sönderhoppade uteleksaker… Vi uppmanar alla i byn att hålla ett extra öga då man 
kommer här förbi efter stängningsdags samt har extra koll på sina egna och varandras 
barn och ungdomar. Vi polisanmäler all skadegörelse men för att komma tillrätta 
med problemet är det nog grannsamverkan som är det bästa alternativet. Stort tack på 
förhand från alla oss på Björnligan



Senaste nytt i fiberfrågan

Info från Länsstyrelsen (utdrag):

”Första besluten om stöd till bredbandsutbyggnad är nu fattade
Den 12 april fattade Länsstyrelsen de första besluten om stöd till bredbandsutbyggnad i länet. Vid 
beslutstillfället prioriterades bland totalt 49 projekt, inkomna under perioden 3 september 2014 till 21 
oktober 2015, med en total sökt stödsumma på 665 miljoner kronor. Budgeten för beslutstillfället var 
drygt 77 miljoner kronor. Dessa medel har fördelats enligt följande:

• Fiber till Gråmanstorp, Klippans kommun, Bjäre Kraft Bredband AB, 34,3 miljoner kronor.

• Fiber till Bassholma, Ängelholms kommun, Bjäre Kraft Bredband AB, 31 miljoner kronor.

• Fiber till Killebäckstorp, Båstads kommun, Bjäre Kraft Bredband AB, 12,2 miljoner kronor.

De beviljade ansökningarna förväntas resultera i sammanlagt 1 762 anslutningar av permanenthushåll 
och dessutom ett antal anslutningar av företag och fritidshus. Vid prioritering av ansökningar har vi i 
första hand tittat på beräknad anslutningsgrad, och i andra hand på antal möjliga anslutningar i de 
aktuella områdena.

Landsbygdsprogrammets övergripande mål för den här typen av insats är ett stort antal anslutningar i 
förhållande till investerade medel. De 77 miljonerna i stöd matchas upp med ca 51 miljoner kronor i 
privat insats från de företag, hushåll och fritidsfastigheter som ansluts i projekten.

Så här går urvalet till
Samtliga ansökningar värderas och poängsätts utifrån de tre kriteriernas beräknade anslutningsgrad, 
antal möjliga anslutningar samt genomförandekapacitet, läs mer om kriterierna på Jordbruksverkets
webbsida. De ansökningar som får högst poäng ska prioriteras för stöd.”

När Länsstyrelsen ska fatta sitt andra och sista beslut den 15 juni med nuvarande pengapott 
så är det drygt 70 ansökningar som ligger på bordet. Teleservice Sjöbo är en av dessa. 
Kriterierna för att komma ifråga bestäms på nationell nivå och kan inte påverkas lokalt eller 
regionalt tyvärr. Länsstyrelsen i Skåne hade totalt 192 miljoner kronor i sin bredbandsbudget 
medan ansökningarna uppgår till ca 900 miljoner kronor. En omöjlig ekvation alltså, vilket 
såväl Jordbruksverket som regeringen gjorts uppmärksamma på av många aktörer. Såväl 
regionledningen som kommunerna har kvicknat till och inser att man måste jobba mer aktivt 
med frågan, och vissa kommuner har kommit längre än andra.   

De som inte blir beviljade medel i juni månad kan göra en ny ansökan och invänta beslut om 
att mer pengar kommer, men det är tyvärr oklart när detta besked kommer - redan i höst, 
2017 eller 2018?   

Fibergruppen för Svensköpsbygden följer utvecklingen och kommer eventuellt att kalla till ett 
nytt stormöte efter sommaren, när vi vet mer om fortsättningen. Som vanligt är du 
välkommen med frågor till fiber@svenskop.com.

Hälsningar från fibergruppen: Emma, Eva-Lena, Eva, Niklas och Ingela



Janes Linedance erbjuder intensiv- och terminskurser i 
linedance gruppvis och vid enskilda tillfällen  

på workshops, konferenser, bröllops- och födelsedagsfester 
samt vid prova på-tillfällen.  

Linedance är friskvård, bra motion, stärker balansen 
ger energi och motverkar benskörhet.

www.janeslinedance.se            jane@janeslinedance.se 

Från och med 30/1 - 2016 finns jag hos N.P Möller, 
gamla lokalföreningen i Killhult/Svensköp 

och har försäljning av westernkläder, hattar, m.m 
Öppettider: 

Lördagar 11.00 - 15.00 
Söndagar 11.00 - 15.00

Välkomna

Höstens kurser
Prova på i Killhult/Svensköpsgården 28/8

kl.17.30 - 19.00
Kursstart i Killhult/Svensköpsgården 4/9

Nybörjarkurs kl. 17.30 - 19.00
Fortsättarkurs kl. 19.10 - 20.40

Kursstart i Huaröd 7/9
Info om tid och plats kommer



Vi finns i

Hej!
Då är det dags att lämna det som jag har värnat om i många år, Byanytt! Det är 

med en viss sorg jag gör det men ser det som ett nytt steg för tidningen, nya trevliga 
människor som kommit till i gruppen och som lägger ner ett jättefint jobb på sin fritid 
för att byborna ska få den senaste informationen inom bygden. Jag är väldigt nöjd med 
det jobb jag har lagt ner på tidningen men känner att nu är det dags att lämna.
Jag är uppväxt i Killhult och jag kom med i Byanyttsgruppen på slutet av 90-talet och vi 
har varit en grupp på 4-5 personer i alla år som jobbat med tidningen, men skiftat lite 
personer genom åren, men dessa åren jag har suttit med så är det Göran Nilsson, Mona 
Johnsson och jag som varit med hela tiden, någon har hoppat av och sen kom Jerker 
Rudmark och Sigvard Andersson med efter ett tag. Jag blev tillfrågad av Göran Nilsson 
om jag ville vara med i gruppen och det ångrar jag inte att jag tackade ja. Dessa år har 
varit väldigt intressanta men det som helt klart varit bäst är gemenskapen i gruppen 
och så kul vi har haft vid varje nummer. 
Arbetet med tidningen har ju avancerats, från början skrev Göran ut den på sin skrivare 
också häftade vi ihop tidningen själva, idag gör ett tryckeri allt detta. Även om vi slipper 
allt det idag så var det en gemenskap att träffas och göra det också. 
Tack till alla som jag har haft kontakt med genom Byanytt igenom alla år, jättebra 
sammarbete!
Nu önskar jag alla nya i gruppen lycka till och hoppas att ni kommer tycka det är lika 
roligt som jag har tyckt i alla år. Ser fram emot att läsa era nummer.
Tack!

   Linda Gustafsson



Vårt klassrum de e kallt, men inte ballt. 

Vår lärare e snäll, hon ger oss alltid karamell.

Även om vi inte alltid vill höra så jobbar vi med uppgifter som 
hon säger vi ska göra.

Men snart är det lov, då får man leta upp en håv.

Och fiska en fisk och hoppas man håller sig frisk.

Nu är det sommar å snart lov å vi ska bara njuta, för nu ska vi 
sluta!    Från åk 6 till er alla, ha en riktigt ball sommar!



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

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015





Vi sponsrar stolt 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt välkommen på våra  

GRILLKVÄLLAR! 
 

Sista onsdagen i månaden april-augusti klockan 18-20 dukar vi fram 
grillen och säljer korv och hemmagjorda hamburgare med dryck och 
kaffe och kaka. På finalkvällen den 31/8 blir det vår traditionsenliga 
grilltallrik med kött, potatissallad och sallad. Spelarna i Svensköps IF 

hjälper oss med grillningen för att korta ner kötiderna, så att du hinner 
äta korv, mingla med grannar, vänner och bekanta och gå runt och 
kika på alla spännande fordon (motorcyklar, mopeder, traktorer, 

jänkarbilar m.m) som brukar gästa oss.  
 

NYTT FÖR I ÅR: Smaka på närproducerat på grillkvällen!  
Till varje grillkväll bjuder vi in en av våra lokala leverantörer som visar 

upp sig och sitt mathantverk och bjuder på smakprover. 
  

Vi ser fram emot att ses i sommar! 

 

Lina & Eva 
Emma, Sara, Emelie och Carolina 

 
PS. Du följer väl oss på Facebook?  
Där hittar du alltid senaste nytt om vad som händer i lanthandeln!  

Foto: Christer Harrysson 



Påskmässa i Svensköpsgården

I år var det dags för fjärde året med konst- och hantverksmässa i 
Svensköpsgården under påsken. 
Nu är det en trevlig tradition med närmare 400 besökare på tre dagar.

Våra utställare visade den fantastiska mångfald av konst, konsthantverk, foton, 
smycken, kläder, stickat, sytt, vävt, honung, blommor och träskulpturer som 
bygdens företagare tillverkar. Hälsohörnan får vi inte glömma, här erbjuds det 
mesta inom skönhetsvård, massage, hår- och fotvård. Fikahörnan är populär 
och många besökare passar på att sitta ner en stund med vänner och grannar. 

Arrangemanget genomförs av byföreningens företagarsektion och vi ser fram 
emot att återkomma med påskmässan 2017!





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


