
1



2

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

 13 aug 14.00 Gudstjänst i församlingshemmets trädgård
 13 aug 10.00 - 12.00 Tour de Svensköp, Turistcaféet
 18 aug 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
 27 aug 10.00 Utfärd till Algustorp gemensamt med Pärup
 30 aug 18.00  Grillkväll Lina & Evas Lanthandel
 3 sept 19.00 Skymningsgudstjänst i kyrkoruinen
 3 sept 17.30 Kursstart, nybörjare Janes Linedance, 
    Svensköpsgården
 3 sept 19.10 Kursstart, fortsättare Janes Linedance
    Svensköpsgården
 10 sept 10.00 Gudstjänst EFS. Ing-Marie Silwer
 14 sept 19.00 Församlingsafton. Ingrid Persson
 15 sept 19.00 Gemenskapskväll med scouterna. EFS
 15  sept 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
 24 sept  18.00 Bibelstudium EFS
 30 sept 19.00 Gemenskapskväll med nattvard EFS. 
    Olof Sandström
 8 okt 18.00 Skördegudstjänst i kyrkan.
 13 okt 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
 14 okt 10.00 - 14.00 Skördelörda Lina & Evas Lanthandel
 29 okt 11.00 Gudstjänst i kyrkan
 17  nov 19.00 Byakväll i Svensköpsgården
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Nu har våren gått och sommaren 
är i full gång och alla björnungarna 
njuter av sommar och sol... Före 
ledigheterna hann vi med en hel del 
precis som vanligt och här är ett litet 
axplock från terminens aktiviteter...

Grottan har gjort besök på både 
biblioteket i Hörby men även hos de 
kompisar som ska sluta på Grottan 
för att börja förskoleklassen. Som 
vanligt ordnar pedagogerna en fest 
för de barn som ska sluta och på 
bilden är man i full gång med 
Skattjakt...

Sommarhälsningar från Björnligan

Idets tema har under våren varit 
Bilar, eftersom detta var ett intresse 
man såg hos barnen. Man har skapat 
mycket i olika återvinningsmaterial 
och på det sättet vävt ihop temat 
med vårt miljöarbete. På bilden har 
man byggt ett garage med hjälp av 
toalettrullar.

Berget har arbetat mycket med robo-
tar under terminen men även hunnit 
med någon härlig utflykt i vår när-
miljö. På bilden är gruppen i Satserup 
och håvar i en bäck...
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FIBER TILL SVENSKÖPSBYGDEN 

 

                

 

För ett par år sedan ville vi i fibergruppen visa vilka förbättringar som fiberanslutningen skulle innebära 
för att få snabbare bredband till bygden, och då jämförde vi sniglar med leoparder – minns ni? 

Nu är vi i nådens år 2017 och äntligen framme vid att fiberinstallationen synes vara inom räckhåll och 
jag frågar IP Only vad som händer just nu? Gustav Ljungquist är projektledare för vårt geografiska 
område och han svarar såhär: 

”Vi har tagit byggbeslut för vårt projekt i Hörby. Det som pågår just nu är förhandling och 
avtalsskrivande med entreprenören som ska utföra jobbet. Efter det skall nätet projekteras, markavtal 
ska skrivas, tillstånd ska sökas hos Trafikverket, samråd hos Länsstyrelsen etc. Detta betyder att själva 
grävarbetet förmodligen inte kommer igång innan första kvartalet 2018, men vi hoppas naturligtvis att 
det kommer att gå snabbare. Vi gör allt vad vi kan för att påskynda processen!” 

Jag vill också passa på att tacka alla bybor för att så många, så snabbt valde att teckna avtal med IP 
Only så att vi kom i mål med denna satsning. Det är inte många hus som saknar en röd-vit skylt, riktigt 
bra jobbat! 

Fibergruppen drar sig nu tillbaka efter fyra års bitvis intensiva arbete med projektet och frågan hamnar 
på dagordningen hos byföreningen. Det kan dock fortfarande komma mail med ”Fiber till 
Svensköpsbygden” som avsändare. Stort tack till Eva-Lena som förstod hur viktigt det var och drog 
igång alltihop på försommaren 2013! Tack Niklas, Emma och Eva för ihärdighet och tålamod med en 
knepig infrastrukturfråga. Tillsammans har vi alla fem varit en bra arbetsgrupp och det har varit roligt 
att jobba med er! Jag ser fram emot att få återkomma med en bild på grävmaskin i arbete! 

Bästa sommarhälsningar, 
Ingela 

 

-  
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Intervjustafetten

I årets första nummer av Byanytt hade Aviva Holmqvist en önskan att få skicka 
intervjubudkavlen vidare till Ann-Marie Nilsson i Killhult, som under en följd 
av år på 80- och 90-talet var familjens dagmamma. 
Ann-Marie och Kurt Nilsson bor sedan 50 år tillbaka i en röd tegelvilla i 
Killhult. 1967 köpte de huset av Kurts syster och flyttade dit. Båda var förstås 
väl bekanta med byn sedan barnsben, så det var kanske lite som att ”hitta hem”. 
Men vi tar det från början. 
Ann-Marie föddes i Stavröd, där fadern bedrev lantbruk och mor var hemma 
med de fyra barnen. Detta var under krigsåren på fyrtiotalet då barnkullarna 
var stora och därmed blev det många lekkamrater i varje hus och gård. 1950 
flyttade familjen till Hulta och stannade där till 1958. Det var dags för Ann-
Marie att börja skolan, och hon berättar att hon gick klass 1 och 2 i Svensköps 
småskola, och klass 3–7 i Kilhults skola.
Så länge gamla skolan var kvar badade vi bastu en gång i veckan, minns Ammi. 
I nya skolan fanns duschar, så där fick vi duscha istället. När jag gick i trean 
eller fyran fick vi sola i Svensköpsgården på vintern. En sollampa sattes upp 
mitt på golvet, sen fick vi gå runt, runt en viss tid och sedan fick vi vända och 

gå andra hållet.                                                                         Fortsättning nästa sida
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På den tiden fick barnen gå eller cykla till skolan. De var många och det 
var alltid ett sällskap om sex-sju ungar som traskade grusvägens kilometrar 
till skolan. Ann-Marie påminner om de lekar och spratt som nutidens barn 
kanske inte alls känner till; ”julaknudorna” som kastades in i husen Trettondag 
Knut och ”Felixgubben” den 14e januari. - Sen fick man springa som attan så 
man inte blev fångad, skrattar Ammi. Detta var en tid då familjen inte hade 
TV, endast radio. Barnen fick hjälpa till så snart de var stora nog att gallra betor 
och stacka hö. – Man skulle vara hemma en halvtimme efter det att skolan var 
slut, och det fanns ju alltid sysslor att hjälpa till med förutom de läxor som 
skulle göras! 
När Ann-Marie skulle fylla femton flyttade familjen från Hulta till Råby. Skolan 
var slut och första jobbet var som praktikant hos en sömmerska. Lönen var fem 
kronor i veckan och av dessa betalade Ann-Marie två kronor till mor och far 
för mat och husrum. – Men det gick an, säger Ammi, för det kostade bara 2:50 
att ta ut och dansa!
Sedan följde husmodersskola och storköksarbete innan vår huvudperson 
landade i Lund och blev sjukvårdsbiträde på lasarettet. – ”Pottetömmare” 
kallades vi, säger Ammi. Vi pratar en stund om åren i Lund och Ann-Marie 
konstaterar att hon inte är någon stadsmänniska. Det är bäst att bo på landet.
 Kurt och Ann-Marie hade lärt känna varann redan under skoltiden i Killhult. 
Kärlek och tycke uppstod, och 1965 föddes Micke, först i en barnaskara om 
fyra. Leif, Mats och Laila heter övriga tre. Jag frågar om Ann-Marie redan i 
ungdomsåren hade bestämt sig för att jobba med barn, eller om det växte fram 
när de egna glyttarna kommit? – Nej, jag vet egentligen inte varför det blev så, 
säger Ammi. Men barn har jag alltid tyckt om. Man hjälptes åt, grannar och 
vänner emellan, att passa varandras barn när det behövdes. Sedan kom det 
fler och frågade om hjälp och jag var privat dagmamma innan jag 1986 blev 
kommunal dagmamma. – Det var ett fritt och roligt arbete, mycket ansvar 
såklart, men jag minns åren med stor glädje, konstaterar Ammi. Alla minnen, 
dråpliga kommentarer och hyss! 1998 blev Ammi förflyttad till Björnligans 
dagis och åren som dagmamma var slut. Det blev tio trevliga år i den nya 
miljön och sedan några år till som pensionär och timvikarie.   
Kurt och Ann-Marie har fyra barn, elva barnbarn och ett barnbarnsbarn.
 – Nu är vi så många att det är svårt att samla alla, säger Ammi, och berättar 
vidare att Nina, Lailas yngsta barn, är glad för att sy. När hon kommer på besök 
vill hon gärna använda symaskinen! – Det skulle vara roligt att sy en riktig 
galaklänning, funderar Ammi. Ja, med Ninas hjälp så får vi säkert se den en 

vacker dag!                                                                               Fortsättning nästa sida
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Vi har haft några timmars fikasamtal i församlingshemmets trädgård, och 
jag undrar vem Ann-Marie vill skicka stafetten vidare till? 
– Jag är nyfiken på familjen som köpte min syster Ullas hus, säger Ammi. Då 
pratar vi alltså om huset som ligger genast till vänster när man kommer nerom 
backen från affären i riktning mot Svensköpsgården. Vilka är Lars-Jörgen och 
hans familj som valde att flytta till Killhult? Det blir roligt att ta reda på!
Tack Ann-Marie för en trevlig pratstund och tack för allt som du, Kurt och era 
barn betytt som världens bästa dagmammefamilj! 

Vid tangenterna en skön kväll i juli 2017,
Ingela Brickling

Foton: Ann-Marie och barnen Eva, Angelica, Carolin, Thomas och 
Josefin anno 1995 samt Ann-Marie vid turistcaféet juli 2017.
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Hjärtligt välkommen på våra  

GRILLKVÄLLAR! 
Vi g(r)illar närproducerat! 

Sista onsdagen i månaden april-augusti kl. 18-20 säljer vi grillad korv, hemmagjorda      
hamburgare, dryck, kaffe och kaka på parkeringen framför lanthandeln.  Butiken är givetvis 
också öppen om du behöver handla något annat eller bara vill ta dig en titt. Passa på att 
spana in häftiga veteranmopeder, motorcyklar, jänkarbilar, traktorer och andra spännande 
fordon. Träffa folket i byn, mingla och njut av en gemytlig och härlig stämning! Som tidigare 
år hjälper både Svensköps IF och Byföreningen oss med grillningen för att minska kötiderna. 

Smaka på närproducerat på grillkvällen:  Till varje grillkväll bjuder vi även in en av våra   
lokala leverantörer som visar upp sig och sitt mathantverk inne i butiken.  

 

Nytt för i år!  

I år kommer vi variera menyn från gång till gång och sätta en  
specifik charkleverantör i rampljuset varje grillkväll.   

April: Korv från Larssons Chark och hamburgare av Strömbecks färs 
Maj: Korv från Lundachark och hamburgare av Strömbecks färs 

Juni: Korv, hamburgare och helgrillad gris från Strömbecks Gårdsslakt 
Juli: Korv och honungsgrillat fläsk från Snapphanechark och hamburgare av Strömbecks färs 

Augusti: Korv och grilltallrik med kött från Degeberga Kött & Chark  
och hamburgare av Strömbecks färs 

 

Vi ser fram emot att ses i sommar! 
 

 
 

www.linaocheva.se  

Tryckfelsnisse var visst framme och den här sidan föll bort i förra numret av Byanytt…  
Därför kommer den nu med här, bättre sent än aldrig! 
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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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Grillkvällar 2017 
I skrivande stund har vi precis avnjutit juli månads grillkväll och vilken fantastisk kväll!       

Efter vad som känts som flera veckors regn och gråmulet tittade solen ut och sken på oss 
alla hela kvällen. Helt magiskt! Nu ser vi fram emot finalen den 30 augusti då det blir korv, 
hamburgare och grilltallrik på menyn. Vi bjuder på ett bildkollage från sommaren som gått 

med bilder tagna av vår egen duktiga fotograf Sara Johnsson.                                             
Tack alla fantastiska funktionärer och härliga besökare för denna säsong! /Lina & Eva 

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



12

 
                                 SVENSKÖPS-ÄSPINGE LRF 

Måndagen den 10/7 samlades 25 stycken LRF medlemmar i Harphult hos 
Roland Arvidsson. 

Vid ”Gamla Huset” gick vi en tipsrunda och hade samkväm med korvgrillning 
och kaffe och kaka. 
Det blev en trevlig kväll med många skratt till roliga och burleska händelser 
och historier som vi mindes tillsammans. 
Vi tackade Roland o Maggan för arrangemanget 
och skingrades vid 21.30 tiden. 
Nu framöver väntar en trevlig utfärd den 13/8 2017!!! 
Varmt välkomna till att anmäla er! 

 

”Hejsan!
Vi vill tacka alla som kom till Missionshuset i Killhult lördagen den 22e 

juli på vår ”sommarkväll”. Där det gicks tipsrunda, grillades korv och det hölls 
andakt m.m. Det blev en trevlig kväll. Tack!

Mvh Svensköps EFS.”
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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



14

Vid årets Valborgsmässofirande hade vi nöjet att lyssna till Henrik Björnfot 
som bor tillsammans med sin familj i före detta ”Ola Lundbergs” i Elmhult. 
Hans tal var fantastiskt fint och därför publicerar vi det i sin helhet här. Tack 
Henrik!

”Hej på er alla! 
Henrik Björnfot heter jag och jag är ganska nyinflyttad, vår familj har till 
sommaren bott här i tre år. Jag själv har mina rötter i norra Norrbotten, i de 
Tornedalska byarna längs den finska gränsen och jag antar att det kan höras 
på min lite ovanliga skånska. Som 18-åring gick flyttlasset söderut, som för så 
många unga norrbottningar. Jag hamnade i Uppsala och blev kvar där i nästan 
20 år innan jag och min kära skånska sambo Heidi bestämde oss för att flytta 
till Skåne. Vi var lyckligt lottade eftersom våra jobb inte var avgörande för var 
vi skulle bo, så vi letade boende i hela Skåne under ett halvårs tid och jag tror 
vi gick på varenda gårdsvisning. Till sist blev det affär och det var verkligen 
drömgården. Den hade allt det vi ville ha och lite till. Och den låg här.
 
Men det vi inte visste då var att vi också kom till den kanske mest rofyllda plat-
sen i Skåne. Där man kan gå ut om kvällarna under stjärnklar himmel och bara 
lyssna på tystnaden. Och det vi inte heller visste då var att här bor fantastiskt 
trevliga människor. Våra grannar men också i bygden som helhet. Slutligen vis-
ste vi inte heller att landsbygden här är så levande. Vi kände förstås till lanthan-
deln, skolan och förskolan, men här finns kyrkan, idrottsföreningen, byfören-
ingen, scouterna, alla företagare och en massa annat. Och så många eldsjälar, 
många som har sin släkthistoria här och som har blivit kvar. Något som jag 
verkligen kan förstå, för varför skulle man flytta härifrån? För snart 100 år 
sedan gick lantbrukaren och författaren Ola Lundberg ur tiden. Ola ägde vår 
gård och han har skrivit en bok om Svensköp med omnejd. I förordet uttrycker 
han sin vilja att med boken berätta för kommande generationer om hur det var 
att leva här under 1800-talet, så att det inte skulle falla i glömska. Att få hålla 
i det slitna exemplaret, säkert Olas eget, är verkligen mäktigt och att ta del av 
bygdens historia har säkert bidragit till att vi så snabbt har rotat oss här. Här är 
verkligen hemma för oss och vi trivs fantastiskt bra.
 

                    
Fortsättning nästa sida

Årets Valborgsmässotal
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Min fars hemby i Tornedalen i norra Norrbotten var rätt så stor på 60- och 
70-talet. 300 människor, tre affärer, skola och mycket annat. Tyvärr skulle 
framtiden inte visa sig så ljus. Allt fler flyttade in till städerna, skolan lades ner 
och det ena gav det andra. Idag bor sex åretruntboende kvar i byn. Husen står 
spöklikt tomma. Man måste åka sju mil till närmaste större mataffär, tio mil till 
en vettig vårdcentral. Den norrbottniska landsbygden är som det ser ut dömd 
att dö. Avstånden är för stora och befolkningen är alldeles för gles.
 
Här i Skåne ser det annorlunda ut. Här finns förutsättningar för att landsbyg-
den ska kunna leva. Det går att bo på landsbygden och jobba i stan om man så 
vill och man har hyfsat nära till allt man behöver. Men ska man behöva åka två 
mil för en liter mjölk, eller sätta barnen i skolbuss i timtals varje dag så blir det 
nog tyvärr ändå så att man inte flyttar hit. Den här bygden är verkligen värd att 
kämpa för och kanske är det just kamp som kommer att symbolisera 2017. Jag 
tänker förstås på skolan och förskolan och det som är på gång där. Jag är säker 
på att författaren Ola Lundberg, som så stolt skrivit sina böcker om bygden, 
också hade varit stolt över den kämpaglöd som finns här idag, över eldsjälar-
na som dagligen engagerar sig i bygdens överlevnad, men också stolt över alla 
oss som bidrar i det lilla genom att ha barnen i förskolan, genom att handla 
i lanthandeln eller anlita bygdens snickare, målare eller bilmekaniker. Jag är 
övertygad om att vi tillsammans kommer att se till att författarna har mycket 
att skriva om oss och den här bygden också i framtiden. Tack!”
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SOMMARENS UTFLYKTSMÅL !!!!

Vita trätofflor 10:- / par (så långt lagret räcker)

Servetter och ljus i härliga färger - lika härliga som priset

VRÅLFYNDA i hallen - hjälp oss rensa en del hyllor 
- fyll en kasse för 100:-

Kakel o klinkers hittar du alltid billigt !!!!! Restpartier från 45:- m2

Öppettider Lördag o Söndag 11-15

Ring gärna 0705-570 140 för önskemål om andra tider

Även öppet under ”grillkvällarna”
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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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linedance
Countrystyle at the countryside

Nu är det snart slut på sommaruppehållet och dags för linedance igen!
Första söndagen i september, 3/9, så kör vi igång.

Mellan klockan 17.30 och 19.00 är det nybörjarkurs.
Klockan 19.10 är det så dags för fortsättarkursen 

som håller på till 20.40.
Kom gärna i god tid, vid första kurstillfället är det registrering och 

betalning som gäller och vi vill ju dansa mycket, eller hur?
Kostnad för en kurs är 500:- och vill du dansa både nybörjar- och 

fortsättningskurs blir det 800:-
Vi dansar i Svensköpsgården som tidigare. Kaffe/the, dricka, kakor och 

choklad finns till försäljning.

Hjärtligt välkomna!
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Midsommarfirandet 2017 firades i år vid Svensköpsgården 
och vädergudarna var med oss!
Roland och Leif hade fixat en fin midsommarstång och björkris. 
Barnen stack i blommor så den blev finfin. Efter tipsrunda och dans 
kring midsommarstången, tack Kajsa och teknikens under för musik 
o sång, så avnjöt vi Jonna och Maggans hembakta bullar med saft och 
kaffe! 
De som gick tipsrundan vann priser i glasskiosken, dit flera gick innan 
firandet fortsatte för var och en på hemmaplan!
Vid pennan Karin

Midsommarfirandet
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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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JOBBET HUARÖD AB

Ring Krister när det gäller jobb i skogen

0709-647 127
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Rätt svar till Barntävlingen i förra numret:
Vilken gris kan man stoppa in hel i munnen?
Svar: Polkagrisen
Rätt svar tillVuxentävlingen i förra numret:
Vilken mening kan läsas framlänges och baklänges 
men ändå vara samma mening?
Svar: Ni talar bra latin
Vinnare barntävlingen: William Borg
Vinnare vuxentävlinen: Gudrun Svensson Rydh
Priserna hämtas hos Lina & Evas Lanthandel
Ny barntävling:
Vem har alltid hatten på foten?
Svar:......................................... Namn:.......................................................
Telefon:...............................................
Ny vuxentävling:
När du inte vet vad jag är då finns jag.
När du vet vad jag är då finns jag inte. Vad är jag?
Svar:..................................................... Namn:..........................................
Telefon:...............................................
Svaren lämnas till Lina & Evas Lanthandel senast 25 september.
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Foton från vårkonserten i kyrkan i maj
Foton: Sara Johnsson
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Foto: Linnea Jönsson 

BYFÖRENINGENS TURISTCAFÉ 

Det är ganska många år nu som byföreningen (och tidigare byarådet) har erbjudit bygdens 
ungdomar sommarjobb som glassförsäljare i församlingshemmets lägenhet. Jag vill påminna 
mig att idén föddes i samband med det EU-projekt som genomfördes i byn i början av det nya 
milleniet. Organisatörerna bad bygdens företagare om hjälp med sponsring av lönerna till 
ungdomarna och förtjänsten av glassförsäljningen tillfaller byföreningen. Ett stort och varmt 
tack till alla er, företagare och privatpersoner, som fortfarande bistår med denna ovärderliga 
penninggåva! Från byföreningens sida vill vi också tacka Hörby församling som generöst 
upplåter lokalen för byföreningens räkning, vår motprestation är att vi klipper gräset och håller 
iordning under sommaren. Hjärtligt tack till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta som via ett 
ekonomiskt tillskott ser till att vi kan bjuda på glass öppningsdagen! Låt detta tack också 
omsluta alla er som på olika sätt och med ideella krafter ser till att satsningen kan genomföras 
år efter år. Slutligen en varm kram till Lina och Eva i lanthandeln som ser till att frysboxarna 
är påfyllda och TACK till alla er ungdomar (Agnes, Anna, André, Johan, Jonas, Jonathan, 
Hannes, Harry, Lisa, Mathea, Philip och Simon), som jobbat i luckan i år! För de flesta är detta 
det första jobbet som är ”på riktigt” och ni får med er kunskap och lärdomar som är bra att ha 
i fortsatt skolgång och yrkesliv. Tack och lycka till framöver!  

Svensköps Byförening 
/genom Ingela/ 
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Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, 
Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större nytta 
för människorna, näringslivet och samhället där du bor. Vi finns nära dig med smarta 
tjänster och kloka lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt företags affärer.

Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank.

Hela Skånes 
sparbank

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00
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Följ oss på 

 Save the date: 

    Skördelörda’ 
14 oktober kl. 10-14 

 

Vårt årliga höstevenemang kommer såklart tillbaka i år! 
Håll utkik i butiken, på Facebook och i din brevlåda, mer info kommer längre fram! 

 

 

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

Ombud för DHL! 

Sedan juni månad är vi                     
ombud för DHL (Service Point).                                  
Nu kan du skicka och ta emot                  

DHL-paket i lanthandeln.  

 

Vi fortsätter med utökade öppettider! 

 

 
Gensvaret har varit helt fantastiskt och 

vi är otroligt glada att meddela att 
lanthandeln kommer ha öppet till        

kl. 15.00 på lördagar och söndagar     
även efter sommaren!  

 
 
 
 

Middagskorgen är tillbaka vecka 33!  
Testa vår färdigpackade matkasse 
med recept & råvaror till 5 måltider   

för 4 personer för 595 kr             
(100 kr rabatt vid första köpet).     

Inga bindningstider, du beställer så 
ofta det passar dig. Fråga oss          

så berättar vi gärna mer! 

På gång i lanthandeln! 

Tack för en fantastisk sommar och varmt     
välkommen till oss i höst! Här har vi    

samlat ett axplock av det som händer  
nu och framöver i lanthandeln. 



28

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, rätterna lätta att laga och vi 
försöker packa ner så mycket närproducerade och 
svenska råvaror som möjligt, t.ex. är färsen alltid från 
Strömbecks Gårdsslakt. Gott för både magen och miljön! 

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  
 

Färs på spett med grönsaksris och kall sås 

 

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 i Killhult: 595 kr 
Avhämtning i Hörby: 645 kr 

Grönsaksris: 
Ris/matvete/couscous/bulgur – välj din egen favorit! 
1 frp små tomater 
1 broccoli 
Vatten 
Salt 
1 msk olivolja 
 
Färs på spett: 
½ dl ströbröd 
1 dl mjölk 
½ gul lök 
1 frp blandfärs ca 500 g 
1 ägg 
3 msk sweet chili-sås 
Salt & svartpeppar 
1 frp bacon 140 g 
Olivolja 
½ tsk rosmarin 
 
Kall sås: 
2 dl matyoghurt 
1 msk italiensk salladskrydda 
 
Tillbehör: 
Eventuellt grillspett av trä 

Gör så här: 
 
Värm upp ugnen till 250°C. 
 
Koka ris/matvete/couscous/bulgur enligt anvisningar på 
förpackningen. 
 
Låt ströbrödet svälla i mjölken en stund. Skala och 
finhacka ½ gul lök. Blanda ner färs, ägg, lökhack och 
sweet chili-sås i ströbrödet. Smaka av med salt och 
svartpeppar. Forma färsen till 8 avlånga järpar och linda in 
varje järpe i en baconskiva. Lägg färsjärparna i en 
ugnsfast form och pensla över olivolja och strö över lite 
rosmarin. Stek dem mitt i ugnen i ca 20 minuter. 
 
Vispa ner italiensk salladskrydda i matyoghurten och låt 
stå och dra. 
 
Skölj och skär tomaterna i fyra bitar. Skölj och skär 
broccolin i mindre buketter, stammen skärs i mindre skivor 
som sedan delas. Koka upp ett lättsaltat vatten och låt 
broccolibuketter och -skivor doppa sig i 2 minuter, skölj av 
i kallt vatten. Vänd ner tomater, broccolibuketter, broccoli-
skivor och olivolja i nykokt ris/matvete/couscous/bulgur. 
 
Ta ut färsjärparna och trä upp dem på träspett (om du 
vill!). 
 
Servera Färs på spett med grönsaksris och kall sås. 


