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I detta nummer:
Lina & Eva skriver om 
grillkvällarna.

Info från Björnligans förskola.

Fiber till Svensköpsbygden,
vad händer?

SIF - kalaset.

Turistbyrån skriver om 
sommaren som gått.

Bengt Nilsson skriver om
torsdagen 28/7.

Det händer i Svensköpsbygden.

Ingela Brickling intervjuar 2015
års ambassadörer och årets företagare.

Info om Skördelördag, Julmarknaden
samt Lucia.

Och mycket mera.....



 
 

 

 

SVENSKÖPS JULMARKNAD 
 

LÖRDAG 19 NOV KL 10-15 
 
 

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

 
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 



TACK! 
Tack för ännu en fantastisk grillkvällssäsong! Vi är helt förstummade av 
uppståndelsen… nåja, det var kanske att ta i, som ni vet är vi sällan helt 
förstummade. Men, i vilket fall är vi fantastiskt tacksamma och glada 
över årets grillkvällar som slagit rekord två gånger om. Först i maj och  
sedan i augusti då det uppskattas att över 1000, närmare 1500 personer 
vimlade och minglade i korset och i hela byn. En helt fantastisk syn och upplevelse! 
 
Vi är evinnerligt tacksamma till alla våra fantastiska tjejer som gör ett hästjobb här hos oss, 
men även till alla ideella krafter som hjälper oss dra runt grillkvällarna. Tack till Svensköps 
IF och Svensköps Byförening som hjälpt oss bemanna två grillstationer i sommar, tack till 
SIF och Scouterna för lån av grill, tack till alla frivilliga som lägger ner tid och energi för att 
hjälpa oss och för att visa upp byn från sin allra bästa sida. Tack till Anki och Bengt-Arne på 
N.P. Möllers Fynd för att vi får använda er parkering och för hjälp med marknadsföring. 
Tack till Torsten för lån av ”Torstens hage” till parkering. Extra stort tack till våra föräldrar 
som stöttar oss enormt mycket, året runt och i ur och skur, så även på grillkvällarna!   
 
Det var någon som påpekade att med tanke på antalet besökande kontra antalet boende i 
byn är grillkvällarna ett evenemang i klass med Malmöfestivalen. Vi bugar och bockar och 
rodnar av jämförelsen och laddar nu om för att kunna göra grillkvällarna ännu bättre nästa 
år. Just nu blickar vi framåt mot andra trevligheter, t.ex. vår Skördelörda’ i oktober då det 
blir helgrillad gris från Strömbecks Slakteri, och en av årets absoluta höjdpunkter, nämligen 
byns julmarknad i november.  Vi tackar så hjärtligt för sommaren 2016 och ser fram emot 
att välkomna er till oss under hösten/vintern. 

Lina & Eva  

Trängsel på årets sista grillkväll i augusti. Fotot taget av Jonny Isaksson uppflugen på lanthandelns tak! 



Full fart på Björnligans förskola… 

Nu är verksamheten igång för fullt efter sommarens härliga dagar, och nya kompisar håller 
på att skolas in. Idets fokusområde är just nu att på ett tryggt och omsorgsfullt sätt inskola 
de nya barnen så de har möjlighet att lära känna samt knyta an till både stora och små på 
förskolan. Det är viktigt att varje barn får möjlighet till detta utifrån sina egna behov för att 
lära känna samt bli trygg i sin nya tillvaro och kunna inspireras till nya upptäckter och 
utmaningar.  

    
Nya upptäckter….                          Nya upplevelser…. 

Berget håller på att måla möbler och möblera om, samt förändra miljön med lite nya tankar 
och idéer. Detta för att miljön ska vara en inspirerande och lockande tillvaro för barnen, men 
även oss pedagoger. Det ska väcka lust. Ett barnperspektiv har också varit i tankarna på så 
vis att barnen ska ha tillgång till material, leksaker osv utan att behöva fråga oss pedagoger 
om vi kan ta ner något till dem. Självklart står det som är farligt för barnen inte inom 
räckhåll. På Berget tränas även samspelet på lekfulla sätt och skapandet flödar i form av 
både färg och form. 

    
Samspelsövning…                          Skapande… 

På Grottan är vi ute mycket med de stora barnen och fokus ligger på hösten, svampar, 
sniglar samt igelkottar och barnen har fått leta, sortera och kategorisera kring de olika 
begreppen. Små svampskogar håller på att växa fram på avdelningen… 
Barnen har varit på sitt första "Barnråd" och i demokratisk anda har de fått framföra 



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

önskemål om mat, ute-innemiljön, material, leksaker mm. Barnrådet kommer att hållas en 
gång/månad och i detta råd deltar förskolechef, pedagog samt 4-5 barn.  

   
Igelkottar…..                                                         Svampskogar… 

Vi kommer att fortsätta med vårt viktiga miljöarbete med hjälp av Grön Flagg och årets tema 
kommer handla om kemikalier. Detta känns som ett viktigt tema att lära oss mer om samt en 
naturlig koppling till vårt arbete med att ”giftbanta” förskolan. Vidare information kommer i 
nästa byanytt… 

Höstliga hälsningar från alla oss på Björnligans förskola 

 



Fiber till Svensköpsbygden – vad händer? 
 
Länsstyrelsen som administrerar Jordbruksverkets pengar för ändamålet fick 192 miljoner kronor att 
fördela i Skåne. Det kom in ansökningar om drygt en miljard kronor. Behovet av stödmedel var alltså 
kraftigt underskattat. Några få entreprenörer drog en vinstlott och kunde visa på att man skulle 
kunna erbjuda många hushåll snabb bredbandsuppkoppling. Man räknar med att 4000 
permanenthushåll och 700 fritidshus omfattas av de beslutade stöden. Den ansökan som Teleservice 
i Sjöbo hade för bl. a Svensköpsbygdens räkning kom inte med bland dessa. Vi är ett geografiskt stort 
och glesbefolkat område.  
 
Glädjande nog finns en ”reservpott”, kvarvarande medel som Jordbruksverket nu givit länsstyrelserna 
klartecken att administrera, och för Skånes del är det 117 miljoner kronor. Länsstyrelsen i Skåne 
kommer inom kort att besluta hur dessa medel ska fördelas. 
 
Därutöver har regeringen beslutat tillföra ytterligare drygt 800 miljoner kronor, men hur dessa ska 
fördelas över landet vet vi ännu inte. Tretton kommuner i Skåne (varav Hörby är en) kommer att 
genomföra en gemensam förstudie för att genomlysa frågorna kring den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden i centrala och östra Skåne. 
 
Fibergruppen fortsätter hålla sig uppdaterade i frågan och återkommer till samtliga intressenter med 
fortlöpande information. 
 
Hösthälsningar från Fibergruppen – Eva-Lena, Eva, Emma, Niklas och Ingela 

Lina & Evas lanthandel 

BARNVAGNSCAFÉ 
i församlingshemmet på tisdagar kl 8-11.  
Träffa andra nyblivna föräldrar, umgås och fika.             

Vi bjuder på kaffe, te och juice och så kan du köpa fika 
till självkostnadspris. Varannan vecka kommer Maria 

från Hörby Församling ut till oss och håller i aktiviteter,       
t.ex. en sångstund med barnsånger eller dylikt.  

 

Arr: Lina & Evas lanthandel i samarbete med Svenska Kyrkan Hörby Församling  

 



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

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



SIF-KALASET 
Lördag 15:e oktober kl. 19-01 

Svensköpsgården  

280 kr  

ALLA ÄR VÄLKOMNA OAVSETT OM DU 
TILLHÖR SVENSKÖPS IF ELLER EJ! 

(i priset ingår fläskfilé, potatisgratäng med 
tillbehör, läsk och vatten till maten samt kaffe och 

tårta till dessert) 

Medtag egen alkohol 

Blue Star orkester spelar 

 
Anmälan 

- Betala in 280 kr på bankgironr: 5829-2566 
- Märk betalningen med för- och efternamn och ”SIF-

kalaset” 
- OBS! DU ÄR ANMÄLD NÄR VI MOTTAGIT DIN 

BETALNING! FÖRST TILL KVARN – MAX 150 PLATSER 

Frågor? Kontakta Henrik Svensson, Svensköps IF, 070-696 50 99 



Sommaren 2016 i Turistbyrån 

Under den gångna sommaren har jag arbetat i Turistbyrån för andra året i rad. Det blev tjugo dagar 
sammanlagt och som vanligt kom det många roliga kunder.  

En vanlig dag i Turistbyrån börjar med att du och personen du ska jobba med för dagen, kommer dit 
och öppnar. En av oss tar ut flaggorna och skylten medan den andra fyller på vatten till glasskoporna 
och ser till att glassen är påfylld och att köket är rent. Sedan tar vi på oss våra förkläden med dagens 
sponsorer samt kepsarna. För det mesta dröjer det en timme innan den första kunden kommer men 
sen brukar det rulla på. 

Hur mycket folk som kommer kan variera kraftigt från dag till dag men jag har aldrig varit med om att 
det inte har kommit någon, trots regnoväder ibland. Men de dagar då det kommer flest är när det är 
lite halvklart men varmt. Vi har både en del stamkunder som kommer ofta och köper sig en glass, 
men även en hel del nya personer som passerar genom byn eller bor i en sommarstuga i närheten. 
Det händer då och då att man får använda sina engelskkunskaper, till exempel som när det i somras 
kom två tyska vandrare och undrade var de kunde ladda sina Jojokort.   

Några andra roliga kunder den här sommaren var två män som kom körandes i en liten elbil och 
undrade om de kunde få ladda den medan de åt glass. Såklart fick de det, mot en liten betalning, 10 
kronor . 

Ibland när det kommer många kunder i en och samma grupp, som när det kom tio tjejer samtidigt 
och skulle ha glass tillsammans, kan det bli jobbigt att hålla reda på allt så då gäller det att skriva upp 
vad alla ska ha. 

Något extra roligt är att jobba på en grillkväll då hela byn är full av liv och det är lång kö ut på 
gräsmattan av folk som ska köpa glass. Det är två intensiva timmar men ger en ett energitillskott av 
alla glada människor som tar sig till centrum av byn. 

Hälsningar Emmy Olofsson  

Turistinformationen

Sommaren är till ända och med den vår lilla glassförsäljning i 
vårt cafe´, plus våfflor förstås… när de fanns att tillgå…?
Otto-glassen blev en god nyhet för de flesta och vi kommer att 
fortsätta med den glassen, många saknar ju förstås GB s Dajm 
o Dulce de Leche´, men det är inget vi kan göra något åt. 
Glassförsäljningen gick strålande trots en något sämre sommar 
men å andra sidan så uppvägde ”Grillkvällarna” detta med råge.
Jag vill passa på att TACKA våra snälla sponsorer som gör 
detta möjligt, det är ju ni som betalar ungdomarnas löner!
Det är ju verkligen kul att ha ett samlingsställe i byn där det 
mesta kan ventileras, både för bybor och turister…
Jag vill också tacka alla ungdomarna som varit i cafe´t, alltid lika 
glada och trevliga, utan er hade det inte funkat, eller hur?
ETT STORT TACK ALLESAMMANS!!!

Byföreningen gm MAGGAN



  

Jullunch 
i Svensköpsgården 

lördagen den 19 november kl 11-15 
 

Ta med dina nära och kära och njut av en          
välsmakande jullunch i samband med ditt                 

besök på Svensköps julmarknad.  
Pris per person: 150 kr (inkl. dryck)  

Barn upp till 12 år: 75 kr (inkl. dryck) 
 

Förbokning på tel. 0415-70100 eller                                    
e-post: info@linaocheva.se  

Drop-in i mån av plats. 

 
 

    

www.nillascatering.se  www.linaocheva.se 



 

Snart dags att summera säsongen 2016. I skrivande stund är det 2 matcher kvar 
av serien. Svensköps IF kunde inte riktigt följa upp succén från förra året och 
kommer säsongen 2017 åter igen spela i div 7. Klart är det även att tränarduon 
Henrik ”Flöffa” Svensson och Henrik Johansson slutar. Henrik Johansson lägger 
nog fotbollsskorna på hyllan medans Flöffa väljer att fortsätta som spelare i 
laget.  

Ny tränare blir Tobias Holmgren. Tobias spelade senast i Önneköps IF och väljer 
nu att satsa som tränare i Svensköp efter en svår knäskada tidigt i våras.  Tobias 
har varit med en del under säsongen och är redan ett bekant ansikte för de 
flesta i föreningen. Missa nu inte säsongsavslutningen på Killevallen när 
Svensköp tar emot Kiaby IF, avspark 15.00 den 2 oktober. 

Även Svensköpsgården har fått en rejäl ansiktslyftning. Den uppmärksamma 
har säkert lagt märke till att hela byggnaden har målats om i en ny kulör. Ett 
stort tack Jonas och JN Måleriservice för ett väl utfört jobb. 

 



En Vind drar nu fram på jorden………
Vill först rikta ett tack till alla som gjorde torsdagen 28/7- 16 kl.17.30 möjlig att 
genomföra. Tack!
Några veckor tidigare ringde telefonen med slutsiffrorna 822. Svarade och sa 
ringer du mig!?  
”Ja, jag ville berätta lite om ett läger som den församling jag är med i skall ha 
nu under sommaren.” Tror att sist 822 och jag hade kontakt med varandra var 
i oktober 2015. 822 brukar hjälpa till med översätta språk där tungan nästan 
håller på att hoppa ur led. 822 berättade om barn från Östra Ukraina som mist 

någon av sina föräldrar i kriget. Det krig vi 
kan läsa om i massmedia. Femtio personer 
från Östra Ukraina skulle komma till Skåne 
för att samla ny livsgnista under några dagar. 
Efterhand som 822 berättade, blev jag mer 
och mer gripen. Tänk om jag kunde få dra 
mitt strå till stacken för att kunna tända 
en ”Solglimt” i deras liv. Skickade några 
mail och helt plötsligt var det både poliser, 
rallybilar, motorcyklar och grillare. Det finns 
verkligen hopp för Sverige; 
” Gör det lilla du kan gör det villigt och 
glatt”.
Barnen som kom höll en ålder på mellan 
6-12 år. Ett av barnen bara grät. Helt 
plötsligt dyker det upp en MC Polis på 
motorvägen och ger eskort till avfarten till 
Killhult i Linderöd där det väntade rallybilar, 
motorcyklar och en rodd. Det var nog många 
av barnen som tappade hakan i bussen. 

Sedan påbörjades färden hem till Killhult 1:97 där det väntade hamburgare 
med tillbehör och tomater som jag tror var speciellt välsignade. Drickan som 
serverades var fläder med ingefära och vinbärsaft. Det som grep mig mest var 
att många av dessa små barnen kunde sätta i sig mer än en hamburgare. De åt så 
länge det fanns något att äta.  Barnen visste ju inte när de fick mat nästa gång; om 
det blev om 3 eller 5 dagar, därför åt dem så länge det fanns något att äta.(Barnen 
har fri tillgång till mat på lägret, det är så ont om mat i Ukraina. En av läkaren 
jag hade som kontakt person inför festen 5 sept, undrade om jag verkligen bjöd 
på maten, skulle man på fest fick man alltid ta med mat själv om man hade 
någon.) Sedan började kvällens höjdpunkt. Rallybilarna hade redan lagt upp 



banan de skulle köra på och motorcyklarna körde upp mot Ilnestorp och vände. 
Barnet som bara grät fick på något sätt en ”Glädje injektion”. Barnet började helt 
plötsligt både skratta och prata. Tänk vad en ”Solglimt” av glädje kan sätta igång;  
ett skrattande ansikte som ser möjligheterna i stället för trauman.
Vill rikta än en gång ett Jättetack till alla er som gjorde kvällen möjlig att 
genomföra.
Sist jag skrev, skrev jag att ”Änglarna grät av glädje”. Nu vet jag att Änglarna log 
med hela sitt ansikte.
Malaj Nilsson

  Luciafirande  
i Svensköpsgården 

tisdag 13/12 kl. 18.30 
 

Efter luciatåget serverar vi fika till självkostnadspris 
och bjuder in till en stämningsfull lussekväll för alla. 

Sitt gärna kvar en stund och umgås med grannar, 
vänner och bekanta över en kopp kaffe och lussekatt.  

Alla varmt välkomna! 
önskar Svensköps IF 



Välkommen att skicka in din julhälsning 
till Byanytt!

Senast den 25 november

Aktivitetskalendern 
 1 okt 19.00 Gudstjänst med nattvard EFS. Olof Sandström
 2 okt 15.00 Killevallen, SIF möter Kiaby IF
 4 okt 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 9 okt 18.00 Skördegudstjänst. Camilla Hansson, flöjt. 
    Roos Åkerberg. LRF bjuder på kaffe
 11 okt 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 15 okt 19.00 Sifkalaset 
 16 okt 10.00 Gudstjänst EFS. Marie-Louise Nilsson 
 18 okt 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 22 okt 10.00 - 14.00 Skördelördag hos Lina & Evas Lanthandel
 25 okt 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 30 okt 18.00 Bibelstudium EFS
 1 nov 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 4 nov 14.00 Andakt i församlingshemmet.
 5 nov 10.00 Gudstjänst EFS. Marcus Fröding
 6 nov 16.00 Minnesgudstjänst. Mia Kinell, flöjt. Roos Åkerberg
 8 nov 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 10 nov 19.00 Församlingsafton. En kväll om Luther och maten  
    på den tiden
 13 nov 09.00 Mässa. Roos Åkerberg
 15 nov 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 19 nov 10.00 - 15.00 Svensköps Julmarknad
 19 nov 11.00 - 15.00 Jullunch i Svensköpsgården
 20 nov 17.30 Avslutning, Janes Linedance i Svensköpsgården
 22 nov 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet
 29 nov 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet  
 6 dec 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet
 13 dec 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 
 13 dec 18.30 Luciafirande i Svensköpsgården
 20 dec 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 

 27 dec 8.00 - 11.00 Barnvagnscafé i Församlingshemmet 



Välkommen att träna med oss! 

TABATA 
MÅNDAGAR kl. 19.00  
i skolans idrottshall  

Q IGONG 
TORSDAGAR kl. 18.00  

i Svensköpsgården 

BOX 
ONSDAGAR kl. 19.00  
i skolans idrottshall 

GYMPA 
TORSDAGAR kl. 19.00  

i skolans idrottshall 
 

 

PROVA GRATIS FÖRSTA GÅNGEN! 

NYBÖRJARE SOM PROFFS - ALLA VÄLKOMNA! 
Frågor? Kontakta Karin (0733-764899) eller Ingela (0702-570171). 



Kilhults skola och Björnligans förskola undrar: Är du arbetslös? Deltidsarbetande? 
Studerande? Eller bara har tid över så kanske du skulle vilja skriva upp dig på vår vikarielista? 

Kilhults skola ligger högt uppe på Linderödsåsen ca 1,5 mil ifrån Hörby. Här finns årskurs 1 
till 6, förskoleklass, fritidshem samt Björnligans förskola. Skolan har strax över 60 elever och 
vi är en skola där barnen syns och alla känner alla. En gemytlig skola med möjlighet till flera 
aktiviteter och som inspirerar till kreativa pedagogiska idéer. Undervisningen bedrivs av fyra 
klasslärare och en specialpedagog i B-form, alltså åk 1-2, 3-4 och 5-6. Björnligans förskola 
startades 1991 och består av tre avdelningar som är uppdelade i grupperna Björnidet, 
Björnberget och Björngrottan. Här finns cirka 40 barn placerade, och här arbetar både 
förskollärare och barnskötare. Björnligan har en hälsofrämjande inriktning och arbetar 
miljömedvetet med olika teman genom Grön Flagg. Vi har tillsammans med föräldrarna 
byggt två vindskydd i skogen där vi oftast vistas på våra utedagar. Vi kallar platsen för 
”Björnligans uterum”. 

Skolan (åk 1-6) söker även någon som ideellt skulle kunna tänka sig att ställa upp som läxhjälp 
en till två timmar, en till två eftermiddagar i veckan. Som tack får man kaffe och kaka och 
såklart förmånen att umgås med våra fina elever. 

Obs: Tänk på att du måste ha ett nytt utdrag från polisregistret innan du kan få börja arbeta 
här. Gäller både som vikarie och läxhjälp.  

Vid intresse kontakta: 

Jessica Svensson 0415-378361 jessica.svensson@horby.se  

eller 

Anna Åberg 0415-378437 anna.aberg@horby.se  



Din lokala byggfirma
när du vill ha det rätt gjort

till rätt pris!
Utför allt inom

ny-, till- och ombyggnationer.

Henrik Johnsson
0708-50 22 31

henrik@lahultsbygg.se
lahultsbygg.se



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

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015





Glädjespridare och byggproffs i Svensköpsbygden
Varje år sedan 2006 har vi vid årets julmarknad korat Årets Ambassadörer 
och Årets Företagare i Svensköpsbygden.  Vi har många fantastiska bybor att 
vara stolta över, liksom alla de trägna småföretagare som håller landsbygden 
levande med sitt hantverk och sina tjänster. Vad vore bygden utan lanthandel, 
sömmerska, målare, redovisningsfirma, lantbrukare, bagare - listan blir lång! 
Vid julmarknaden 2015 fick vi hylla Jane och Matz Nilsson som utsågs till 
Årets Ambassadörer och J I Bygg, Årets Företagare. Initialerna i namnet tillhör 
Jonny Isaksson, byggnadssnickare på Timan. Vilka är då dessa fenomenala 
pristagare, undrar jag, och stämmer träff med Jane, Matz och Jonny en vacker 
sommareftermiddag. Vi äter en mumsig Ottoglass i församlingshemmets 
trädgård, och språkas vid en timme i den avkopplande miljön.
Vi ville hitta ett eget hus på landet och fastnade för den trivsamma trävillan 
intill gamla Lokalföreningen. Jag kände direkt att det var rätt hus, berättar Jane, 
och i december 2011 flyttade vi in. Vi kände oss genast välkomna i byn och 
möttes av öppna famnen!
Jane jobbar som medicinsk sekreterare på lasarettet i Lund och har tusen järn i 
elden på fritiden.  Linedancen har funnits i hennes liv i många år, och hon är en 
skicklig och uppskattad instruktör i Svensköpsgården sedan starten 2013. Jane 
har en hörna hos N P Möllers med westernkläder, boots och mycket annat. Matz 
är lastbilschaufför och jobbar hos Esperssons Åkeri i Hörby, en arbetsgivare han 
talar om med mycket värme och uppskattning. Han är en hängiven fotograf på 
fritiden, men har också haft dansen som hobby i många år. Det syns när detta 
musikaliska äkta par dansar att de har många timmars övning i kroppen, det ser 
så lätt och ledigt ut! Matz är också den som ser till att alla artiklar och annonser 
kommer på rätt plats i Byanytt, sedan skickas materialet till tryckeriet. Han gör 
hemsidor, visitkort och mycket mer. Väldigt mångsidiga ambassadörer må man 
säga! 
Vad är det som krävs för att hålla liv i landsbygden, vad är det som avgör om det 
finns möjligheter till fortsatt utveckling, frågar jag? Jane och Matz är överens 
om att det behövs eldsjälar som kämpar på, livskraftigt småföretagande och 
föreningsliv. Affären, skolan. Jag håller med, och tänker att med byinvånare som 
dessa två finns inget att vara orolig för – livsglada, vänliga och generösa med 
sin tid och kunskap är de sannerligen utmärkta föredömen för oss alla – och 
perfekta ambassadörer för bygden!
Jonny Isaksson är en välkänd profil i Svensköpsbygden, barnfödd och uppvuxen 
i Älmhult. Med 25 år i Svensköps IFs fotbollslag fostrades han i såväl uthållighet 
som till snabbfotad anfallare. 



Pappa Per och mamma Yvonne var mjölkbönder när Jonny var barn, men det 
var inte det framtida yrke som Jonny hade i tankarna. Däremot var han alltid 
intresserad av skogen, och sedan var inte steget långt till en utbildning som 
byggnadssnickare. 

När jag gick ut bygg- och anläggningslinjen på Berga i början på nittiotalet 
så hade luften gått ur såväl byggsvängen som arbetsmarknaden i landet, säger 
Jonny. Räntan var skyhög och det var ingen av oss 30 elever som fick jobb direkt. 
Jag vidareutbildade mig, och några år senare när jag var klar med studierna fick 
jag anställning på Husbyggarna i Hörby. Jag var bland annat med när vi byggde 
till Kilhults skola med dagis och matsal.

Jonny bestämde sig så småningom för att bli sin egen chef, och i början av 
2000-talet startade han sin firma, J I Bygg. Han har idag två inhyrda medarbetare 
och ett mycket gott renommé som skicklig och ansvarsfull byggare. Den 
bästa reklamen är som bekant nöjda kunder. Jonny har också ett brinnande 
engagemang för skolan och barnens framtid. Det finns mycket som är viktigt att 
slå vakt om. Vad står på din önskelista som företagare och arbetsgivare, vad krävs 
för att din verksamhet ska kunna utvecklas och kanske utvidgas, undrar jag?

Småföretagarna behöver lättnader i regelverk och sänkta arbetsgivaravgifter, 
anser Jonny. Kraven på kurser och intyg för alla tänkbara arbetsområden är dyra 
och tidskrävande. Fåmansföretagen har inte de ekonomiska resurser som de 
större entreprenadfirmorna, men regler och förordningar gäller lika för alla. 

Jag skänker en tacksamhetens tanke till Jonny och bygdens entreprenörer, stora 
som små. Snåriga regler till trots vill man fortsätta jobba som egenföretagare och 
uppskattar de fördelar som också finns med att vara sin egen arbetsgivare. 

En angenäm stund tillsammans med den trevliga trion är avslutad. 
Vilka blir 2016 års ambassadörer    

och företagare, tro? 
Vid julmarknaden får vi svaret.

Ingela Brickling, 
byföreningens företagarsektion 

På fotot:
Matz, Jane, Jonny



Det händer i Svensköpsbygden! 

Det härliga sommarhalvåret har ebbat ut och vi kryper in i höstens famn. De många fina 
grillkvällarna vid lanthandeln har varit fantastiskt välbesökta och trevliga. Aldrig hade väl Lina och 
Petra kunnat tro på en sådan succé när de startade i liten skala våren 2011! Motorcyklar och 
mopeder från när och fjärran, bilar, traktorer och alla dessa glada människor som samlas för några 
timmars gemyt långt ute på vischan. Fullt i affären, fullt hos N P Möllers och långa köer till korv och 
hamburgare och glass. Avslutningskvällen med grilltallrik, musik och dans lyfte arrangemanget 
ytterligare.  
 
Sommarungdomarna och deras handledare i turistinfocaféet har återigen gjort ett bra jobb, och den 
goda Ottoglassen har blivit mycket uppskattad. Det är fint att byföreningen kan erbjuda ungdomarna 
sommarjobb på hemmaplan. Stort tack till Hörby församling som upplåter lokal och trädgård!  
 
Många fastighetsägare renoverar sina hus; ny fasad, nymålat, snyggt och prydligt i trädgården. Det 
har stor betydelse för det intryck man får när man kör till byn eller passerar genom landskapet. 
Välvårdade fastigheter, omskött och vackert kring kyrkan, människor som bryr sig helt enkelt. 
Svensköpsgården har fått ny färg och lyser vackert. Högsta betyg till er alla, bra jobbat! 
 
Många bybor, skolpersonal och andra har engagerat sig i frågan kring skolans väl och ve. En 
utredning ”som belyser möjliga alternativ till den insats som finns presenterad i tekniska nämndens 
lokalförsörjningsplan genom en förändrad skolstruktur i kommunen” ska göras av BUN i höst. 
Kommunstyrelsen har sagt att utredningen ska vara klar senast till årsskiftet. Föräldragruppen och 
byföreningen bevakar frågan, för dialog med såväl kommunföreträdare som andra byföreningar och 
kommer inte att förtröttas i engagemanget för vår fina skola. I samma andetag måste jag ju gratulera 
alla nyblivna föräldrar – babyboom i bygden, underbart! Barnvagnscafé i affären – wow! Det talar ju 
också för att vi behöver ha förskola och skola i byn eller hur? 
 
Tour de Svensköp, cykeldagen för hela familjen, gick av stapeln för sjunde året i rad i mitten på 
augusti. Vädret var hyfsat och deltagarna tog sig runt Norreskog, Timan, Hulta, Svensköp, Högestad 
och Östenköp för att sedan landa vid Svensköpsgården igen. Bra kämpat alla, välkomna igen nästa år! 
 
Vid tangenterna Ingela Brickling, byföreningens företagarsektion 
 
 
 
 
 

Foton: Sara Johnsson



Grillkvällar 
2016 

Dansuppvisning i augusti med 
Janes Linedance från Killhult 

Foto: Rikard Johansson 

Fullt på N.P. Möllers       
parkering i augusti 

Foto: Rikard Johansson 

Mingel i maj månad 
Foto: Sara Johnsson 

Delar av vårt grillteam i juli 

Foto: Lina & Evas lanthandel 

Livemusik med Recover från Huaröd i 
augusti. Foto: Matz Nilsson 



Hälsning från scouterna.. 
 
Första helgen på sommarlovet från skolan så hade vi i Svensköp EFS Scoutkår hajk i Norreskog. På 
lördagen vandrade de äldre på skåneleden, medan de yngre tränade på att använda såg, yxa och kniv 
på lägerplatsen. Tur med vädret hade vi med, även fast det var rätt kallt om nätterna. Fint avslut på 
en härlig vårtermin! :) 
Den 9e september började scoutträffarna igen. En dag många har längtat efter! Hajk, julmarknad och 
julfest är några stora händelser den kommande terminen. Alla som går i klass 3 eller är äldre som är 
sugna på god gemenskap är hjärtligt välkomna på våra träffar vi har om fredagskvällarna i EFS 
Missionshus i Killhult 19.00-20.30. Vi är ca 20 scouter som brukar ses. För de som går i högstadiet 
eller är äldre så kan man hänga kvar till 22.30. Där fikar vi och har en go stund tillsammans. På 
scoutträffarna så leker vi, bakar, är i naturen, gör hantverk, tar märke, har friluftliv, idrottar mm. 
Hoppas att vi ses! :) 
 
//Svensköp EFS Scoutkår i Killhult, genom Sara Johnsson. 

Foton: Sara Johnsson



Skördelörda’ 
22 oktober kl. 10-14 

 

Flera lokala leverantörer på plats i butiken med smakprover! 

Vi säljer grillad korv, kaffe & våfflor och har fina erbjudanden hela dagen! 
 

Nytt för i år:  
Grisfest vid lanthandeln!  

 

Vi serverar helgrillad gris från Strömbecks Slakteri med potatissallad, 
äppelmos, grönsallad och dryck för 130 kr/person mellan kl 11 och 14. 
Sittplatser finns i Svensköps församlingshem tvärs över vägen och        
utomhus på vår parkering om vädret tillåter.  

OBS! Föranmälan krävs! Förboka hos oss i lanthandeln senast den 12/10 
om du vill äta helgrillad gris. Vill du inte äta är det bara att dyka upp!  
 

Skaparglädje på Skördelördan!  
Hela dagen är stora som små välkomna att komma in och skapa en stund med                         
Svenska Kyrkans @mosfär i församlingshemmets lägenhet (tvärs över vägen).  

Varmt välkommen!   
önskar Lina & Eva  

Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 



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


