
  



                      Aktivitetskalendern   

  19/6  kl 13.30    Midsommarfirande i församlingshemmets trädgård 

  Svenska Kyrkan och EFS – Se kyrkorapporterna och 
lokaltidningen 

        Byanytt ges ut av Svensköps byförening 

Kontaktpersoner email: 

Sara Johnsson sara_johnsson@hotmail.se 

Mona Johnsson mona@svenskop.se 

Linda Holmgren lindasbilder@live.se 

Paula Silva  petterssonpaulasilva@gmail.com 

          Jag är med i Svensköps Byförening! Är du? 

Svensköps Byförening jobbar för hela Svensköpsbygden! Byföreningen anordnar 

valborg, midsommar, julmarknad och ger ut Byanytt med fem nummer per år!  

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Svensköps Byförening. 

Årsavgift: 100:- per person eller 300:-/familj. 

 Sätt in på Bankgiro 5488-7179 glöm ej skriva ditt/era namn. 

                  Manusstopp och utgivningar 2020 

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

       

 

mailto:sara_johnsson@hotmail.se
mailto:mona@svenskop.se
mailto:lindasbilder@live.se


 

      *Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

                                        Bilrekonditionering 

Last, Lantbruk, Entreprenad m.m 

        www.dackhornan.se 

 

                     

  

   

   

    

     

 

http://www.dackhornan.se/


      

   Är du över 12 år?  

SE HIT !  

Vill höra just dina önskemål !  

vad saknar du i byn?  

Fritidsgård?  

Skate/kick rails ?  

Filmkvällar?  

Spel/LAN kvällar?  

Träning ?  

Pyssel , bakning?  

Aktiviteter?  

Kanske just du är duktig i något, någon annan 

vill lära sig ?  
Maila mig gärna , så att vi kan lyfta fram era önskemål , och försöka så 

gott vi kan i att genomföra de !  
petterssonpaulasilva@gmail.com  

 



                    



  

  

  

Din lokala färghandlare i Svensköp 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jonas Nil sson 

  



BILREPARATIONER -  DÄCKSERVICE - FÖRVARING AV DÄCK 

CHRISTIAN 072-742 00 59 

Ilnestorpsvägen  458 

 

 

www.cvbilteknik.s 

 



          Nu slutar vi! 

Nu ska vi sexor snart sluta och bege oss mot högstadiet i Hörby. 

Det har varit en lång men rolig tid här på Kilhults skola och vi har lärt oss 
mycket på de sju åren som har gått. Vi har både haft framgångar och 
motgångar i dessa år så vi vill tacka alla lärare som har hjälpt oss med allt. 
Det är tråkigt att vi inte får en vanlig avslutning i kyrkan men vi hoppas 
ändå att den kommer bli lyckad. Vi kommer sakna denna skolan och alla 
elever som går här. 

Så vi önskar er en 
bra sommar! 

Mvh Ebba, Julia, 

Jonas och Klara  



Denna sommar blir lite annorlunda ….Mer hemmafix 

Vi har kakelpartier till vrakpriser 

Mer hemmamys....ljus i mängder i olika storlekar o längder 

Tofflor i olika färger och storlekar för alla sommarpromenader 

Priset varierar från 50:- upp till 495:- 

Härliga promenad / joggingskor 3 par 150:- 

Fynda en kasse skor i hallen för 20:- 

Tömning av plåthyllorna - fyll en back med prylar för 20:- 



Vi levererar kött och korv från gårdar runt Hörby. Själv bor vi i Äspinge 
där vi har lammproduktion på gården Brotorp. Hos oss hittar ni lamm, 
häst, gris och i vår även kanin. Vi kommer även i år odla lite, där vi 
säljer överskottet. Bl.a. squash, 
grönkål, sockerärtor mm. 

       JUST NU HAR VI HEMMA: 

   * Frysta styckdetaljer från häst 

* Vår populära rökta hästkorv 

* Frysta hästhamburgare 

* Vår fina lammkorv 

 Välj mellan grönpeppar och rosmarin 

* Klassiskt kallrökt hamburgerkött av   
häst (pålägg) 

Våra produkter finns även att köpa i Lina och Evas Lanthandel 

För mer info kika på vår hemsida 

www.aspingekott.se 

 Midsommarfirande i Killhult 

Midsommarafton fredagen den 19/6 2020 

Traditionsenligt dansar vi in sommaren i församlingshemmets trädgård med början klockan 13.30, 

ta gärna med blommor att pynta majstången med! Byföreningen bjuder på kaffe, saft och bullar.  

Varmt välkomna! 

Kontaktperson: Roland Arvidsson, 0709 286 818 eller roland.granelund@svenskop.se. 

Arrangör: Svensköps Byförening 

http://www.aspingekott.se/
mailto:roland.granelund@svenskop.se


Aktuellt från Björnligans förskola 

 

På vår yngsta avdelning Idet arbetar vi med kompisböckerna som utgår 

från barnkonventionens artiklar och fokuserar just nu på boken ”Sprid 

glädje”. Vi pratar om vad vi blir glada av och hur vi kan göra för att ha 

roligt tillsammans.  

Vi har sett att barnen tycker om organiserade lekar som vi gör tillsammans. 

För att öka barnens inflytande har vi fotograferat våra återkommande lekar 

så att barnen kan inspireras att leka och visa oss vilken lek de vill att vi 

leker. De lekar vi gör ofta just nu är Pomperipossa, Luftballongen och 

Gumman i lådan. Det är lekar som tränar samarbete och kommunikation 

men också att uppmärksamma varandra. 

 

 

På vår mellanavdelning Berget arbetar man med ett planteringsprojekt och 

just nu är det paprikaodling som gäller. Snart är det dags för paprikaplantan 

att få ett nytt hem och barnen får ta hem sina plantor så man även där 

hemma kan ta hand om dem och följa paprikans utveckling. Vi på Berget 

kommer att behålla några plantor här förskolan så att barnen kan följa 

paprikans utveckling, fortsätta diskutera och lära oss om vad som händer 

med växten. 

 

 



 

Vår äldsta avdelning Grottan 

lagar ibland mat i vårt uterum i 

skogen och ibland går de 

tillsammans med övriga 

avdelningar. Detta tillfälle var 

de där tillsammans med 

avdelningen Berget, barnen var 

i full aktivitet och hittade 

många kul saker att göra.  

 

 

Det blev ett grävande i vattenpölarna, 

sågande och spikande i brädor och mycket 

annat. Vi hade satt upp en aktivitetsbana 

runt uterummet som barnen fick prova. De 

fick springa, hoppa, balansera på olika sätt. 

Inte helt lätt i den kuperade terrängen, men 

de fixade det bra. Detta var ett sätt att 

aktivera och få barnen att röra på sig på ett 

annat sätt än i idrottshallen. Naturen kan 

användas till så mycket mer än man tror och 

vi är lyckligt lottade att ha den så nära inpå 

oss. Till lunch grillade vi hamburgare och det 

uppskattades såklart av barnen.  

 

 

Björnligan är sedan 2009 miljöcertifierade genom Grön Flagg och Håll 

Sverige Rent, och förutom att kontinuerligt arbeta med olika miljöteman 

försöker vi ständigt bli bättre på att spara på naturens resurser på olika sätt. 

Denna gång har vi med hjälp av ett bidrag från Lions i Hörby fått möjlighet 

att köpa in en vattentunna, så nu kan vi samla regnvatten som vi sedan kan 

använda oss av i vår lek samt till bevattning av våra växter. Stort tack till 

Lions☺ 

 

Vårliga hälsningar från alla oss på Björnligan 

 

 



  
  Intervjustafetten 

Senast jag var ute på intervjubesök var jag hos Lisette och Robin med familj 
i Älmhult. De skickade budkavlen vidare till familjen Holmgren i Killhult, och 
dit åker jag en skön söndagseftermiddag när våren börjat spira i vår trakt. 
En härlig tid när växtligheten börjar frodas och vi fylls av förväntan inför 
den ljusa och varma årstiden. Coronavirusets framfart har förstås lagt 
sordin på glädjeyttringarna och tvingar arrangörerna att ställa in de trevliga 
vårevenemang vi vant oss vid, t ex grillkvällar och valborgsfirande.  

Jag slår mig ner vid det trevliga kaffebordet på altanen och får veta lite mer 
om Linda, Jimmy, Sara och Johan. Familjemedlemmarna Thea, dobermann, 
och Dandy, kroatisk vildsvinsjakthund, vill såklart också vara med. Thea, 
något dämpad efter slagsmål med katten och diverse blessyrer som 
skvallrar om att det var katten som gick segrande ur striden.  

- Jag kallar henne Tea Tornado, säger Linda, medan Dandy är lite mer 
soffpotatis. Hon är gasen och han är bromsen! 
Familjen Holmgren flyttade från Oxie till Killhult strax före jul 2014. De 
hade besökt goda vänner i byn och blivit förtjusta. Men skulle det fungera 
att bo på landsbygden och pendla till jobbet i Malmö? Enda sättet att få 
veta var ju att prova, säger Jimmy. Linda, Jimmy och barnen flyttade in i 
huset som för många fortfarande är förknippat med Greta och Helmer som 
drev kafé i fastigheten för många år sedan. Gretas tårtor var berömda och 
folk åkte från när och fjärran för att köpa tårta hos henne. 

Linda var inte obekant med trakten eftersom släkten på faderns sida 
bedrivit lantbruk i Köinge, den gård som nu heter Linders Plantskola. Jimmy 
är malmöpåg, men har funnit sig väl tillrätta på åsen. 

- Vi trivs fantastiskt bra, säger båda, och talar gott om sina grannar som 
nästan är mer som farfar och morfar. Det betyder mycket att man har 
omtänksamma grannar, det gör att man som nyinflyttad känner sig 
välkommen och trygg.  
Sara går i femte klass och lillebror är några år yngre. De trivs bra i byskolan, 
och på min fråga om rastlekar förklarar Johan att den lek som kallades 
”tafatt” när jag var barn numera benämns ”zomibetagen”. Men det 
spöklika namnet till trots så verkar det fortfarande vara en rolig lek! 

Jimmy pendlar till jobbet som arbetsledare för en ”allt-i-allo”-grupp inom 
daglig verksamhet och LSS i Malmö. Arbetsuppgifterna varierar och ingen 



dag är den andra lik. Linda arbetade i fotoaffär i många år tills allt 
förändrades i den branschen. Våra fotovanor ser verkligen annorlunda ut 
idag jämfört med före mobiltelefonkamerornas tid. Efter några år på 
Plåtexpressen i Malmö har Linda för tillfället möjlighet att disponera mer 
tid hemma och bland annat finnas till hands för barnen och deras behov. 

- Jag trivs bra, säger Linda, men barnen blir stora och så småningom vill jag 
hitta nytt jobb igen.  Men vad jag vill satsa på har jag inte riktigt kommit 
underfund med än! 
Framtiden i byn? Den är ljus! Barnfamiljer flyttar in, ungdomar som lämnat 
byn kommer tillbaka. Linda och Jimmy ångrar inte sitt val att flytta ut på 
landet. – Varje dag tänker jag tankar av tacksamhet för att vi valde att 

flytta hit, ler Linda. 

Bättre betyg kan väl inte bygden få, 
tänker jag när jag tackar för kaffet och 
beger mig hemåt igen. Härligt att ni 
bestämde er för Killhult familjen 
Holmgren, och stort tack för en trevlig 
pratstund! 

Ingela Brickling    

 



   





 
  Rätta svar barntävlingen 



  Facit från förra numret  

Vad heter djurens ungar?  

1. Grisen Kulting                                                            

2. Kon Kalv 

3. Hästen Föl 

4. Geten Killing 

 Stort grattis till förra numrets vinnare: 
 Amanda Andersson i Svensköp 
 Vinst hämtas i Linas och Evas lanthandel 

   Rätt svar Vuxentävling – 60-   talet 

 

1) 1966 klär han av sig i Hylands hörna  Per Oscarsson 
2) 1963 har den första James Bond filmen Sverigepremiär. Vad heter filmen?   

Agent 007 med rätt att döda 
3) Detta år invigs högertrafiken i Sverige. Vilket är året? 1967 
4) Sveriges första obemannade rymdraket skjuts upp 1961. Namnet? Plutnik 

   Stort grattis till förra numrets vinnare: Elisabeth Hansson I Tollarp,  
    välkommen in och hämta din vinst i Lina och Evas lanthandel.         

   

     Vuxentävling  

      Vilka år är det vi söker?  

1. Vilket år revs Berlinmuren?      1. 1987.   X. 1991.   2. 1995.  

2. Vilket år kraschade ett flygplan in i World Trade Center?     1. 2001.   X. 2004.   2. 2007. 

3. Vilket år kraschade det så kallade ”Bombplanet” i Svensköp?      1. 1940.   X. 1942.   2. 1944.  

4. Vilket år invigdes Svensköps kyrka i Killhult?      1. 1854.   X. 1864.   2. 1874.  

5. Vilket år öppnades Öresundsbron?      1. 2000.   X. 2002.   2. 2004. 

6. Vilket år vann ABBA Eurovision Song Contest m låten "Waterloo"?  1. 1974.   X. 1978.   2. 1982. 

 Barntävlingen  Svaren lämnas till Lina och Evas Lanthandel senast den 25/7  

Vem hör ihop? Dra streck i mellan. 

  Lilla sjöjungfrun     Bamse Musse Pigg   Timon          Batman           Ior

  

  Pumba      Robin     Nalle Puh    Sebastian    Lille Skutt      Långben 

Svaren lämnas till Lina och Evas Lanthandel senast den 25/7  



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Svensköps Byförening   

den 8 april 2020 klockan 19 i Svensköpsgården  

Närvarande: Roland Arvidsson, Leif Johnsson, Rose-Marie Persson, Sara Johnsson, Magnus Ekdahl, Margareta 
Arvidsson, Paula Silva, Mona Johnsson, Elisabeth Johannesson, Karna Olsson och Ingela Brickling.  

På grund av rådande ”virusomständigheter” håller vi ett kort möte utan den planerade filmvisningen.  
Personer i riskgrupper eller ålder 70+ har uppmanats att stanna hemma.  

1. Ordförande Roland Arvidsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.  

2. Till vice ordförande vid stämman väljs Leif Johnsson och till sekreterare Ingela Brickling.  

3. Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Mona Johnsson och Sara Johnsson.  

4. Kallelse till stämman har skett i årets första nummer av Byanytt, på anslagstavlan vid affären och på 
 Facebook och kan därmed anses behörigen utlyst.  

5. Föredragningslistan uppläses av ordförande och fastställs.  

6. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2019, bilaga. Stämman godkänner denna och lägger den 
 till protokollet.  

 

7. Styrelsens förslag till balans- och resultaträkning för 2019, bilaga. Kassören presenterar årets siffror.  

Stämman godkänner de ekonomiska rapporterna och lägger dessa till protokollet.  

 

8. Revisor Elisabeth Johannesson läser upp revisionsrapporten. Revisorerna föreslår att stämman beviljar 
 styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

9. Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.  

10. Ordförande informerar om att styrelsen har för avsikt att genomföra sedvanliga arrangemang under året. 

 Dock med ett varningens finger för hur det blir med restriktioner på grund av coronaviruset.  

Vi tar gärna emot förslag till andra aktiviteter eller evenemang som medlemmar eller bybor har.  

11. Stämman beslutar att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, d v s 100 kr per person alternativt  

300 kr för en hel familj.  

 
12. Stämman fastställer att dessa nio ideella föreningar och ungdomssektioner erbjuds representation i  

Svensköps Byförening:  

Bokcirkeln     

EFS Missionsförening    

EFS Scout     



Frosta Härads Hembygdsförening   

Kilhults skola     

LRF     

Kyrkan/Hörby församling     

Svensköps IF    

Svensköps IF ungdomssektion   

13. Ovanstående föreningar har utsett dessa personer som representant i byföreningen:  

Bokcirkeln   Kenneth Andersson  

EFS Missionsförening  Kerstin Almgren  

EFS Scout  Peter Rosberg  

Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson och Bertil Stridh  

Kilhults skola  Sara Johnsson  

LRF   Roland Arvidsson  

Kyrkan  Ingen ledamot f n  

Svensköps IF  Leif Johnsson   

Svensköps IF, ungd. Ingela Brickling  

Utöver dessa omväljer stämman följande ledamöter:  

Mona Johnsson  

Linda Holmgren  

Johannes Nilsson  

Inga-Lill Rohdin  

Meir Levin  

Rose-Marie Persson, adjungerad kassör  



Stämman nyväljer en ledamot:  

Paula Silva  

Stämman konstaterar att styrelsen har tre vakanser för närvarande.  

14. Elisabeth Johannesson och Yvonne Isaksson omväljes som revisorer i föreningen, med Per Isaksson och  

Filip Hansson som suppleanter.  
 

15. Till redaktionsråd för Byanytt omväljes Mona Johnsson, Linda Holmgren och Sara Johnsson.  

Stämman nyväljer Paula Silva till redaktionsrådet.  

16. Stämman omväljer valberedningen: Eva Andersson (sammankallande), Emma Kronblad och Lina Hultgren.  

17. Ordförande tackar de avgående ledamöterna Kristin Skanser, Karin Wessberg och Mia Nilsson för deras 
insatser i föreningen och välkomnar Paula Silva i styrelsen.  

18. Ordförande avslutar föreningsstämman.  

Vid protokollet  

Ingela Brickling  

Justerat  

Roland Arvidsson  Mona Johnsson  Sara Johnsson  



Påsken 2020 blev annorlunda än vad vi vant oss vid. 

Coronaviruset och restriktionerna i dess spår gjorde att konstrundorna blev 

inställda, vår egen påskmässa i Svensköpsgården inkluderad. Trist framförallt 

för de många konstnärer och hantverkare som lagt ner månader av arbete för 

att visa och sälja sina alster. På några ställen valde man att ändå öppna upp för 

egna, mindre utställningar. 

Jag tog en sväng under långfredagen för att besöka några av bygdens kreativa 

företagare. Perfekt väder med slösande sol gav rätt stämning. I Satserup visade 

Carolina och Carina ett urval av föremål i mindre och större format, fina saker 

som platsar både inomhus och som trädgårdspynt. En del av deras sortiment 

kunde också köpas i Lina och Evas lanthandel. 

På Timan hade Karin, Yvonne, Emma, Kim och Eva öppnat ”Galleri Hönshuset”.  

 

Roligt namn på ett hus fyllt av konst i olika former! Vi får se fram emot att 

längre fram kunna ta del av deras verk i olika sammanhang. Under tiden 

konstaterar jag att vi har en mängd konstnärer i vår bygd! 

För byföreningen, 

Ingela Brickling 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

 

Bubblar det i avloppet? 
 Rinner vattnet inte undan som ni önskar  

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spoltec Södra AB erbjuder Dig professionell och säker avloppsspolning med 
miljövänliga metoder & erfaren personal såsom Roger från Killhult som även 

utför rotfräsning, fräsning av beläggning i rör bla. Spolbilarna är utrustade 
med kraftfulla aggregat vilket ger ett varaktigt resultat! 

 
Erbjudande till er i Killhult! 

 
Komplett villaspolning, inklusive ett års garanti Med ROT-avdrag 1395 kr. 

Pris utan ROT-avdrag är 1850 kr inkl. moms. Erbjudandet gäller till 31’e 
augusti 2020. 

Passa på! Ordinarie pris 2 400 kr. 
 

För beställning av villaspolning ring 
 0413 70 200 eller 040-47 40 12 

Uppge ”Sommar 2020” vid beställning 


