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Byanytt ges ut av Svensköps Byförening 
 Kontaktperson byförening: 

 Ordförande Roland Arvidsson, 0709 286 818 
 
 Kontaktpersoner Byanytt: 

 Sara Johnsson  sara.johnsson@hotmail.se 
 Mona Johnsson  mona@svenskop.se 
 Ingela Brickling          ingela.brickling@yahoo.com 

 Isabella Johnsson  bella_thell@hotmail.com 

 

Jag är med i Svensköps Byförening! Är du? 
Byföreningen är en ideell förening och styrelsen jobbar för 
hela Svensköpsbygden. Föreningen arrangerar påskmässa, 

majbål, midsommarfirande och julmarknad.   
Byanytt utkommer fem gånger per år. 

 

Välkommen som medlem i byföreningen!  
Årsavgiften är 100 kr/person eller 300 kr/familj.  

Bankgiro 5488-7179, glöm inte skriva ditt/era namn. 
 

Manusstopp och utgivningar 2020 

                      25 januari  mitten av februari 

                      25 april  mitten av maj 
               25 juli         mitten av augusti 
                25 september mitten av oktober 
        25 november mitten av december 
 

 Annonspriser: helsida 500 kr, halvsida 250 kr och 
 1/4 sida 150 kr. Annonserna bekostar tryckningen 
 av Byanytt, vi tar tacksamt emot fler annonsörer! 

 Upplaga: 500 ex av Byanytt varje nummer. 

 
Omslagsfoto: Matz Nilsson 

Övriga foton: Sara Johnsson, Jessica Rosberg, Ingela Brickling 



 

3 

 

                    Aktivitetskalendern 
Fredagen den 30/10 kl 14 Andakt i församlingshemmet 

 
Fredagen den 30/10 kl 11-16 Allhelgonakaffe i församlingshemmet 
 

Lördagen den 21/11 kl 10 Familjegudstjänst, barnkör och 
     pyssel i församlingshemmet  
 

Söndagen den 6/12 kl 19 Julkonsert med Svensköpskören 

 
Julmarknaden är inställd!  

Tyvärr tvingas vi ställa in årets julmarknad på grund av 
rådande omständigheter med coronapandemin.  
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 Allt inom däck och fälg * Hjulinställning * Däckförvaring 

 
 Bilrekonditionering 

 
Last, Lantbruk, Entreprenad m m 
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INTERVJUSTAFETTEN 
  
En grå eftermiddag i slutet på september kvistar jag över till ett av husen intill Svensköps- 
gården i Killhult. Här tas jag emot av Malin Persson, David Dahlgren och hunden Ludde.  
Paret kom närmast från Kristianstad när de flyttade hit i fjor. Malin är född och uppvuxen 
i byn, medan David har sina rötter i Borgstena i Borås kommun. 
  
- Borgstena är också en mindre by, förklarar David, och våra närmaste grannar var en igelkott 
och en snok. Så småningom förde livet honom till jobb på Volvo i Kristianstad och där  
träffade han Malin som var receptionist i bilfirman. Tycke uppstod som det heter, och sedan 
bodde och jobbade de flera år i den gamla residensstaden. 
  
- Men hur kom det sig att ni valde att flytta till Killhult?  
- Vi letade hus i omgivningarna runt Kristianstad, berättar Malin. Vi ville ha mer utrymme och 
också en trädgård. När vi fick veta att Per (= Per Ottosson, Malins morbror) ville sälja sitt hus 
så slog vi till. Här har vi precis allt det vi önskade! 
  
Det visar sig att här har vi två kunniga IT-experter – gör hemsidor, jobbar med sociala medier 
och kan hjälpa till med allt det där som många av oss andra tycker är så komplicerat.  
Jag förstår att deras kunnande är vidsträckt när David berättar om de digitala hjälpmedel som 
finns installerade i huset. 
  
Malin har startat en hemsida som heter gratisprinsessan.se. Det är: ”En blogg där jag samlar 
tips om gratis, spartips, kuponger och fantastiska erbjudanden! Tips på hur du får vardagen att 
bli lite billigare helt enkelt!”  
Wow, gå in på sidan och kolla! Malin berättar att sidan besöks av fler än 100.000 besökare 
varje dag! Varje månad har sidan 45-48.000 unika besökare. Hisnande siffror och fantastiskt 
gott betyg till Malin. – I vår typ av jobb kan man egentligen bo precis var som helst, bara det 
finns bra internetuppkoppling, säger David.  
(Tack och lov att vi äntligen fick nergrävt den där fiberkabeln, tänker jag i mitt stilla sinne). 

  

 
  
Malin och David är i full gång med att renovera 
huset. De har målat om utvändigt och börjat an-
lägga uteplats, nu får det blir inomhusjobb. 

  
- Vi trivs jättebra och tror på framtiden 
för bygden, förklarar de båda med en 
mun. Här finns naturen och lugnet. Lant-
handeln är ett oerhört viktigt nav i byn. 
  
- Vem vill ni lämna stafettpinnen vidare 
till?  
- Vi är nyfikna på personerna som har 
flyttat in i huset mittemot gamla sågen i 
Svensköp. De säljer grönsaker i affären 
och kallar sig Katt och Kompost!  
– Väldigt god sallad, ler David.  
Finemang, då får vi ta reda på mer om 
våra nya vänner i byn! 

 
 Tusen tack för en trevlig pratstund Malin 
och David! Ludde sov gott precis hela 
tiden.  

 
/Ingela Brickling  
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En hälsning från Kilhults skola… 
 
Höstterminen är i full gång på Kilhults skola. På vår skola går barn från för-
skoleklass upp till åk. 6, sammanlagt 62 elever.  

    Fast det har bara gått en och en halv månad av terminen har vi hunnit 
göra massvis med barnen. Vi har lärt oss mycket av varandra. Alla skolbarn 
har haft brandövning och Skoljoggen. Under Skoljoggen samlar alla elever 
stjärnor (antal varv) till klassen och skolan. Alla tar sig igenom den ca. 850 
meter långa skogsrundan, ”Grävlingsstigen”, i egen takt. Flera barn försöker 
att springa fler varv än vad de gjorde året innan. Skolans elever sprang sam-
manlagt 382 varv. Alltså sprang barnen ca. 32,5 mil, härligt! Årets springs-
lant gick till Clowner utan gränser. 

 
    Andra speciella händelser som har hunnit hända under terminen är att 
Kreativum Science Center från Karlshamn kom till oss och höll i olika lektion-
er med tema programmering för alla barn på skolan. En annan grej är att 
förskoleklassen har fått sett en teaterföreställning i vår idrottshall. Det 
blev ingen tur till Malmö i år, de kom ut till oss istället. Åk. 2 har haft besök 
av Kulturskolan som har hållit i några lektioner med tema; värdegrunden. De 
har använt sig av teater, dans, musik och lek. Åk. 2 och 3 har varit på Skånes 
djurpark, åk.3. har haft simtest och åk. 3–6 har haft orientering. Åk. 4 har 
fått fadderbarn i nya förskoleklassen. Vi på Kilhults skola har en fadder-
verksamhet i hopp om att få en bättre sammanhållning, samt ökad trygghet i 
skolan. Förskoleklassbarnet får en fadder i åk. 4 och har samma fadder tills 
faddern börjar högstadiet.  

 
 Covid-19 har påverkat även oss, t.ex. fick vi ställa in vår  årliga kulkväll. Till 
kulkvällen är alla barn med sina familjer välkomna på en grillkväll med olika 
aktiviteter. Ett trevligt sätt att kicka igång läsåret på. 

      
  Forts. nästa sida  
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Nya ämnen har vissa klasser fått. Åk. 6 har börjat ha språkval, åk. 5 hem- och 
konsumentkunskap och åk. 2 engelska. Annars är förskoleklassen i full gång 
med att skolas in i skolans värld och arbetar flitigt med bokstäverna. 1–2:an 
arbetar för tillfället med världen och världsdelarna. 3–4:an fördjupar sig i 
Sveriges geografi och dess natur. 5–6:an arbetar med Livsåskådning och iden-
titet, för att sedan gå in mer på människokroppen.  

 
    Barngruppen i fritidshemmet har förändrats mycket sen förra läsåret, så 
nu i början av läsåret har vi fokuserat på att lära känna varandra och skapa en 
vi-känsla. Vi har även arbetat en del med utomhuspedagogik där vi bl.a. har 
grillat korv, pinnbröd och krabbelurer till mellis. Vi har gått promenader, haft 
naturbingo, eldat och täljt m.m. Vi har även köpt in mer utomhusleksaker till 
barnen. Vi ska snart gå in på ett tema som heter Trafiksmart. Det känns som 
ett aktuellt ämne att arbeta med, då många av våra barn cyklar eller går 
mycket på våra vägar i byn.      

Mvh. Sara Johnsson, lärare och fritidspedagog på Kilhults skola. 

 
Några bilder från vår fritidshemsverksamhet. 
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   Din lokala färghandlare i Svensköp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Nilsson 
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Årets upplaga av Tour de Svensköp, cykeldagen för hela familjen den 
16 augusti, var den elfte i ordningen. Vackert väder, mycket folk och 
fotboll på Killevallen! Denna gång cyklade de närmare 50 deltagarna 
en runda som var ca 23 km lång: Harphult, Ellestorp, Ormastorp, Brän-
nestad och tillbaka till Svensköpsgården. Först i mål var Martin Nils-
son som cyklade sträckan på 53 minuter! Som vanligt lottade vi ut pri-
ser till hjälmbärande cyklister och vinnarna i tipsfrågetävlingen.  

Missade du cykeldagen? Då får du en ny chans i augusti 2021! 
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BILREPARTIONER — DÄCKSERVICE — FÖRVARING AV DÄCK 

CHRISTIAN 072-742 00 59 

www.cvbilteknik.se 
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Aktuella trafikfrågor i bygden 

Närtrafiken trafikerar våra vägar dagligen. Ingenstans är det tillåtet att köra fortare 
än 70 km/tim. De mindre vägarna, som ibland är grusvägar, skyltas i vissa fall med 
”Enskild väg” och 30 km/tim. Det finns också exempel på vägar med byggnader på 
båda sidor om vägen, skyltade med ”Gårdsplan” i text samt ”Gågata Gångfartsom-
råde”. 

Byföreningens styrelse har gjort Skånetrafiken uppmärksam på brister som på-
talats för oss när det gäller närtrafiken. Bybor har vid upprepade tillfällen hejdat taxi-
bilar och bett dem sänka farten. Man skickar in uppgifter om reg.nr på aktuella taxi-
bilar som kör för fort och vårdslöst, men hittills har det inte lett till någon förbättring. 
Enligt Skånetrafiken är detta vad vi kan göra, anmäla om och om igen. 

Passagerare som åker med närtrafikens taxibilar berättar om sms och telefonsamtal 
under bilfärden. Det finns också exempel på att en chaufför har gett olämpliga kom-
mentarer till en ung flicka. Från byföreningens sida ser vi mycket allvarligt på detta. 
Närtrafiken är en viktig medspelare för oss på landsbygden, men vi kan inte accep-
tera oprofessionella, samvetslösa aktörer enligt ovanstående beskrivning. Det är vi 
övertygade om att Skånetrafiken inte heller gör.  Skånetrafiken svarade i brev att de 
lovade kontakta de trafikleverantörer som trafikerar området och informera om 
våra upplevelser, understryka allvaret i att följa lagar och regler samt Skånetrafikens 
avtal och de konsekvenser som kan bli aktuella om förare bryter mot reglerna. 

Andra trafikrelaterade bekymmer handlar om den vägbeläggning som lagts på väg 
1082 mellan Killhult och Råby. Boende längs vägen rapporterar om väsentligt högre 
buller p g a alltför dålig kvalité på asfalten. Minsta sväng en traktor eller lastbil 
måste göra på vägen in på hagar eller tomter gör att asfalten rivs upp. Flera fastig-
hetsägare har mailat Trafikverket i frågan och får till svar att synpunkterna ska läm-
nas vidare till ansvarig projektledare.  

Det är tyvärr ofta förekommande att fordonsförare håller alltför hög fart genom byn. 
Ibland dundrar skogstransporterna genom Killhult och man är rädd för att en olycka 
ska ske. Infarten från Linderöd till Killhult ligger på ett högt backkrön med smal 
väg och obefintlig sikt. Här vore det önskvärt att få någon typ av hastighetsbegrän-
sande åtgärder. 

Vad kan byföreningsstyrelsen göra? Chikaner, farthinder, kameror? Det är Trafikver-
ket som äger frågan. Vi behöver få någon som lyssnar och är beredd att driva frå-
gorna åt oss. Fortsättning följer.  

Roland Arvidsson, ordf. byföreningen 
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Hösten är på gång med stora steg 

Lys upp i mörkret med våra billiga ljus 

Blir det någon julmarknad.... 

Ja...inte blir den som den brukar detta året men ... 

Vi gör ett försök att skapa stämning 

Sista helgen i november bjuder vi på glögg /  

pepparkakor / godis 

Lite speciella julmarknadspriser, t. ex röda blockljus 10:-/st  

och mycket annat .... få lite julklappstips.... 

Varför inte ett par trä/mjuktofflor  till låga priser 

28-29 november har vi extraöppet 10-16 

VÄLKOMNA lördag-söndag 11-15 
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2010—2020 
LANTHANDELN FIRAR  

10 ÅR DEN 5 NOVEMBER!  
 

Vi firar vårt 10-årsjubileum hela november           
med kampanjer, tävlingar, gästspel, grillning         

och kalasjippon! Håll utkik i butiken och                      
i brevlådan för mer info om detta. 

TA C K   
till alla våra fantastiska kunder som varit med 
oss i ett decennium nu sedan Lina & Petra slog 
upp portarna i november 2010. Vi har mycket 
kvar att uträtta och ser fram emot resan in i 

nästa decennium tillsammans med er! 

 Lina & Eva 

Lina & Evas lanthandel 
Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 



 

15 

 

Lina & Evas lanthandel 
Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 

  

GULDREGN I LANTHANDELN:              
VI HAR SÅLT EN          

MILJONVINST PÅ TRISS!  
 

  

STORT GRATTIS TILL VINNAREN! 
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Lina & Evas lanthandel 
Killhult 6208 | 242 95 Hörby | 0415-70100 | info@linaocheva.se | www.linaocheva.se 

Från lanthandelns eget kök erbjuder                        
vår kock Pernilla Jarl: 

 

DAGENS LUNCH MÅNDAG-FREDAG 
Vi säljer dagens lunch kall för avhämtning i butiken. Dagens rätt har betoning på 

svensk husmanskost med företrädesvis skånska råvaror. Du hittar även ett urval av 
nybredda frallor, baguetter med mera hos oss på vardagar. 

 

CATERING FÖR ALLA TILLFÄLLEN 
Ska du ha fest, möte, middag, konferens eller någon annan sammankomst?            

Ta en titt på vår höst- & vintermeny och låt dig inspireras. Hittar du inte exakt             
det du söker så skräddarsyr Nilla menyn efter dina önskemål. 

 

PIZZA FÖRSTA FREDAGEN I MÅNADEN 

En fredagskväll i månaden svidar Nilla om till pizzabagare! Menyn skiftar från           
månad till månad, så håll utkik i butiken och på Facebook för mer info om detta. 

 

För mer info: ring oss på 0415-70100,                                            
skriv en rad till info@linaocheva.se                                                      

eller haffa oss på plats i butiken                                                                              
så berättar vi gärna mer!  
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Vuxentävlingen – här kommer lite kluriga gåtor: 

 

- Vilket årtal på 1900-talet blir likadant om man vänder det  

   upp och ner? 

- Vilket ord har fyra bokstäver och kan aldrig vara fel? 

- Vilken nyckel kan inte öppna dörrar? 

- Vad kallas ett pass som man kan resa med överallt utan att behöva visa det för någon? 

- En fönsterputsare tvättar fönster på 30:e våningen på en skyskrapa. Plötsligt halkar han 
och faller handlöst. Han hade ingen säkerhetsutrustning på sig men klarar sig ändå 
oskadd. Hur kunde han göra det? 

                  

 Lämna ditt tävlingsbidrag till Lina och Evas lanthandel senast den 6/11 .  

Skriv ditt namn och telefonnummer på lappen. Vi presenterar en vinnare i kommande 

nummer av Byanytt. Vinnaren i vuxentävlingen får ett paket kaffe av valfri sort. 



 

18 

 

En hälsning från byns scouter… 
Scouternas hösttermin är i full gång. Denna termin med mer avstånd, tvål och 
vatten samt handsprit. På grund av covid-19 så hade vi ingen hajk under vår-
terminen och det blir dessvärre ingen i höst. Vi hoppas att vår verksamhet 
snart kan återgå till det normala. Istället för hajk har vi planerat in två lägerda-
gar i höst. Det innebär att vi har träffats två lördagar ute på vår lägerplats i 
Norreskog. Där har vi lagat mat tillsammans, lekt, slipat knivar, huggit ved, 
eldat med mera och avslutat med fika. Annars ses vi som vanligt i Missionshu-
set om fredagskvällarna kl.19.00-20.30. De som går i högstadiet eller är äldre 
är även välkomna att stanna efteråt, ”Eftersnack” till 22.30. Ungefär en gång i 
månaden är vi alla scouter i skolans idrottshall och har aktiviteter där.  

 

 

 

 

 

 

Vi hittar på olika saker när vi ses om fredagarna, t ex. le-
ker lekar, bakar, löser chiffer, täljer, lär oss mer om natu-

ren, tränar på knopar, spelar spel. Vi är ute så mycket som möjligt, men ju  
mörkare och ruskigare det blir ju mer är vi inne i Missionshuset.  

Alla barn och ungdomar som går i åk.3 eller är äldre är hjärtligt välkomna att 
komma på våra träffar.  

Vi är kristna scouter, men man behöver inte vara troende för att vara med.  Ni 
får gärna höra av er vid frågor. Om ni kommer och hälsar på en fredag så kan 
ni få ett program där det står vad vi hittar på under höstterminen. Missionshu-
set ligger in på grusvägen som går bredvid NP Möller. 

Välkomna! 
 

Mvh. Sara Johnsson, 070 141 50 40. 

Några bilder från vår första lägerdag ute i Norreskog. 
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Fredagsmys i Svensköpsgården 

Varmt välkommen till våra byakvällar för hela familjen!                                                  
Sista fredagen i månaden öppnar vi i Svensköps IF upp allas vår bygdegård från                

kl. 19.00 och bjuder in till gemensamt fredagsmys med olika aktiviteter och teman.  
Medlemskap i SIF kan lösas på plats och krävs för att få inträde till byakvällarna (100 kr per 

person och år, Swish eller kontant).  Snacks, godis, lättare och starkare drycker                                  
finns till försäljning. Ingen åldersgräns, stora som små är välkomna.  

 

Vill du hyra Svensköpsgården? 

Du vet väl om att du kan hyra Svensköpsgården om du ska ha fest, dop, möte,                 
barnkalas, bröllop, kurs, konferens eller andra evenemang? För frågor, bokning               

eller visning av lokalen, kontakta Leif Johnsson på telefon 0708-744952. 
Uthyrningstaxa: 100:-/timme. 1200:-/dag i veckan. 1800:-/dag på helgen.                                                         

Barnkalas: 400:- för en eftermiddag (även på helgen) 
  

Det går bra för svensköp! 

Just nu går det väldigt bra för vår seniortrupp i fotboll som hittills spelat den bästa 
säsongen någonsin i föreningens historia och i skrivande stund är tvåa i serien.                     
En stor eloge till både spelare och tränare för denna prestation—nu ser vi med             

spänning fram emot hur laget kommer tackla slutet av säsongen! 
 

Träning för alla 

Måndag: tabata för vuxna i skolans idrottshall kl. 19.00-20.00 
Tisdag: gympa för barn 3-7 år i skolans idrottshall kl. 18.00-18.45 

Torsdag: gympa för vuxna i skolans idrottshall kl. 19.00-20.00 
Gratis prova-på första gången på alla aktiviteter! 

Frågor eller funderingar? Kontakta SIF:s ordförande Eva Andersson                                        
på 0709-661364 eller skriv till oss på Facebook (@svenskopsif). 

 

Luciafirandet inställt 

Tyvärr är årets luciafirande i Svensköpsgården inställt                                                            
p.g.a. coronapandemin och rådande restriktioner.  
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Hjälp oss förändra och 
förbättra utemiljön vid 

Svensköpsgården!  
Svensköps IF har tagit initiativ till en förstudie kring utemiljön vid Svensköps-

gården. Vi har nu offerter och underlag till en hel del tänkbar utrustning runt 

Svensköpsgården och vid skolan. Våra förslag innefattar bland annat en multi-

sportarena, motorikbana och elljusspår, alltså en rejäl ansiktslyftning för hela 

byn med massor av möjligheter till motion, lek och rörelseglädje för alla åldrar. 

Nu vill vi veta vad byborna – framförallt våra barn och ungdomar – tycker om 

förslagen, och vilka fler förslag till aktiviteter som kan finnas innan vi slutför    

arbetet med förstudien? Nästa etapp handlar om att skriva ett genomförande-

projekt och söka pengar till detta.  

Välkommen till vår informationsträff  
söndagen den 25 oktober kl 12.00! 

Vi är utomhus vid Svensköpsgården så att vi kan hålla hänsynsfullt avstånd  
samt gå runt och visa var vi tänkt att den nya utrustningen ska placeras. 

Vi börjar med att bjuda alla deltagare på grillad korv med bröd. 

Ungefär klockan 13 startar presentationen av förstudien.                                                                     

Dina förslag och synpunkter är värdefulla!                

Styrelsen för Svensköps IF   
Kontakt: SIF:s ordförande Eva Andersson på 0709-661364                                                                     

eller eva.isabella.andersson@gmail.com 
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Vi levererar kött och korv från gårdar runt Hörby. Själva bor vi i 
Äspinge där vi har lammproduktion. Hos oss hittar ni lamm, häst, 
gris och kanin. Vi odlar grönsaker och kan i vinter erbjuda grönkål 
och purpurkål till försäljning. 
 

  
Läs mer om oss på hemsidan: 

www.aspingekott.se 
 

eller Facebook : 
Äspinge kött 

 
 
                          

Våra produkter finns även att 
köpa i Lina och Evas Lanthandel. 

 
Välkomna! 

 

 

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

Hösten är kommen och löven håller på att falla ner från trä-
den. Vilket löv har fallit från vilket träd? Para ihop lövet med 
namnet på rätt träd i cirkeln (nummer 1 = ? osv).  

 

  1                                           
 
 
 

 

  2 

 

 

           

  3  

 

                                                              

  4      

 

 

 

  5 

 

   

Lämna ditt tävlingsbidrag till Lina och Evas lanthandel senast den 
6/11. Skriv också ditt namn och telefonnummer på lappen. 

Rätt svar och vinnare publiceras i nästa nummer av Byanytt. Vinna-
ren i barntävlingen får ett presentkort i lanthandeln på 25 kronor. 
Lycka till! 

OBS!  I förra numret av Byanytt råkade vi skriva inlämningsdatum 
för tävlingarna till den 25/11. Vi väntar därför med att redovisa vin-
narna till nästa nummer ifall någon mer vill lämna in tävlingssvar. 

  

   

 Björk                   

   Ek                 

                                 Lönn 

     Rönn                   

                 Kastanjeträd 
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Skymningsgudstjänst i Svensköps kyrkoruin 

Åter igen var det dags för Skymningsgudstjänst i Svensköps kyrkoruin. 
Denna gång lite längre in i september månad än vad det brukar vara, 
men vad gjorde det när vädret var med oss?! Marschallerna lyste och 
scouternas grillade korv spred sin doft över kyrkbacken. Fredrik Lager-
stam, ny präst i församlingen, delade goda ord. Svensköpskören, med 
Annika Ahlberg i spetsen, förgyllde kvällen med sång. Lagom till 
gudstjänstens slut hade mörkret sänkt sig och marschallerna spred sitt 
varma sken över ruinens gamla stenmurar. Vi fick gå hem, mätta i både 
sinne och mage, tacksamma efter ännu en Skymningsgudstjänst. Tänk 
att vi fortfarande får samlas och fira gudstjänst på samma ställe som för 
nästan 1000 år sedan?! 

//Karna Nilsson 
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Aktuellt från Björnligans förskola 
 

Hela kommunen arbetar med ett gemensamt utvecklings-område under 
minst två terminer framöver med språket i fokus. Detta kommer man 
såklart att göra på olika sätt beroende på vilken åldersgrupp man arbe-
tar med och här följer några sätt Björnligan har valt att arbeta språkut-
vecklande på. 
 
Vi arbetar vidare med TAKK, tecken som stöd, som är ett komplement 
till det talade språket. TAKK är inte teckenspråk utan innebär att man 
tecknar vissa ord i en mening för att förstärka och förtydliga talspråket.  
 
Tecken som stöd är en väg till det talade språket och förtydligar för 
barnet genom att man både ser, känner och hör det som sägs. Det är 
också ett sätt för barnet att kunna uttrycka sig innan man lärt sig uttala 
ett ord.  
 
Vi använder oss av teckenappen "Spread the sign" som är gratis att 
ladda ner och finns till både Apple och Android.  
 
På Idet arbetar vi med tecken i olika vardagliga situationer som exem-
pelvis vid matbordet eller i hallen. Vi introducerar några tecken i taget 
och väljer i första hand tecken som återkommer i våra vardagliga ruti-
ner. 
 

 

  
 
 

    Tecken för  sitt                           Tecken för stopp 
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Rumspropositionerna på, under, bakom, framför, bredvid och över fick 
vi lite övning på när vi sjöng om en nyponros som vi hade i ett glas på 
stolen. Det föll sig naturligt att prata om vad man säger och vad de olika 
propositionerna heter vilket ibland kan vara lite klurigt. Detta är ett sätt 
att arbeta med språkutveck-ling genom att barnen utökar sitt ordförråd då 
de får möjlighet att lära sig nya begrepp. 
 

 
 

Nu är det september och vi närmar oss årstiden höst. Pedagogerna pratade 
med barnen om hur träden förändras nu efter sommaren och innan snön  
faller. Barnen berättade bland annat att bladen faller ner från träden innan 
snön kommer, trädens blad är gröna nu och att bladen blir gula, orange, 
bruna och röda.  
 
Med hjälp av våra kroppar har vi först skapat oss vars en trädstam av vår 
arm och hand, därefter skapade vi höstlöv på trädet i färgerna grön, gul, 
orange och röd med våra fingertoppar.  
 
Senare i höst ska vi ut i skogen och följa hur träden förändras och få svar 
på barnens funderingar kring: Tappar alla träden löven till vintern?  
Ser alla träd likadana ut? Kan träden ge mat till olika djur?  
Detta ska bli spännande att följa under hösten. 
 
 
 

Hösthälsningar från alla oss på Björnligans förskola 
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Tyvärr har det hänt några gånger att vår präktiga anslagstavla blivit påkörd 
av varutransportbilar.  Den senaste sammanstötningen är anmäld till försäk-
ringsbolaget och när de lämnar klartecken fixar vi till skadorna på taket. 

Den vackra träkartan har suttit uppsatt på väggen sedan juni månad 2010. 
Kartan visar Svensköps socken med  de nio byarna Bylycke, Harphult, Hulta, 
Högestad, Killhult, Maa, Svensköp, Älmhult och Östenköp. 

Sol, väder och vind har blekt kartan och byföreningen undersöker möjlighet-
erna att restaurera den. Upphovsmännen till det förnämliga konstverket är 
Ingemar Olofsson, Göran Nilsson och Bertil Stridh. Det var Frosta Härads 
Hembygdsförenings dåvarande ordförande, Lars Sjöstedt, som  invigde tav-
lan för tio år sedan.  


