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Manusstopp och utgivningar 2017

Byanytt utges av Svensköps Byförening
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

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

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

25 Januari               Mitten på Februari
25 April               Mitten på Maj
25 Juli                Mitten på Augusti
25 September               Mitten på Oktober
25 November               Mitten på December
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Aktivitetskalendern

 7 maj 11.00 Gudstjänst. Kyrkan
 11 maj 19.00 Församlingsafton. 
   Vi får besök av stipendiater
 13 maj 19.00 Gudstjänst EFS. Leif Svensson
 25 maj 09.00 Gökotta i kyrkoruinen
 26 maj 19.00 Scoutinvigning
 31 maj 18.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 31 maj 20.00 Vårkonsert i kyrkan
 4 juni 14.00 Skåningsboda. Olof Sandström
 10 juni 19.00 Gudstjänst EFS. Evalotta Kjellberg
 18 juni 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 28 juni 18.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 10 juli 19.00 LRF:s sommarträff i Harphult
 22 juli 19.00 Sommarkväll EFS
 26  juli 18.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel
 28 juli 19.00 Scoutkväll med scouter från Malawi
 30 juli 18.00 Gudstjänst i kyrkan
 13 aug 14.00 Gudstjänst i församlingshemmets trädgård
 13 aug 10.00 Tour de Svensköp
 13 aug  Dagsutflykt med LRF
 30 aug 18.00 Grillkväll, Lina & Evas Lanthandel

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!
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Protokoll från Föreningsstämma med Svensköps Byförening 
måndagen den 28 mars 2017 på Svensköpsgården.

Vi var ca 50 personer som samlats på Svensköpsgården. Roland hälsade alla välkomna.
Innan årsmötet berättade Arnold ”Äventyraren” Wernersson från Önneköp om många 
spännande episoder från sina strapatsrika resor. Vi fick även se många fina bilder. Man 
kunde även köpa hans nya bok och få den signerad. Därefter bjöds det på fika och till sist 
hade vi vår årsstämman.

18. Till ordförande för kvällen valdes Roland Arvidsson, vice ordförande blev Egon Persson 
och sekreterare Mona Johnsson

19. Till justerare protokollet valdes Jane Nilsson och Eva Lena Nilsson.

20. Inbjudan till dagens stämma godkändes och så även dagordningen.

21. Roland läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 som sedan godkändes. 
Styrelsens balans och resultaträkning för 2016 lästes upp och även den godkändes.

22. Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp av Ingela Brickling, godkändes och lades till 
handlingarna. Ingela ville rikta ett tack till kassören Rose Marie Persson för noga redovisning 
av ekonomin.

23. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser blev besvarad 
med ja.

24. Verksamhetsplanen för 2017 kommer bl.a. bestå av våra vanliga aktiviteter som 
Valborgsfirande, Turistinformationen, Midsommarfirande och vår Julmarknad.
Företagarsektionen har även hand om Påskmässan. Eventuellt kommer det startas upp 
pubkvällar i maj på Svensköpsgården. Medlemmar är välkomna med nya idéer.

25. Medlemsavgiften för 2018 kommer att vara oförändrad, dvs. 50:- per person och 150:-
per familj.

26. Antalet ideella föreningar och ungdomssektioner för 2017 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
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12. Eva-Lena Nilsson omval
13. Ingela Brickling nyval
14. Sara Johnsson omval
15. Niklas Edvinsson omval
16. Inga-Lill Rodin omval
17. Meir Levin omval
18. Leif Johnsson omval

Revisorer: Yvonne Isaksson omval och Elisabeth Johannesson nyval
Revisorsuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson omval

Redaktionsråd för Byanytt: Niklas Edvinsson, Eva-Lena Nisson, Matz Nilsson, Jerker 
Rudmark, Sara Johnsson och Mona Johnsson.
Valberedning: Bengt Jönsson (sammankallande) omval, Eva Andersson omval och Emma 
Kronblad omval

27. Övrigt:

* Fibergruppen hade tyvärr inga stora nyheter. Teleservices avtal med oss har löpt ut och 
det nya priset är nu 25 000:-. Fibergruppen har träffat nya operatörer och det beslutades på 
kvällen att vi vill ha ett nytt stormöte, så vi kan diskutera hur vi går vidare.

* Skolan 
Ingela Brickling berättade om gruppen Rädda Byskolorna som bildats för att gemensamt 
värna Hörby kommuns byskolor i Killhult, Västerstad, Långaröd och Östraby. Gruppen har 
startat en namninsamling för stöd till skolorna och har redan fått 2000 underskrifter. 
Byföreningen stöttar verkligen deras arbete.
Jonny informerade från det senaste kommunmötet. Där presenterades vad konsulterna hade 
kommit fram till om skolorna kostnader. Många påståenden var inte förankrade i
verkligheten. 
Ingela hade gjort en presentation med diagram där man jämförde Kilhults skolas betyg med 
både rikets skolor och Hörby kommuns skolor. Alla diagram visade att Kilhults skola låg i 
topp.
Jonny och Arnold uppmanade oss att prata med politikerna och ge vår bild av skolorna.
Det hade varit bra om besluten om skolornas framtid skjuts upp till efter valet och att 
politikerna har ögonen på sig.
Varför är det viktigt att bevara landsbygdsskolorna?

- Bättre utbildning – bra resultat
- Tryggheten
- Nära till skolan
- Byns livsnerv
- Mindre grupper
- Livskalitet
- Alla barn syns lättare
- De yngre barnen känner sig trygga med de äldre barnen.
- De äldre tar hand om de yngre.
- Vill man att landsbygden ska leva behövs skolorna. 

* Peter Rosberg informerade om att det finns möjlighet att gå en gratis HLR-kurs + deff. den 
2 april kl. 9.00-16.30 på Svensköpsgården. Anmälan görs till Peter.

28. Egon Persson avtackades för sin tid i Byföreningen.
29. Roland tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
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Sekreterare

Mona Johnsson
/170407/

Ordförande                                     Justerare                                   Justerare

Roland Arvidsson                             Jane Nilsson                              Eva Lena Nilsson
Justerat 170407                              Justerat 170408                         Justerat 170409

Arnold ”Äventyrare” Wernersson börjar kvällen med att berätta om sina resor.

Föreningsstämma 2017
Svensköps Byförening kallar till årsmöte på Svensköpsgården tisdagen 
den 28 mars klockan 19.00. Stadgeenliga ärenden. Kallelse sker endast i 
Byanytt. Eventuella avsägelser sker till valberedningen Bengt Jönsson 

senast den 1 mars.

Stämman inleds med ett besök av 

Arnold ”Äventyraren” Wernersson
Arnold från grannbyn Önneköp kommer förbi och visar bilder samt 

berättar om några av sina många äventyr. Med sig har han även sin bok 
”Arnolds äventyr - minnen från vår förtrollande planet”, passa på att få 

den signerad!

Passa även på att betala medlemsavgiften för 2017 på plats till 
en kostnad av 50:- per person eller 150.- per familj.

Vi bjuder på fika. 
Välkommen! 

Svensköps Byförening 



7

 

F I B E R  T I L L  S V E N S KÖ P S BYG D E N  
Det har snart gått fyra år sedan första fiberstormötet hölls i Svensköpsgården och sedan 
dess har det varit många turer fram och tillbaka. Det som står klart nu är att Teleservice i 
Sjöbo inte kommer gräva fiber hos oss eftersom de inte beviljats några EU-stöd för vårt 
område. Fibergruppen har därför träffat andra aktörer och bett dem undersöka möjlig-
heterna att gräva fiber i Svensköpsbygden.   
 
På ett mycket välbesökt stormöte med över 100 deltagare i Svensköpsgården den 27 april 
presenterade IP Only sitt företag och deras erbjudande om fiberanslutning. IP Only har 
ringat in ett stort område som omfattar 2700 hushåll på landsbygden i Hörby kommun och 
bedriver en intensiv kampanj fram till den 31 maj med syfte att få ihop tillräckligt många 
fiberbeställningar för att ta ett positivt byggbeslut och förhoppningsvis ha fibern fullt ut-
byggd inom två år. IP Only behöver en anslutningsgrad på minst 60% i hela området för att 
börja bygga och till skillnad från Teleservice är de inte beroende av EU-stöd för att genom-
föra projektet. När IP Only presenterat klart och svarat på publikens många frågor lämnade 
de mötet och vi hade en gemensam diskussion. Fibergruppen informerade om att det den 
26 april blev klart att även Telia ska bygga fiber kommersiellt, utan behov av EU-stöd, i hela 
Mittskåne, dvs Hörby, Höör och Eslöv. Tidigare har situationen varit den att endast IP Only 
kan bygga utan stöd, men återigen förändrades alltså spelreglerna drastiskt. Detta diskute-
rades på mötet och fibergruppen frågade om byborna ville ha ännu ett stormöte där Telia 
skulle få presentera sitt erbjudande. Det förslaget röstades ner med en kraftig majoritet 
och mötet tog ett enhälligt beslut att välja IP Only som fiberleverantör i Svensköps-
bygden. Därför rekommenderar vi nu alla fastighetsägare i trakten, såväl permanent-
boende som företagare och fritidshusägare, att skriva på och skicka in IP Onlys avtal så fort 
som möjligt så att vi säkert kommer upp i minst 60% anslutningsgrad. Har du inte fått hem 
ett avtal i posten kan du även skriva på digitalt här: www.ip-only.se/portal   
 
Har du frågor om IP Only gällande avtal eller annat? Kontakta Rickard Applehoff som är    
projektledare för Svensköpsbygden (0739-841252, rickard.applehoff@ip-only.se).  

 

Svensköps Byförening / Fiberarbetsgruppen 
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Din lokala byggfirma när du vill
ha det rätt gjort, till rätt pris!

Henrik Johnsson 0708-50 22 31
henrik@lahultsbygg.se     lahultsbygg.se
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Lina & Evas lanthandel | Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415 -70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se  

 

 

 

 

 
  VI HAR UTÖKAT  

VÅRA ÖPPETTIDER! 
Nu och hela sommaren har vi öppet till  

15.00 
både lördag och söndag! 

Nya öppettider på helgen är alltså: 
 

LÖRDAG 9-15  
SÖNDAG 10-15 
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Tillväxt och framtidstro i Svensköpsbygden! 

På julmarknaden i november 2016 uppmärksammades Svensköpsbygdens baby boom som ”Årets snackis”. 
Bygden fortsätter växa så det knakar även i år och vi gläds oerhört med alla våra unga familjer som väljer att slå 
ner sina bopålar här och sätta fler nya små bybor till världen. För första gången på mycket länge ser vi en stark 
positiv uppåttrend i befolkningsutvecklingen, vem kan annat än le när man läser dessa siffror framtagna av 
SCB?!  

Befolkningsutveckling Svensköpsbygden* 2007-2016  

År Total 
befolkning 

Antal 
födda 

Antal 
döda 

Inflyttade Utflyttade Födelsenetto Flyttnetto Befolknings-
förändring 

2007 457 3 4 39 40 -1 -1  
2008 455 6 0 40 47 6 -7 -2 
2009 448 4 6 26 31 -2 -5 -7 
2010 441 8 4 23 34 4 -11 -7 
2011 433 4 4 31 38 0 -7 -8 
2012 434 4 2 24 25 2 -1 1 
2013 432 3 4 34 35 -1 -1 -2 
2014 427 4 3 25 31 1 -6 -5 
2015 446 5 5 46 27 0 19 19 
2016 476 9 3 49 24 6 25 30 

Källa: Statistiska centralbyrån, Registret över totalbefolkningen (RTB) 

*) Till det geografiska området Svensköpsbygden räknar vi de nio byarna i Svensköps socken: Bylycke, Elmhult, 
Harphult, Hulta, Högestad, Killhult, Maa, Svensköp och Östenköp. Dessutom ingår Råset och Timan i området 
som alltså hade 476 invånare den siste december 2016. 

För att ta tillvara på denna positiva utveckling och förstärka den ytterligare har vi under våren satt igång med 
arbetet att genomföra en Lokal Ekonomisk Analys för Svensköpsbygden. Vi har ringat in bygden på en karta 
och bett SCB ta fram statistik för området gällande befolkning, företagande och hushållens inkomst. Syftet är 
att ta fram en lokal ”handelsbalans” som visar på i vilka sektorer/branscher det finns utvecklingsmöjligheter  
och var det finns ”läckor” som kan täppas till. För att göra detta tittar man på Områdets medelinkomst × antal 
hushåll i området = total inkomst för hela bygden och får fram de pengar som boende i området har att 
spendera. Med hjälp av tabeller som visar ungefär hur många procent av sin inkomst svenska hushåll lägger på 
boende, livsmedel, kläder, hygien osv kan vi sedan räkna fram hur mycket som läggs i vår bygd på dessa 
kategorier. Jämför vi sedan med omsättningen i de företag som verkar i trakten kan vi identifiera var det finns 
behov av mer lokalt företagande. 

Analysen ingår i förstudien ”Matlandet MittSkåne” som görs i regi av föreningen MittSkåne Utveckling och det 
är projektledare Anna Eklund som handleder LEA-gruppen. Arbetet ska konkretiseras med mätbara mål och 
slutsatser och vara klart den siste september i år. Under försommaren ska byföreningens styrelse ges möjlighet 
att diskutera och bredda förslagen. Alla bybor är välkomna att medverka med förslag och synpunkter. 

Låter detta spännande och häftigt? Har DU idéer på hur vi tillsammans kan få bygden att växa och blomstra 
ännu mer? Funderar du kanske rentav på att starta eget företag? Vi vill gärna ha just DINA åsikter med oss när 
vi blickar framåt. Kontakta oss i LEA-gruppen och var med och påverka framtiden där DU bor!  

I LEA-arbetsgruppen ingår Carolin Holmqvist, Sven Eriksson, Eva Andersson och Ingela Brickling. Välkommen att 
kontakta oss för mer info (ingela.brickling@yahoo.com eller eva@svenskop.com).  
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Upprop till kommunfullmäktiges ledamöter i Hörby kommun 

Undertecknade skribenter har i mars 2017 bildat en samarbetsgrupp som vi kallar ”Rädda 
landsbygdsskolorna”. Vårt syfte med samarbetet är att verka för att kommunens landsbygdsskolor 
och förskolor; De la Gardie-skolan i Västerstad, Östrabyskolan, Långaröds skola och Kilhults skola, 
ska utvecklas – inte avvecklas.  

Samarbetsgruppen har fått stor uppmärksamhet i tidningar (reportage och insändare), radio och tv. 
Facebookgruppen (Rädda landsbygdsskolorna i Hörby kommun) har hittills 458 gillare. Den 
namninsamling som startats, både digitalt och på papper, har skrivits på av över 4000 personer 
hittills. Stödet och engagemanget för landsbygdsfrågorna är således mycket stort.  
 
Detta upprop har skickats till Hörby kommuns fullmäktigeledamöter och ersättare för att ge frågan 
ytterligare uppmärksamhet. Det är en klart uttalad önskan från vår sida att få politisk uppslutning 
kring vårt formulerade syfte.  

 
Samarbetsgruppen Rädda landsbygdsskolorna kräver: 
 

• Att alla beslut om landsbygdsskolornas framtid skjuts upp till efter valet 2018.  
 

• Att det är kommunens översiktsplan som ska ligga till grund för resonemang om och 
långsiktiga beslut kring såväl tätort som omgivande landsbygd och byar.  

 
• Att medborgardialogerna som ska genomföras under året äger rum i varje by som har en 

skola idag, så att alla intresserade bybor får möjlighet att samtala om sin närmiljö och 
lämna förslag till hur byar och skolor kan utvecklas och växa. 

 
Malin Barnekow       Sara Jönsson  Ingrid Persson  
Askeröd        Brägnahult   Östraby 
 
Roland Arvidsson      Arnold Wernersson  Mikki Hällebo 
Harphult       Önneköp   Östraby 
 
Jonny Isaksson      Ingela Brickling 
Timan       Svensköp 
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Artiklar om skolorna i Hörby.

Betygsstatistik.
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Vårnytt från Björnligan
Nu är våren här trots att vintern åter har kommit på besök… förhoppningsvis 
försvinner den lika snabbt som den dök upp… Här på Björnligan är det som 
vanligt full fart och man har gjort lite spännande saker under veckorna som 
har gått:
Berget har varit i skogen, det var gummistövlarna på. Det var spadar, håvar och 
spannar som fick följa med, för denna gång skulle det håvas. Fanns där några 
djur i bäcken? Vad var det för djur? Fiskar? Grodor? Barnen de håvade och le-
tade efter alla små kryp som kunde finnas. Kunskap om vilka kryp, hur de lever 
och hur de simmar, blev barnens lärande. Vi diskuterade även om krypen hade 
ben och ögon. Kommentarer som barnen sa var: ”De kan inte gå. De simmar.”

På Idet möter barnen olika skapandetekniker och olika material genom 
pysselövningar. Vissa är välkända för barnen andra är nya. Vi erbjuder alla att 
delta, men tvingar ingen. Vissa barn provar... men visar sedan tydligt att det 
där var kladdigt... det är inget för mig. Idag skapade vi med färg, klister, kvistar 
och fjädrar. Barnens intressen speglar deras inflytande och delaktighet. Ibland 
utvecklas skapandet och barnen vill prova på något annat som de kommit på 
under tiden. Vi följer då barnens intresse och hjälper dem att fullfölja sin idé, 
sin plan.
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Grottan har varit en runda och leta efter härliga vårtecken i vår natur. På 
samlingen innan pratade vi om varför det förändrades i naturen och vad som 
behövdes för att detta skulle ske... På promenaden var barnen uppmärksamma 
på blommor och blad...

Veckan före påsk var det påskfest på förskolan. Alla barn på förskolan samlades 
ute på gården, där vi fick besök av hönan Agda och påskharen. De spelade 
sedan lite teater för oss alla. Hönan Agda sjöng sin sång om hur hon sjöng så 
vackert och hur hon kläckte ägg varje dag. Men nu kunde hon inte hitta alla 
sina ägg. Påskharen hade varit framme och tjuvat några ägg, men det fanns 
flera och de fick alla barn hjälpa till att leta upp. 35 st hittade vi... och vi hjälptes 
åt att räkna allihop. Därefter blev det lite påsksånger och sedan go påskfika 
med muffins som bergetbarnen hade bakat och saft. 
Idet barnen verkade nöjda med denna stund och vi valde att stanna kvar uppe 
på gården och leka en stund. Medan de stora gick ner i gympasalen för att leka 
fler påskiga lekar.
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Bröderna Persson
Gräv och schakt

Vi har en maskinpark speciellt anpassad för
torvmossar och andra blötmarker.

Egon 070-555 81 06
Kjell 070-565 57 90
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Trött på att klura ut svaret på frågan ”Vad ska vi äta 
ikväll?”?! Låt oss hjälpa dig på traven! Lina & Eva i 
lanthandeln driver även Middagskorgen, vårt eget 
matkassekoncept, och i varje nummer av Byanytt tipsar 
vi om läckra rätter med recept från våra matkassar. 
Recepten är enkla att följa och rätterna lätta att laga. 
Smaklig måltid!  

R E C E P T T I P S  F R Å N  M I D D A G S K O R G E N  
 

Lätthalstrad lax med mangocurrysås, färgglatt ris & sallad 

 

Nyfiken på att testa Middagskorgen? 
Vår matkasse innehåller recept och råvaror  
till 5 måltider som räcker till 4 personer.  

Första gången du provar får du 100 kr rabatt. 
Fråga gärna i lanthandeln om du vill veta mer! 

 
 
 

 

Nu säljer vi Middagskorgen i Hörby också!  
Hämta matkassen hos Lina & Eva i Killhult  

eller hos Nillas Catering på Råbygatan 2 i Hörby.  
Avhämtning Killhult: 595 kr 
Avhämtning Hörby: 645 kr 

Färgglatt ris: 
 
Ris  
½  purjolök, den gröna delen 
 
Mangocurrysås: 
 
1 mango 
1 dl crème fraiche 
1 dl mjölk 
1 tsk curry 
1 krm sambal oelek 
1 msk flytande honung 
Salt & svartpeppar 
 
Lätthalstrad  lax: 
 
Smör 
1 frp tinade laxfiléer 500 g  
1 tsk salt  
2 krm vitpeppar 
 
Tillbehör: 
 
1 påse färsk spenat 
½ gurka 
1 msk olivolja 
1 tsk vitvinsvinäger 
1 msk vatten  
1 tsk italiensk salladskrydda 
 

Gör så här: 
 
Koka ris enligt anvisningar på förpackningen. Finstrimla  
och skölj ½ purjolök. Blanda ner purjolöken i det nykokta 
riset. 
 
Skär mangon i tärningar (se bilden nere till vänster med 
tips om hur du gör). Blanda crème fraiche och mjölk i en 
kastrull. Tillsätt mangobitarna (spara några för 
dekoration), curry, sambal oelek och flytande honung. Låt 
allt koka upp och smaka av med salt och svartpeppar. 
 
Hetta upp en klick smör i en stekpanna. Sänk värmen och 
halstra de tinade laxfiléerna lätt ca 2-3 min på varje sida. 
Salta och peppra. 
 
Skölj spenaten och lägg i en vacker skål. Skölj och  strimla 
gurka fint. Vänd ner gurkan i spenaten. Blanda olivolja, 
vitvinsvinäger, vatten och italiensk salladskrydda till en 
vinägrett. Slå vinägretten över salladen och blanda.   
 
Servera Lätthalstrad lax med mangocurrysås, 
färgglatt ris och sallad. 
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. Allt inom däck & fälg   . Hjulinställning   . Förvaring av däck
. Bilrekonditionering

. Last, Lantbruk, Entreprenad m.m

www.dackhornan.se

Jonny Isaksson
Årets företagare 2015
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Hejdå Killhult! 
Små tvåor vi var, på 
äventyr i skog vi far.  

Jagad av androider, det 
var goda tider. Vi tog oss 

krypande fram, över             
bergskam. 

 
På bondgårdsbesök i trean, en tävling vi vann. Som lantisar vi e, var det 

inte oväntat att detta skulle ske! 
 

På grillkväll hos Susanne vi var, käkade burgare och hade det bra.   
I poolen vi hade kul, med en frisbee gul. 

Femman, vilket år. Det har satt sina spår. 
 

Ett lärarbyte vid jul, det ledde till strul. 
Men nu är detta snart över och sommarlov vi behöver! 

 Sommarlovet är BÄST, för då 
slipper vi skolan som mest! 

 
 
 

Glad sommar önskar 6::orna på  
Kilhults Skola 

Hejd å Killhult !
Små t våor  vi var , på 
ävent yr  i skog vi far . 

Jagad  av and r oid er , d et  
var  god a t id er . Vi t og oss 

kr ypand e f r am, över              
ber gskam.

På bond går d sbesök i t r ean, en t ävling vi vann. Som lant isar  vi e, var  d et  
int e ovänt at  at t  d et t a skulle ske!

På gr illkväll hos Susanne vi var , käkad e bur gar e och had e d et  br a.  
I poolen vi had e kul, med  en f r isbee gul.

Femman, vilket  år . Det  har  sat t  sina spår .

Et t  lär ar byt e vid  jul, d et  led d e t ill st r ul.
M en nu är  d et t a snar t  över  och sommar lov vi behöver !

6:orna tar farväl
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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

Nu blir det glassfest i byn!
Lördagen den 10 juni klockan 12.00 slår vi upp luckorna till

Turistinformationen och hälsar sommaren välkommen!
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Din lokala färghandlare
i Svensköp.

Jonas Nilsson
0709-84 07 02
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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
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Butik och utlämning av catering på Råbygatan 2, Hörby 

0733 22 49 78   www.nillascatering.se   info@nillascatering.se  

Catering för alla tillfällen 
Fest & Bröllop      

Studentbuffé   

 Smörgåstårtor    

    Butik Råbygatan Hörby   

                                                   Chokladpraliner 

                                                   Presentkorgar  

                                               

 

Välkomna på byakväll den 19/5 kl 19.00 i Svensköpsgården! 
Vi umgås, lyssnar på musik och det finns dryck och snacks till självkostnadspris!

Medlemskap i Svensköps byförening krävs. (50kr/år och familj 150kr/år)

JOBBET HUARÖD AB

Ring Krister när det gäller jobb i skogen

0709-647 127
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Barntävling:
I familjen Olsson finns det 4 systrar.
Alla systrar har en bror.
Hur många barn finns det i familjen Olsson?

Rätt svar och vinnare: 5 barn. 
Amanda Andersson

Vuxentävling:
Vilket nummer har parkeringsplatsen där bilen står parkerad?

Rätt svar och vinnare: 87
Inga-Britt Persson

 Barntävlingen:
Vilken gris kan man stoppa in hel i munnen?
Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................

Vuxentävlingen:
Vilken mening kan läsas framlänges och baklänges 
men ändå vara samma mening?
Namn:.............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Svar:................................................................................................

Svaren lämnas till ”Lina & Evas Lanthandel” senast 25 juli
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Vår och sommarväder - då är det skönt att sticka fötterna i ett par tofflor eller 
clogs. Finns för både barn - dam och herr till bra priser !!

Ett parti damskor : 1 par 40:- / 3 par 100:- / 5 par 125:-

För den arbetssugne ......arbetsskor från 249:- eller tuff känga med stålhätta 
595:-

Våra jutesäckar av riktigt kraftig säckväv - det är bara din fantasi som sätter 
stopp för vad dessa kan användas till 20:-/st eller 6 st för 100:-

Ljus och servetter hittar du alltid till härliga priser - lika härliga som färgerna 
på ljusen .......

Underbara ”fantasidjur” utskurna av trädsvampsdelar utav asiatiska regn-
skogsträd.

1 st 75:- / 2 st 140:- / 3 st 180:- / 4 st / 210:- / 5 st 240:-

Öppettider
Fredag, lördag & söndag

10 - 16
Samt alla ”Grillkvällar”
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LRFs årsstämma
Den 13 februari höll Svensköps-Äspinge LRF-avdelning sin årsstämma i 
Svensköps församlingshem.

Ordförande Martin Nilsson hälsade välkommen, 18 personer hade 
samlats. Under mötet var Daniel Nilsson v. ordf. och Bengt Jönsson 
sekreterare.

Deras verksamhetsplan för 2017 är att ha filmkväll i mars, sommarträff i 
juli, skördegudstjänst i oktober, bowling i november och att vara med på 
julmarknaden.

Avgående sekreterare Bengt Jönsson avtackades efter mötet med 
blommor och en bok.

Efter kaffet visade Göran Nilsson bilder från sin resa som han gjorde i 
november 2015 till Etiopien, speciellt i trakterna kring Addis Abeba. 
Etiopien har 99 miljoner invånare varav 2,7 miljoner bor i Addis Abeba. 
Det är ett land med mycket stora kontraster, mycket fattigdom men 
även de som är rika. På den ena åkern kunde där köra flera stora 
skördetröskor samtidigt och på nästa åker användes fortfarande häst och 
vagn. En tur till berget Tullu Dimtu, som är 4377 m högt, ingick också. 
Resan varade i 14 dagar och av dom var Göran på safari i 8 dagar. Vi 
fick se bilder på många olika spännande djur och vackra fåglar.

Det var en trevlig bildvisning och man fick en fin inblick i landet Etiopien.

Bengt Jönsson avtackas. Göran Nilsson visar bilder från 
hans resa i Etiopien.
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Påskmässa i Svensköpsgården

Påsken blev en kylslagen historia i år. Långfredagen var torr och lite solig, 
men på påskafton började det snöa och blåsa och påskdagen var mer lik en 
julmarknadsdag! För femte året arrangerade byföreningens företagarsektion en 
påskmässa med lokala konstnärer och konsthantverkare. Vi försöker göra rejält 
med reklam för mässan genom tidningsannonser, flyers, affischer och info på 
digitala medier. I år räknade vi in ungefär 350 besökare på tre dagar, något 
mindre än i fjor alltså. Men precis lika trevligt och gemytligt som alltid när vi 
genomför aktiviteter tillsammans!

SIF grillade hamburgare och korv, Marcus visade motorsågsskulpturer på 
gården och inomhus kunde man njuta av gott fika och hembakade kakor och 
bullar – alltid populärt! I kyrkan fanns en utställning med mandalamålningar 
och det var öppet i lanthandeln och hos N P Möllers. Nytt för i år var det 
nyöppnade Fotogalleri Blå Huset, där Christer Järeslätt visade prov på 
fantastisk fotokonst. Inte illa för en liten by med så mycket aktiviteter!

Ett stort tack till alla besökare, utställare och funktionärer som ser till att 
påsken blir en härlig upplevelse – vi återkommer 2018!

Svensköps Byförenings Företagarsektion
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Foton: Sara Johnsson
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Kick-Off, grillkväll, Lina & Evas Lanthandel 22 februari
Foto: Sara Johnsson 
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Ingrids Kafé 

Linderöd 
 
 
 

En liten oas på Linderödsåsen 
bakom Danska kläder 

 
 

Här serverar jag 
Danska smörrebröd, Hembakat 

& 
annat gott 

 

                      
Jag har även avhämtning, catering, tårtor,  

smörgåstårtor mm 
Ring gärna så kommer vi fram till något 

Välkomna! 
Tollarpsvägen 8 ( E22 ) 

Tel.nr: 0708 676366 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jag 
byter                       
gärna denna 
flik mot en                                        
kopp kaffe eller  
te                                                           Facebook: Ingrids Kafé & Hantverk 

Hemsida: ingridskafe.se 
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Sommarhälsningar från Svensköps IF

Välkommen till våra hemmamatcher på Killevallen och heja på Svensköp! Se aktivitetskalendern här i 
Byanytt för datum och tider. Vår kiosk är öppen varje hemmamatch med försäljning av grillad korv, kaffe, 
kakor och godis.

Svensköps IF Östanå Bruks IF 2017-05-07 15:00 
Svensköps IF Östra Sönnarslövs IF 2017-05-17 18:45 
Svensköps IF Gärds Köpinge IF 2017-05-30 19.00 
Svensköps IF Skepparslöv IF 2017-06-11  14.00 
Svensköps IF Vanneberga FF 2017-06-16  19.00 
Svensköps IF Degeberga GoIF 2017-08-11  18.30 
Svensköps IF Bjärlövs IF 2017-08-27 14:00 
Svensköps IF Treby IF 2017-09-09 14:00 
Svensköps IF IK Kamp 2017-09-24 15:00 

Du vet väl att du kan hyra Svensköpsgården om du ska ha fest, möte eller något annat evenemang? Hör 
av dig till Leif på 0415-70308 för att boka.

Vi säljer Bingolotter, Sverigelotter och plantjord för att dryga ut föreningskassan. Du kan köpa lotter och 
jord i Lina & Evas lanthandel - all förtjänst går helt och hållet till SIF.

Bli stödmedlem i Svensköps IF! Du kan gynna föreningens olika aktiviteter, såsom knattefotboll, gympa, 
seniorfotboll samt Svensköpsgårdens underhåll och skötsel. Betala in 100 kronor på bankgiro 5829-2566
och hjälp oss hålla bygden levande för både stora och små!
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NU ÄR DET DAGS! 
Tour de Svensköp, 

cykeldag för hela familjen
Söndagen den 13 augusti 2017

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. Utlottning av 
priser bland deltagare som bär hjälm. Grillad korv och dryck 
till försäljning. 

VÄLKOMNA!
Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen                 


