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LATTE

CAPPUCHINO
ESPRESSO
EKOLOGISKT
BRYGGKAFFE










FRANSKA VÅFFLOR

TORAS KAKA
VANILJHJÄRTA
ÄKTA SMÖRBULLE



CAFèPUB - VARJE FREDAG KVÄLL 18.00-23.00 JUNI - AUGUSTI Med reservation för ändringar


PUBMENY MED VARMRÄTTER, DESSERT & ANNAT SMÅTT o GOTT





HÅLL UTKIK PÅ VÅR HEMSIDA EFTER LIVEMUSIK VID UTVALDA TILLFÄLLEN













www.ekstromscafe.se

CAFèLUNCH & TAKE AWAY
VECKANS SALLAD
GRILLMACKA
SOPPA
HEMLAGAD PAJ
FRUKOSTFRALLOR & BRÖD

HOS OSS KAN DU ÄTA OCH DRICKA GOTT...
Beställa tårtor, smörgåstårtor, buffébröd .. Vi planerar hela ditt 50- årskalas om du vill!

EKSTRÖMS CAFÈ & BAGERI

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ÖPPET ALLA DAGAR-HELA SOMMAREN 8.00-17.00

 ÖNSKAR

KATTA & BODIL




VÄLKOMNA
MED
PERSONAL


TEL 044-350004

juni 

nummer 

ANSVARIG UTGIVARE
Degeberga Byalags Styrelse
(För insänt material ansvaras ej)

Redaktör & Layout
Torbjörn Lindén
0708-990690
byabladet@lindenbild.se

Utgivning: 2 nr/år
Upplaga: ca 3000 ex
Tryck: Litografen i Vinslöv
Nästa nummer utkommer
december 2008

Degeberga Byalag
c/o M Persson
Tingsvägen 82
297 31 Degeberga
byalaget@degeberga.nu
Styrelse
Persson Magnus
Ordförande
044-35 50 80
Ingemansson Seved
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naaZcZ I^YZgh \VbaV haV\Y~c\V [g
b^\Vaai^Ye\dii]jbg#HdbbV"
gZc[ghbnX`Ziedh^i^kibZYh^\#
9ZiWa^ghdaWVY!cVijgjeeaZkZahZgdX]VaaV
\g^aa[ZhiZg bb# E hdbbVgZc [g k^ dX`h
WZh` Vk VaaV ijg^hiZg dX] hdbbVg\~hiZg
hdb ]^iiVg i^aa kgi hbjaigdchi~aaZ# K^ ]~a"
hVg Zg VaaV K~a`dbcV i^aa 9Z\ZWZg\V bZY
dbcZ_YdX]]deeVhViic^ig^kh]dhdhh#
@Vch`Zig^khc^hWgVViic^k^aahiVccVdX]
Wdh~iiVZg]~g4;gk^k^aa\~gcVYZaVbZYdhh
VkVaaV[gYZaVgbZYViiWd^9Z\ZWZg\VdX]
[Wn\YZcViik~mV#>9Z\ZWZg\V]Vgk^\dY
hZgk^XZ^[dgbVkh`daV`aVhh%".!kgYXZcigVa!
bViV[[~gZg! bVihi~aaZc! W^Wa^diZ`! [g^aj[ih"
WVY! WgV Wjhh[gW^cYZahZ bZY @g^hi^VchiVY
dX]ZiiV`i^ki[gZc^c\ha^kbb#
7nVaV\ZiVgWZiVg^hVbVgWZiZbZY`db"
bjcZc [g Vii [ i^aahicY cnV WdhiVYhdb"
gYZ# 9Zi [^cch ^ YV\ c\gV aZY^\V idbiZg
hdb a^\\Zg e dbgYZi HVmVbaaVc! c~gV
i^aaWYZh`d\dX]]ZbWn\YheVg`hVbi[^cV
Xn`Zak~\Vg i^aa h`daV ZiX# DbgYZi ~g [g^ii
[gc \Zcdb[VgihigV[^` dX] bnX`Zi WVgc"
k~ca^\i bZY aZ`eaVihZg dX] [diWdaaheaVc
bb# IdbiZg h~a_h Vk @g^hi^VchiVYh `db"
bjc Ä BVg`  :meadViZg^c\h`dcidgZi [g
*%%%%`g$hiZca#jee\^[iZghdba~bcVYZh
k^Y gZih 7nVaV\hhi~bbV# 9 c~gkVgVcYZ

BVg`:meadViZg^c\h`dcidgZidX]Wn\\cVYh"
c~bcYZch dgY[gVcYZ 7g_Z :b^ahhdc# 6aaV
kVgk^kZgZchdbViik^k^aahZ[aZgWdZcYZ^
9Z\ZWZg\V#
6gWZiZbZYcnVWdhi~YZge\geZcYZa
hi~aaZc# =Zbha_YhWdYZc ^ckZhiZgVg ^ cnV
a~\Zc]ZiZg ^ WZ[^cia^\i ]jh# :ai_~chiZg Wn\"
\Zg db h^c \VbaV Wji^` i^aa a~\Zc]ZiZg dX]
;#<jccVghhdc7n\\eaVcZgVgZiicniiWdhiVYh"
dbgYZbZY&%"&'Zc[Vb^a_h]jh#7Z]dkZiVk
a~\Zc]ZiZg~ghidgiYbc\V~aYgZk^aa`jccV
a~bcVh^cV]jh!bZc~cYWd`kVg^Wnc#9~g"
[g]deeVhk^e[aZghdbk^aadX]k\VghVihV
^9Z\ZWZg\V#
K^ ]deeVh dX`h e [aZg [gZiV\ hdb k^aa
hVihV^9Z\ZWZg\V!dX]gZ`dbbZcYZgVgWa#V#
aZY^\Vad`VaZg^I^c\h]jhZi!hZVccdch^YZiiV
7nVWaVY#
"9!",!$%4 ,%6%2 6)$!2%

>[ggVcjbgZi[aV\\VYZk^[gViiYZi`jcYZ
kVgVYZih^hiV7nVWaVYZi!bZcbZYcnii[g^h`i
WadY]Vgk^ZcgZYV`i^dchdb^ciZZcWVgiWZhig
VkbZYaZbbVg[gcWnVaV\ZihhingZahZ0jiVc
~kZcbZYkgaVndjiVgZIdgW_gcA^cYchdb
gZYV`ig `~cch YZi k~aY^\i edh^i^ki [g 7nV"
WaVYZi#GZYV`i^dcZcWZhig[gjidbIdgW_gc
Vk/7dY^a;gZYg^`hhdc!7VgWgd=ZgckVaa!6\cZ
Dahhdc!BV\cjh:g^Xhhdc!EZgBVabgdi]cn^
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WnVaV\ZihhingZahZ!HZkZY>c\ZbVchhdc!
BVg^ZL^c`k^hihVbijcYZgiZX`cVY#
"9!,!'%43 %.'!'%-!.'
5.$%2 6).4%2

 6ç2

7nVaV\Zi ]Vg hdb kVca^\i kVg^i bZYVg"
gVc\gZgk^YWYZ?jahi`eI^c\hidg\Zi$
I^c\h]jhZi hVbi gZih KVaWdg\h[^gVcYZ
k^YC#Hda]~aaVc#K^iVX`VgVaaVhdb]_~aei
i^aabZYYZhhVVggVc\ZbVc\
H`g^kZahZg]Vgh`^X`Vihi^aak~\kZg`Zi
Vc\ZcYZ & &"k~\ jiVc[g 9Z\ZWZg\V!
i^aa `dbbjcZc Vc\ZcYZ jee[g~hX]"
c^c\Vk;dghV`VghWVYZihVbi[ghaV\i^aa
Wn\\cVYhc~bcYZc e cnV WdhiVYhdb"
gYZ^9Z\ZWZg\V#tkZcbZYWdg\Vg`dc"
idgZihdbh`^X`VigjciZcWjY`VkZai^aa
WnVgVcV ^ `dbbjcZc ]Vg [ii Zii WgZk

nummer 

[gcdhhbZY[ghaV\ekVYZiibZYWdg"
\Vg`dcidg ^ 9Z\ZWZg\V h`jaaZ `jccV
hnhhaVbZY#6aaVWgZkdX]h`g^kZahZg`Vc
c^ `dci^cjZga^\i a~hV e 9Z\ZWZg\Vh
Z\Zc]Zbh^YV/lll#YZ\ZWZg\V#cj
Byalaget vill också eVhhV e Vii \gVij"
aZgVkgVYj`i^\VZaZkZge9Z\ZWZg\V"
h`daVcHeg-/']Vg^`dc`jggZchbZY
VaaV-/dg^]ZaVaVcYZikjcc^iZci~ka^c\
db [gVbi^YZch hiVY! dX] ]Vg bZY b^a"
_i~c`VcYZ dX] [gVbiVcYV jee[jcc^i
W^aVgbZY`adgd[naahdbY^gZ`idbkVcY"
aVg`daY^dm^Yi^aahngZ#:iihidgi<G6II>H
i^aaZgch`Vg]ZaV9Z\ZWZg\V
Till sist vill _V\jeebVcVZgVaaVViic_jiV
VkhdbbVgZcdX]YZaiV\\~gcV^c\diVk

VaaVVggVc\ZbVc\hdbdgYcVhdX]hdb
c^ `Vc a~hV db jcYZg gjWg^`Zc/ Ç9Zi
]~cYZg ^ =VcaVcYÇ 6`i^k^iZiZgcV ~g
bc\VbZYbVg`cVYZg!heZabVchhi~b"
bdg!kZiZgVcig~[[Vg!hedgiV`i^k^iZiZgZiX#
ZiX# 9Zi `~cch WgV Vii Wd ^ Zc aZkVcYZ
aVcYhWn\Yb^ii^cVijgZc
BV\cjhEZghhdc!
dgY[gVcYZ^9Z\ZWZg\V7nVaV\

:@HIGyBH 86;w
VWdccZgVi(%"(&6j\jhi^#
k^[naaZgg
@ViiV)%"7dY^a*%
K^hi~c\ZgWji^`ZcdX]hi~aaZg
i^aabZYZ\Zc[Zhi#

VED

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-350762
0708-350762
Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

4ļĹĴ̅ŀıĲĻ
ĺĮĴĹĲĵĲĺ
#FE#SFBLGBTUÌSFUSVOU
Rum
& Frukost året runt

Restaurangen öppen

3FTUBVSBOHFOÚQQFOGSFEBHBS
27/6 – 3/8
MÚSEBHBS

Alla dagar utom måndagar
18 – 23
4PMHÌSEFO -JMMFIFNTWÊHFO
%FHFCFSHB
UFM
JOGP !TPMHBSEFONBHMFIFNTF
XXXTPMHBSEFONBHMFIFNTF



DEGEBERGA
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SERVICE AB
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Per & Dennis

TEL:35 00 21

juni 

nummer 

%FHFCFSHB
– ett levande samhälle mitt i naturen
Degeberga är en av Kristianstads kommuns basorter med ca 1700 invånare.
Orten blev en del av Kristianstads kommun 1974 men har mycket gamla traditioner som tingsställe och handelsplats.
Sista tinget hölls i det gamla Tingshuset
från 1891 på Tingstorget 1952. Därefter tjänstgjorde huset som kommunalhus för Degeberga ”Stor”-kommun till
1974.

D

GIC6BC:I =6G IDA@6IHhdb^ccZ"
]aaVcYZY^\ZgÉhidgÉZaaZgYZ\]^V
ÉhjbebVg`ÉhVbiWZg\dX]`Vc
WZinYV ÆYZ hidgV WVX`VgcVÇ# 7nc [^cch
c~bcY ^ [aZgV Yd`jbZci e &(%%"iVaZi
bZcYZia~g]V[jcc^ihWd[Vhi_dgYWgj`h"
WZ[da`c^c\ i^Y^\VgZ ~c h# 7ZWn\\ZahZc
edgiZc]Vgigda^\ik^hWg_Vii^Y^\Vhie
bZYZai^YZc dX] YZc gdbVch`V VWh^Y"
`ng`Vc`VckVgVgZYVc[gc&'%%"iVaZi#
@ng`Vc ~g YdX` ]Zai dbWn\\Y! YZi ~g
WVgVidgcZi[gc&(%%"iVaZihdbiZghig#
> igV`iZc `g^c\ 9Z\ZWZg\V [^cch X^g`V
&* [dgca~bc^c\Vg! WaVcY VccVi Wgdch"
aYZgh]\Vg!Zii_~gcaYZgh\gVk[~aibZY
gZhiVhiZcVgdX]Zch`Zeehh~iic^c\#

SERVICE

/

AKTIVITETER

EdgiZc[^cchhZgk^XZ^cg~iic^c\Vghdb
a^khbZYZahWji^`Zg! kgYXZcigVa! [da`"
iVcYkgYdX]WVc`#=~g[^cch\gjcYh`d"
aVbZY]\hiVY^jbdX]Zii`dbbjcVai
~aYgZWdZcYZ#E[g^i^YZc`VcbVcheZaV
\da[e9Z\ZWZg\V"L^Yih`[aZ\da[`ajWW
ZaaZgkVcYgVgjci^YZcjcYZgWVgVcVij"
gZchdbdb\Zg9Z\ZWZg\V#
@dbbZg bVc hdb ijg^hi i^aa 9Z\Z"
WZg\V h [^cch ]~g Zc hij\Wn bZY '*
hij\dgViihZbZhigV^#=~g[^cchdX`hZc
ijg^hiWnghdb~geeZcdbhdbgVgcV#
<Zcdb9Z\ZWZg\V<D>;`VcbVcheZaV
[diWdaa! WdgYiZcc^h ZaaZg \ e \nbcV"
hi^`# > Wnc [^cch dX`h iZcc^h`ajWW
h`niiZ[gZc^c\!hXdji[gZc^c\!]ZbWn\"
Yh[gZc^c\ hVbi eZch^dc~gh[gZc^c\
bb#8n`aV`VcbVc\gVeYZc\VbaV
_~gck~\ZchdbaeZgbZaaVc@g^hi^VchiVY
dX] BV\aZ]Zb# >ci^aa ;dghV`Vgh kViiZc"
[Vaa[^cchZiikVX`ZgiWZa~\Zi[g^aj[ihWVY

bZY Zc *%"bZiZghWVhh~c\ hdb ]aaZg
eeZi db hdbgVgcV# 7a^g bVc ]jc\g^\
[^cch YZi [aZgV gZhiVjgVc\Zg! XV[ dX]
\Vij`` Vii k~a_V e WYZ ^ dX] higVm
jiVc[g9Z\ZWZg\V#
NATUREN

9Z\ZWZg\V ~g `~ci [g cVijggZhZgkViZi
`g^c\ kViiZc[VaaZi ;dghV`Vg! hdb bZY
h^cVik[Vaa~gH`cZh]\hiVkViiZc[Vaa!
YZikgZeiiVbZiZgdX]YZicZYgZe
i^dbZiZg#6cYgVcVijgjeeaZkZahZg`Vc
jeei~X`Vh^kgkVX`gV]ZbWn\YheVg`!
ZaaZg`Vch`ZZcegdbZcVY^Ç7gYZgcV
AZ_dc]_~giVh[dihegÇZcaZYhdbhig~X`"
Zgh^\ jeee HcYgZ`aVX` ~kZc `VaaVY
ÇHdX`ZgideeZcÇ#DbgYZigjciHcYgZ"
`aVX`eaVcZgVh[gViiWa^Zii`dbbjcVai
cVijggZhZgkVi#9ZaVgVk[^abZc7gYZgcV
AZ_dc]_~giVheZaVYZh^c^9Z\ZWZg\V#
>]ZbWn\YheVg`Zc[^cch[aZgVkVX`gV
\gYVgdX]bjhZZgViiWZh`V!i^aaZmZb"
eZa h`jaeigZc >kVg ?d]chhdch ViZa_

bZY h`^hhZg dX] bdYZaaZg! Zc hbZY_V!
Zc`kVgcdX]Zceg~hi\gY#
EVANGEMANG

> 9Z\ZWZg\V [gZ`dbbZg [aZgV ga^\V
ZkZcZbVc\#:iiZmZbeZa~g9Z\ZWZg\V
bVg`cVYhdb~ga^iZb^cYgZdX]^ci^bV"
gZ ~c YZc bZg `~cYV @^k^`h bVg`cVY#
:iiVccViZkZcZbVc\~gheZabVchhi~b"
bVchdbiVgeaVih^]ZbWn\YheVg`Zc#>
<~gYh=~gVYh]ZbWn\YheVg`~\Zg~kZc
VcYgV ZkZcZbVc\ gjb! i^aa ZmZbeZa
b^YhdbbVg[^gVcYZdX]Vci^`"dX]hVb"
aVgbVg`cVY!dX]_jahij\V#K^YHda]~aaVc
^c c~g]ZiZc Vk HcYgZ `aVX` VcdgYcVh
igVY^i^dchZca^\ikVaWdg\hWa#>YZi\VbaV
I^c\h]jhZi k^Y I^c\hidg\Zi VggVc\"
ZgVhga^\Zc_jahi`!`dchijihi~aac^c\Vg!
WVgc`dchZgiZg bb# BZg ^c[dgbVi^dc
`Vca~hVhjcYZg/lll#YZ\ZWZg\V#cj
K~a`dbcVi^aa9Z\ZWZg\V
ch`Vg9Z\ZWZg\V7nVaV\#
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Tingshuset
Enligt avtal mellan 8)"IZ`c^` dX]
;g~aYgV[gZc^c\ZcIgdaaWVgc\~aaZg[a"
_VcYZeg^hZgk^Y]ngVVkI^c\h]jhZi#=~g
[^cch ad`VaZg [g biZc! hijY^ZX^g`aVg!
jihi~aac^c\Vg!YVch`jghZg![ZhiZgbb#
EZcignbZYhZgk^h[g*%eZghdcZg#
Tingssalen Förmiddagar
Alla dagar:
;gZc^c\Vg/
&*%`g
Eg^kVi/ 
(%%`g
Tingssalen Eftermiddagar
Söndag - Torsdag
;gZc^c\Vg/
&*%`g
Eg^kVi/ 
(%%`g
Tingssalen Eftermiddagar
Fredag-Lördag
;gZc^c\Vg/
(%%`g
Eg^kVi/ 
+%%`g
Styrelserummet ½-dag
Alla dagar
;gZc^c\Vg/
*%`g
Eg^kVi/ 
(%%`g
Övriga smårum ½-dag
Alla dagar
;gZc^c\Vg/
*%`g$i^aa[~aaZ
Eg^kVi/ 
&%%`g$i^aa[~aaZ
Trollbarns lokal ½-dag
Alla dagar
;gZc^c\Vg/
&%%`g$i^aa[~aaZ
BZYaZbbVg/
&*%`g$i^aa[~aaZ
kVgVk*%`gi^aaIgdaaWVgc
Eg^kVi/ 
'%%`g$i^aa[~aaZ
kVgVk&%%`gi^aaIgdaaWVgc
;g]ZaYV\I^c\hhVaZc\~aaZg;gb^YYV\
:[iZgb^YYV\[gV`ijZaaYV\
;g]ZaYV\kg^\Vad`VaZg\~aaZgYjWWaV
eg^hZi[g]VakYV\#
7d`c^c\h`Zgk^VBV\cjhEZghhdc!
iZa#%))"(**%-%

Bra att veta
Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga, tel. 044-134553
www.kristianstad.se – välj bibliotek
På biblioteket kan du hämta Byablad till
nära och kära som inte fått något blad i sin
låda.
Ordinarie öppettider:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17

Degeberga Turistbyrå
Tingshuset tel. 044-13 45 78,
fax 044-35 00 35
touristinfo.degeberga@kristianstad.se
Sommartid öppen vecka 25-33
Mån-fre 10-18
lör 10-15, sön 10-14
Den som får besök av släkt och vänner eller själv vill göra en utﬂykt kan hämta broschyrer och få tips om vad som är på gång
i trakten.
Välkommen in på turistbyrån!

Sommartider 9/6 – 17/8:
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-18
torsdagar 14-17
Stängt vecka 29
Vi vill passa på och berätta att vi har börjat
med att låna ut musik. Det är två veckors
lånetid och man får låna två cd åt gången.
Än så länge är vårt sortiment inte så stort.
Men vi skaﬀar in nya cd hela tiden och ni
får gärna lämna inköpsförslag.
JcYZghdbbVgZc`dbbZgk^Vii]V
ÇHdbbVgadkbZYWX`ZgÇ[gWVgcdX]
jc\YdbVg#9Zi^ccZW~gViiYZh`Va~hV
-WX`Zg#HZc[naaVbVc^Zc[daYZghdb
bVc]~biVgeW^Wa^diZ`ZidX]a~bcVg
^c^ccVch`daVcWg_Vg#9[gbVcZc
Wd`[gcW^Wa^diZ`Zi#
K~a`dbcVi^aaW^Wa^diZ`ZidX]]VZc
h`chdbbVg

önskar
Jeanette & Jessika
Degeberga bibliotek

Degeberga Vårdcentral
IZa#%))"(%.%*&%

Sommarstängt 21/7 – 17/8. Patienter hänvisas till vårdcentralen i Tollarp.

Apoteket Gladan,
Degeberga
Tel. 0771-450 450
Öppettider:
Vardagar 09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15-13.15
Sommarstängt 21/7 – 17/8.
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Forsakarsbadet
tel. 044-350538
Vackert beläget friluftsbad vid Forsakarsgården. 50 meters tempererad
bassäng, plaskbassäng, 3 meters hopptorn
Öppet för säsongen den 11/6 – 17/8
Öppettider:
Alla dagar kl. 11-19
Midsommarafton (20/6) 11.00 – 14.00
Undantag:simskoleperioden 16/6 – 11/7:
Må-Fre kl. 13-19 Lö-Sö kl. 11-19
Simskola för barn årgång 01 och uppåt.
Inskrivning på badet 11-12/6 kl. 09.0014.00.
Entréavgifter
Barn 0-6 år *
Ungdom 7-17 år *
Vuxen
Familj
( 2 vux + 2 barn / ungdom )

Fri entré
10 kr
20 kr
40 kr

Säsongskort
Ungdom 7-17 år *
110 kr
Vuxen
250 kr
Familj
( 2 vux + 2 barn / ungdom ) 500 kr
* Ovannämnda åldersgränser räknas på kalenderår

juni 

Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid Forsakarsbadet.
Avgifter:
Medlemsavgift
Bokad tid:
1 tim/vecka
2 tim/vecka
3 tim/vecka

50:-/år
200:-/säsong
300:-/säsong
350:-/säsong

Frågor och tidsbokning;
Ronny 044 - 35 05 09
Bengt 044 - 35 08 95
Väl mött på tennisbanan!!

Tennisbanan vid stugbyn

nummer 

Byalaget vill uppmana alla att vara rädda
om vår ﬁna natur, och grillplatser mm.
Skadegörelse har förekommit vid sjöns
grillplatser. Detta är mycket tråkigt, och de
som gör sådana saker fördärvar för alla andra. Var rädd om det vi har och plocka undan efter er!

Återvinningscentralen i
Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen ( vid bilskroten)
Degeberga
Telefon:044-13 48 95
Öppettider:
Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00

Tennisbanan vid stugbyn uthyres via receptionen på stugbyn.
Tel. 044-35 00 60

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?
Återvinningscentralen är främst till för
grovafall. Med grovavfall menas sånt avfall som är för stort för att rymmas i det
vanliga avfallskärlet och som är sådant
avfall som man normalt tar med sig när
man ﬂyttar.
Exempel på grovavfall är gammal soﬀa,
trasig stol, gammal cykel och liknande.
Du kan även lämna trädgårdsavfall,
skrot, mindre mängder byggavfall och
träavfall.
Vad kostar det?
Som enskilt hushåll får du fritt lämna ditt
avfall på återvinningscentralen, det ingår i
den fasta avgift du betalar i ditt vanliga avfallsabonnemang. Är du däremot företagare
och vill lämna avfall på en återvinningscentral måste du köpa ett småföretagarkort. Mer
information om kortet ﬁnner du här intill.

Pris 30 kr/timme

Degeberga
motionsslingor
Degeberga motionsslingor ﬁnns belägna
med start i vår natursköna hembygdspark.
Startplats är vid gaveln till vagnsmuseet.
Blå markering = 2 km elljusspår
Gul markering = 5 km
Elljusspåren är under vinterhalvåret tända från mörkrets inbrott till 24.00 och från
6.00 tills det blir ljust.
Motionsslingorna ägs av kommunen, och
sköts på ett mycket bra sätt av Degeberga stugby.

Fritidsfiske i Bålsjön
Naturskönt beläget i Degeberga (bakom
skolan)
På området ﬁnns grillplatser och bänkar.
Möjlighet att fånga Karp, Regnbågslax och
Laxöring.
Fiskekort säljes på Mjelarasten, macken
och i stugbyn.

Ledig lokal för exempelvis butiksverksamhet (gamla posten)

Ledig lokal för exempelvis kontorsverksamhet (gamla biblioteket)

Area:
Butikslokal: 41,8 m2.
Biutrymme 18,2 m2 + 7,2 m2
Förråd 4,2 m2 + 3,7 m2
Övrigt:
Lokal kan passa som butik, lastbrygga finns.
Gemensam entré med turistbyrån ut mot stora
vägen.

Area:
Kontor 1: 19,5 m2
Kontor 2: 30,6 m2
Konferensrum: 23,2 m2
Väntrum/kapprum: 22,2 m2
Förråd: 10,6 m2
Övrigt:
F.d. bibliotek på ovanvåning. Tillgång till pentry. Bredband via ADSL finns att tillgå i Degeberga.

Kontakta: Tobias Skelander, tel. 044-13 61 76, tobias.skelander@kristianstad.se
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C

~g 7g^c`VbaaVc haYZh &.('
`eiZh YZc YZa Vk [Vhi^\]ZiZc!
hdb ~g WZa~\Zc jeehigbh Vk
9Z\ZWZg\V<nbcVhi^`dX]>Ygdiih[gZc"
^c\#9ZikVgZcbnX`Zida~cY^\iZgg~c\!
bZc [gZc^c\Zch gZegZhZciVciZg h\
dbgYZihhidgVb_a^\]ZiZg/
Ç9VchWVcVk^YW~X`ZcbZY[g^kZgWa^X`[gc
ha~ciZc# Hdb Zc Vb[^iZViZg bZY Yg^aaVcYZ
c~`iZg\VaVg ^ [dcYZch \gch`V# :c h`cVgZ
eaVih[^X`bZcaZiVZ[iZg!edeja~gijcYZg[aZgV
YZXZcc^ZgÇ#
7n\\b~hiVgZ EZg Dahhdc bZY hcZgcV
:\VgY dX] 6mZa Vca^iVYZh i^aa Wn\\Zi#
7VcVcaVYZhe]\VWZidc\eZaVgZbZY
Zc[gYZci^YZcdkVca^\ihidgbjh^`Zhi"
gVYbZYWV`dbkVgVcYZjignbbZc[g
bjh^`ZgdX]Vgi^hiZg#
HVbi^Y^\i \g~kYZ [g^k^aa^\V ji [g
\gjcYZc i^aa hZgkZg^c\hWn\\cVYZc!
k^a`Zc bjgVYZh Vk C^ah 6cYZghhdc dX]
]VchhcZg#
6aai^hc^X`Zg^k~\ji[gYZhVkEZgDah"
hdc!hdbigda^\ZcdX`hjee[gYZhk~a
idVaZiiZghdbVggZhiad`Va#

K^Yh_~akV^c[VgiZceaVciZgVYZhWVgg"
k~miZgVk[^cVgZhaV\#6aaV[gWZgZYZahZg
hidY`aVgVi^aa^ck^\c^c\Zcb^YhdbbVg"
V[idc&.(-#
I^aaZcWg_VcbhiZWZh`VgcV[a_V
hi^\ZcjibZY\~gYh\gYZchigVmcdggdb
@jgi 6abh [Vhi^\]Zi# =~g haYZh dX`h
ZcigW^a_ZiiZg# HZYVc hcZYYVYZ bVc
ik~gh kZg cjkVgVcYZ ^YgdiiheaVihZc#
7Zhk~ga^\ieVaaVk^h#
HZcVgZ WZhai bVc Vii `eV Zc W^i
bVg` Vk :\dc EZghhdc k^Y ^c[VgiZc i^aa
IgdaaZbaaVk~\Zc dX] Y~g^[gc Vca~\\V
k~\a~c\hhiZc\~gYh\gYZc#HhdbYZi
~g^YV\#
JeeZ k^Y k~\Zc [Vcch Zc hidg h`nai
bZYiZmiZcIGDAA96A:C!Y~gbVccj
[^X`ahVZcig#
HigVmi^aa]\Zga\idVaZiiZgcV#
DhkVaY@^Zg]VYZ]VcYdbXn`ZahiVa"
aZi!ineYZci^YZc`dbYZ[aZhiVWZh"
`VgcVeZgXn`Za#7^aVg[Vcchk^hhZga^\Zc
bZc kVg h~aahnciV# :c YZa `db ~kZc ^
iVm^#
Ç;^c`VcÇ kVg WZa~\Zc higVm jiVc[g
id[[Za[VWg^`ZchbVg`#:ca^iZc[ng`Vci^\
ig~Wn\\cVY bZY ig~Wg^ih Vii hdkV gjhZi

Vkh^\e#<Vch`Veg^b^i^ki!bZc[jc\"
ZgVYZ# :[iZg YVchZch haji ha~eeiZh YZ
^cahiV#
> hZgkZg^c\hWn\\cVYZc VgWZiVYZ
[gcWg_Vc:bbVEZiiZghhdcdX]Z[iZg
]ZccZ`dbWa#V#:hiZgDahhdc!hdbi^aa"
hVbbVch bZY Wa#V# =VccV"A^hV :`WZg\
dX]7Zgi]VC^ahhdch\i^aaVii`V[[ZiWaZk
hZgkZgVijiZeYZda^`VWdgYZc#
ÇI^aaij\\Ç ]VYZ YZ [aZhiV h_~akV bZY
h^\!bZck^aaZbVc]VZc`V`VZaaZgik
h\^X`YZidX`hWgV#
>hVbbVWn\\cVY[VcchZcVkYZac^c\
bZY`^dh`dX]idbWdaV!hdbWgj`VYZh
h`iVhVk>c\VdX]7gdgEgVbWZg\bZY
]_~aeVkWa#V#HijgZ:`WZg\#
JibZYW~X`Zc[VcchZceZgbVcZci
h`_jiWVcVdX]Wn\\cVYZckVghk~ai^aa"
iV\ZcViiYZcdX`hgnbYZ\VgYZgdWdX]
Hi^\EgVbWZg\h`dgk[gh~a_c^c\#;gh~a_"
c^c\[gZ`dbdX`hjiZe[ZhieaVihZc!
Y~g bVc haYZ WVcVcZg! VeZah^cZg dX]
\dY^h[gcZc`dg\!hdb[gh~a_VgZc]VYZ
ebV\Zc#
Bc\Vdg`ZhigVgbZYh`ch_jc\VcYZ
kd`Va^hiZg]Vg\~hiVi[ZhieaVihZc![gVii
^ciZ iVaV db VaaV `~cY^hVg dX] Vgi^hiZg
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hdb[gVbig~ii^IgdaaYVaZc#;^cVchb^c^h"
iZg :gchi L^\[dghh Ygd\ Zc _~iiZejWa^`
dX]YZihVbbV
\_dgYZYZc[da``~gZ:YkVgYEZghhdc!
hdbWa#V#h_c\Ç:ca^YZck^Y`Vc^cÇe
bc\VhWZ\~gVc#K^YVgZ[gZ`dbigdaaZ"
g^"dX]hkV_bVhi`dchic~gZg!a^cYVchVgZ!X
n`ZaV`gdWViZgdX]VcYgVViigV`i^dcZg#
He~ccVcYZjeeaZkZahZg[gYZbhdb
eYZci^YZc^ciZkVgWdgih`~bYVbZY
hYVcjcYZg]aac^c\#
IgdaaYVaZc kVg k~aY^\i ^ gdeZi! h~g"
h`^ai jcYZg `g^\hgZc bZY h^cV bc\V
b^a^i~gZg# K^Y higgZ [Zhia^\]ZiZg hViiZh
ZmigVi\^c[gc@g^hi^VchiVYhdbZ[iZg
YVchZchhaji]~biVYZYZYVchanhicV#
Hdb YVchW^a_ZiiZg Vck~cYZh igZ`Vc"
i^\VVajb^c^jbWg^X`dgbZY9Z\ZWZg\V
^Ygdiih[gZc^c\hi~beaVigjcidb#9ZhhV
`eiZh^`^dh`ZcdX]a~bcVYZhi^aa`dc"
igdaagZgcVk^Y^c\c\VgcV#9ZkVga~iiV
Vii ]VcYh`Vh bZY dX]WgV eVaaVh~ii#
9Z kZgWa^kcV heVgVYZh i^aa Zii VccVi
i^aa[~aaZ#
Hhbc^c\dbhkZ`YZcjc\Ydba^\V
ejWa^`Zc!hdbhi~aaYZVaai]\gZ`gVke
jcYZg]aac^c\Zc#Eg^kViW^a^hbZc`VYZ

nummer 

dX] jc\YdbVgcV h`iZ h^\ i^aa bZg
Vka~\hcV dX] higgZ c_ZheaVihZg bZY
h^ii g^`VgZ jiWjY# IgdaaYVaZc ik^c\VYZh
hign`Ve[diZcdX]hi~c\YZ&.*-#
;g \dii! igdYYZ bVc! bZc h WaZk
^ciZ [VaaZi# IgdaaYVaZc iZgjeehidY jg
h^cigcgdhVhbc&.-'bZY[aZgVYVch"

`k~aaVgjcYZghdbbVgZc#>ciZ^hVbbV
h`VaV#bZcWnWdgcVgdVgh^\`jc\a^\ie
YZccnaV\YVYVchWVcVc#C_jiZgVke^X`"
c^X`"`dg\Zch ^ccZ]aa! ig^kh hdb [gg
dX]i_jhVhVkYZcigdah`VcVijgZc#
6\cZD]ahhdc[g^iiZ[iZg7dHkZchhdch
9Z\ZWZg\VWd`YZa(

Välkommen till
Tryggheten
Vi kommer aldrig att förändra världen genom
att sälja bank och försäkringsprodukter.
Däremot kan vi göra den tryggare.
Varje dag hjälper vi människor till en
ekonomisk trygghet och en enklare tillvaro.
Välkommen in!

OBS! Vi har inga avgifter för
Bankkort eller Internetbank

,SJTUJBOTUBEt5FM  
#SPNÚMMBt5FM  
www.lansforsakringar.se/Kristianstad
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Forsakarsbadet får
sig en uppfräschning

nummer 

Efter ett antal skrivelser från byalaget och allmänhet har det äntligen beslutats att Forsakarsbadet ska
prioriteras inför badsäsongen 2008. Det innebär att
alla plattor ska rivas upp och den gamla grusen ska
grävas upp. Sen lägger man nytt material, därefter
ska dom plattorna som är hela läggas tillbaka. Detta
är ett tungt och mödosamt jobb som utförs av dom
duktiga killarna på Degeberga grus o schakt och C4
arbetsmarknad.
En ny kiosk byggs också, så att vi även i fortsättningen ska kunna svalka oss med glass och läsk. Det var på
tiden då den gamla för länge sedan gjort sitt.
Khaled Alsharkawi som är förvaltare på C4 Teknik
säger att i år har man lagt ca 600 000 kr på Forsakarsbadet. Då har man bytt ut varmvattenberedaren,
nytt rörsystem, nya armaturer, nytt innertak i omklädningsrum, tvättning och omläggning av plattorna
samt lite justeringar lite här och där.
Detta blir verkligen ett lyft för badet och Degeberga. Nu får vi bara hoppas att det blir en sommar som
gör att vi kan utnyttja vår vackra anläggning till fullo.
Byalaget vill härmed tacka C4 Teknik, C4 Arbetsmarknad och Degeberga Grus o Schakt för ett mycket gott arbete vid Forsakarsbadet.
Text & Foto: Henrik Mattsson
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Välkommen till Dunderbäckens naturreservat!

9

jcYZgW~X`Zch cVijggZhZgkVi
VkhViiZh '%%* dX] db[ViiVg
Ygn\i '+ ]V# Hn[iZi bZY gZhZg"
kViZi~g[gVb[gVaaiViiWZkVgV\VbbVa
~YZaakh`d\dX]hjbeh`d\hdb]VgZc
]\ W^dad\^h` bc\[VaY! bZc ~kZc Vii
^YZaVgiZgh`VeVYZhhVcVijgineZg#9Zi
~gdX`hk^`i^\iViiWZkVgVdbgYZihheZ"
X^ZaaV]nYgdad\^a~gVcdbkViiZc[g]a"
aVcYZe_dgYZchVbiViiWZiZhbVg`Zc^
gZhZgkViZi]aah]~kYVY#DbgYZi[gkVa"
iVh Vk A~chhingZahZc# 9ZaVg Vk dbgYZi
^c\g^:JhZ`dad\^h`Vc~ikZg`!CVijgV
'%%%#
$%,,6 /#( 35-03+/'

HiggZYZaZcVkgZhZgkViZi9jcYZgW~X`"
Zc ~g h`d\hWZkjmZi# 7d` ~g kVca^\Vhi
bZcYZi[^cchdX`h\diidbhjbeh`d\
bZY`a^WWVadX]Vh`#>gZhZgkViZi[^cch
[aZgV ~aYgZ ig~Y Vk hk~a Wd`! hdb Z`!
Vh`dX]iVaa#9ZiiV~gWZinYZahZ[jaai[g
YZ ac\hVbi k~mVcYZ aVkVgcV dX] [g
bc\V^chZ`iZg#
7ZiZhbVg`Zc]VgjcYZgc\gVgkVg^i
d]~kYVY!bZchZc'%%+[^cchWZiZhY_jg
^\Zc# > YZaVg Vk gZhZgkViZi k~mZg \gVc#



9ZccV`dbbZgeh^`iViiiVhWdgi!bZY
jcYVciV\Vkc\gVg^`i^\ihidgVdX]k^Y"
`gdc^\V\gVcVg#
?~gck~\Zchdbh`~g^\ZcdbgZhZgkV"
iZi!Wn\\YZh^Wg_VcVk&.%%"iVaZi#9Zc
igV[^`ZgVYZh [gVb i^aa &.,'# E hZcVgZ
i^Y]VgYZc\_dgihdbi^aaZc\c\"dX]
Xn`ZaaZY#
&5+4)'4 /#( .2).'32)+4

<Zcdb gZhZgkViZi g^ccZg 9jcYZgW~X`"
Zc!hdbWYZdkVcdX]cZYVcYZc\VbaV
WVckVaaZc~gjeeYZaVY^[aZgVW~X`[gdg#
HidgV YZaVg Vk dbgYZi ~g YZhhjidb
ekZg`ViVk`~aa[aYZcdX]gga^\i`Va`"
[gVcYZ bVg`kViiZc# @Va`Zc `dbbZg
[gc YZ c~g^c\hg^`V bdg~c_dgYVg hdb
^caVcYh^hZc [gi bZY h^\ [gc cdgYdhi!
[gc@g^hi^VchiVYhha~iiZc#
6!#+%2 6ç2&,/2!

K^Y 9jcYZgW~X`Zc k~mZg W^ik^h Zc g^`
kg[adgV bZY k^ih^eedg! Wah^eedg dX]
\jah^eedg# E g^`i^\i [j`i^\V hi~aaZc
WadbbVg Y dX`h \jaaejYgV# BZY a^iZ
ijg`VcbVcdX`h]^iiV~c\hkga`dX]
k~aYd[iVcYZ bnh`bVYgV# HZcVgZ jcYZg

[ghdbbVgZciVggiZghdbh`d\hW^c\Za!
Wjh`hi_~gcWadbbVdX]\jaea^hiZgkZg#
34/2 !242)+%$/-

9jcYZgW~X`Zch cVijggZhZgkVi ~g Zii
dbgYZbZYhidgVgig^`ZYdbdX][aZgV
h~aahnci]ZiZg[g~bhic~gYZi\~aaZgbVg`"
hkVbeVg!bdhhdg![aj\dgdX]hc~X`dg#:c
hidg YZa Vk VgiZgcV ~g `cjicV i^aa bVg"
`Zc! bZY YZhh bc\V `~aa[aYZc dX]
]\Vc~g^c\hg^`ZYdb#
()34/2)+

7j]gbVch `VgiV [gc &+-) VcinYZg Vii
9jcYZgW~X`Zc kVg WZa~\Zi ^ Zii eeZi
aVcYh`VebZY^chaV\Vkig~YdX]Wjh`Vg#
6k Zch`^[iZh`VgiVc [gc &-%) [gVb\g
YZi Vii ]ZaV dbgYZi ji\_dgYZ Zc YZa
VkZchiggZ^c~\Vi^aa]gVcYZ7`Wn
^<~gYh]~gVY!K^iih`kaZhdX`Zc#:ca^\i
`VgiVcWZhidYhighiVYZaZcVkdbgYZi
Vk ~c\hbVg`# > cdgg [Vcch ~kZc `Zg"
bVg`#Jee\^[iZgcVdbkZ\ZiVi^dcZc~g
bnX`Zi `cVee]~cY^\V# BVg`Zc ~\YZh
YVk]Zgg@kVgiZgb~hiVgZcL^WZg\dX]
WdcYZc BgiZc Bchhdc# Db BgiZc
Bchhdch]jh!hdba\k^Yk~\ZchiZg

juni 

db dbgYZi! `Vc bVc a~hV/ ÇIdbiZc
a^iZcbZYhkV\Wn\\cVYVkaZgk~\\VgdX]
^c\ZceaVciZg^c\#Ç
H`ch`V
gZ`d\cdhXZg^c\h`VgiVc
[gc &-&'"'% k^hVg Vii dbgYZi k^Y
cdggVW~X`[gVcdX]hnYdhidbYZccV!
cZYVc[g]_YZc^k~hiZg!WZhidYVkak"
h`d\hWZkjmZc `~ggbVg`! igda^\Zc bZY
hidgi^chaV\Vk`a^WWVa#9ZiiV\~aaZg~kZc
`a^WWVah`d\Zck^YhYgVW~X`[gVc^YZc
cjkVgVcYZ WZiZhbVg`Zc# 7ZiZhbVg`Zc
hnYdhi db dkVc c~bcYV `a^WWVah`d\
hVbi YZc ^YV\ kZgk~\VcYZ h`d\hWZ"
`a~YYV]_YZc^k~hiZgkVgeeZcbVg`#
BZg ^c[dgbVi^dc db ig~Yh`^`iZi [g
bVc\ZcdbViigZ`d\cdhXZg^c\h`VgiVc
cVbc\Zgik\gYVgi^aa7`Z^ci^aadbg"
YZi#9ZhhVbdihkVgVh^YV\Vk7`Z\gY
^hiZgdX]A^aaV7`Z^k~hiZg#<gYVgcVh
cVbc inYZg e Vii YZi ~kZc ^ Wg_Vc
Vk &-%%"iVaZi [Vcch g^`a^\i bZY Wd` ^
db\^kc^c\VgcV# 9ZccV hajihVih hi~g`h
VkViibVg`Zci^aa]gYZ7`Wn&-%)#
EYZcZ`dcdb^h`V`VgiVc[gc&.(&
~ghiggZYZaZcVk9jcYZgW~X`Zch`d\h"
WZk~mi# ;gYZac^c\Zc bZaaVc akh`d\
dX]WVggh`d\hZg]~gjijc\Z[~ghdbYZc
\g ^YV\# 7ZiZ [gZ`db e YZc eecV
bVg`Zca~c\hi^cdgghVbieYZceecV
bVg`Zc^hYZg#;an\W^aYZgcV[gc&.)%
k^iicVgdbZceh^cV]aa\aZhVgZh`d\#
9ZiiV\~aaZgZmZbeZak^hWd`h`d\Zck^Y
W~X`Zck~hiZgdb_~gck~\hkVaaZchVbiVa$
]VhhZaajcYZck~hiZgdb_~gck~\hkVaaZc#
9ZhhVdbgYZc`Vc]VkVg^ieecVe#\#V#
]~kY^[dgbVkWZiZZaaZg~c\hWgj`#
HidgVYZaVgVkh`d\Zc]VgehZcVgZ
i^Y!kVg^ijihVii[gh`d\hWgj`hi\~gYZg#
A\dg!YYVig~Yhdba^\\ZgebVg`Zc
bc\V da^`V bdhhdg dX] ^chZ`iZg ~g
WZgdZcYZ Vk YZhhV [g Vii kZgaZkV
dX] ]\hijWWVg hV`cVh Y~g[g ^ hidg
jihig~X`c^c\#9Zi~gdX`hdcidb~aYgZ
ig~Y#=nYgdad\^c]VgekZg`Vih`gV[i^\i
VkYZccjbZgVcZYaV\YV_~gck~\Zc[gc
&.%%"iVaZihWg_Vc#tkZc[gY_jec^c\Zc
VkYZchYgVW~X`[gVc]Vg]V[i^ckZg"
`VcedbgYZih]nYgdad\^#
!,,-. "%3+2)6.).'

GZhZgkViZi db[ViiVg idiVai '+!' ]Z`iVg
kVgVk'&!.]Z`iVgji\ghVkh`d\hbVg`
dX] )!) ]Z`iVg ji\gh Vk eeZc bVg`
WZiZhbVg`# 9jcYZgW~X`Zc a^\\Zg e
A^cYZgYhhZchcdgYdhihajiic^c\#7Zg\"
\gjcYZc9jcYZgW~X`Zck^aVgeWZhig
bZhiVYZahVk\cZ_h!bZc^cdgYk~hi[^cch
~kZc a^iZ @Vgah]Vbch\gVc^i# ?dgYVgiZc

nummer 

ji\gh Vk bdg~c# ;gVb[g Vaai ]Vg YZc
c~g^c\hg^`V `g^iV$\cZ_hbdg~c hdb
^caVcYh^hZc[gibZYh^\[gcYZcdb\^"
kVcYZ ha~iiZc ]V[i Zc `gV[i^\ ^ckZg`Vc
e_dgYi~X`Zihe=dX]c~g^c\hg^`ZYdb#
3+9$$3-/4)6

9jcYZgW~X`Zc ^c\g ^ igV`iZc A^cYZ"
gYhhZch cdgYdhihajiic^c\ hdb ~g Zc
VkaVcYZihbZhik~gYZ[jaaV~YZaakh`d\h"
igV`iZg#
K^YVgZWZggh]ZaVgZhZgkViZiVkWYZ
g^`h^cigZhhZ [g cVijgkgY dX] g^`h^c"
igZhhZ[g[g^aj[iha^k#9ZhhV~gWZc~bcYV
ÇA^cYZgYhhZchcdgYhajiic^c\ÇgZheZ`"
i^kZ Ç@jhihig~X`Vc u]jh"H^bg^h]Vbc
bZYHiZch]jkjY"KZg`ZcÇ#
HiggZ YZaZc Vk 9jcYZgW~X`Zc ~g
`aVhhVYhdbk~gYZ`~gcVZcVchVba^c\
Vk WZinYZahZ[jaaV VgiZg# H~gh`^ai g^`i
~g dbgYZi e bVg`hkVbeVg! bdhhdg!
[aj\dg dX] bdaajh`Zg! kVgVk bc\V ~g
jeeiV\cV e YZc cVi^dcZaaV gYa^hiVc
jigdic^c\h]diVYZ VgiZg# :c hidg YZa
Vk VgiZgcV ~g `cjicV i^aa bVg`Zc bZY
YZhh bc\V `~aa[aYZc! ]\V e="k~gYZ
dX] ]\V c~g^c\hg^`ZYdb# 9Zhhjidb
W^YgVg `~aa[aYZcV dX] W~X`[gdgcV i^aa
Zc]\aj[i[j`i^\]Zik^a`Zi\nccVgYZc
h`nYYhk~gYV `gneid\Vb[adgVc bdhhdg
dX]aVkVg#

A~chhingZahZcdX]gZ\^dcZch`dbbjcZg
[gViijeeg~iiVcVijggZhZgkVi^dbgYZc
hdb VchZh WZ]kV h~gh`^ai h`nYY ZaaZg
kgY#
Hn[iZi ~g Vii h`nYYV dX] WZkVgV YZc
W^dad\^h`V bc\[VaYZc dX] k~gYZ[jaaV
cVijgb^a_Zg# 9Zi `Vc dX`h ^ccZW~gV
ViibVc]ZaiiZgh`VeVga^kh"ZaaZgcVijg"
b^a_Zg[gViih`nYYVVgiZg#
Bdi^kZii^aaVii[gZYVZiidbgYZ`Vc
~kZckVgVViiYZi]VghidgWZinYZahZ[g
Vaab~c]ZiZch[g^aj[iha^kdX]gZ`gZVi^dc#
6'"%3+2)6.).'
4),, $5.$%2"#+%.3 .!4522%3%26!4

DbYjji\g[gc9Z\ZWZg\Vh`gYj
hYZgjiek~\&.#:[iZg*`b~gYj^yhi"
Zga^V#>`dghc^c\ZcbdiDahZgY$G^\ZaZ_Z
i^aak~chiZgiVgYjVki^aa]\Zg^ceZc
\gjhk~\9dccZghk~\#@gZca^iZcW^i
dX]iV\i^aak~chiZg^VaacegZX^h^ccVc
9jcYZg]jhZi bZY ]VabiV`# C~g Yj
`dbbZg jee[g WVX`Zc [^cch Zc E i^aa
]\ZgdX]^c[dgbVi^dchiVkaV#=~gji\g
Zcha^c\Ve'`b#D7H7VX`ZjeedX]
WVX`Z cZg bZc Zc [VciVhi^h`i kVX`Zg
gjcYV#K^Y`aVgik~YZg`VcYjk^Y]\hiV
ejc`iZchZ=VcBZYiV\[^`V`dg\dX]
c_ji
IZmi;did/7VgWgd=ZgckVaa!yhiZga^V
@~aaV/A~chhingZahZc^H`cZ

.!4522%3%26!4 /#( .!4)/.!,0!2+%2

H`cZhg^`VcVijgZgW_jYZgjc^`Va^khWZ"
i^c\ZahZghdbWgk~gcVh[g`dbbVcYZ
\ZcZgVi^dcZg# > H`cZ [^cch kZg &-%
cVijggZhZgkVi dX] igZ cVi^dcVaeVg`Zg
hdbA~chhingZahZc[gkVaiVg#
B^a_WZaVhic^c\Zc ^ H`cZ ~g ]\#
B^a_h^ijVi^dcZc ekZg`Vh Vk V`i^k^iZ"
iZg^gZ\^dcZc!bZcdX`h^]\\gVYVk
[gdgZc^c\Vg[gc`dci^cZciZc#
A~cZi ]Vg Zc g^` cVijg" dX] `jaijg"
b^a_bZYhidgVcVijgdbgYZchdb~g
^cigZhhVciV[ggZ`gZVi^dcdX]ijg^hb#
BZYhiYVkb^a_WVa`ZchVbVgWZiVg



juni 

nummer 

TILL FASTIGHETSÄGARE!
TÄNKER NI SÄLJA ER GÅRD, TORP ELLER HUS.

Just nu är det stor efterfrågan i Brösarp, Degeberga, Huaröd med omnejder samt hela
Linderödsåsen.
Vid försäljning just nu av torp vid Huaröd fanns 50 spekulanter varav ett 15 tal danskar.
Det lovar bästa möjliga pris för Ert objekt.
Vi är auktoriserade FMF-Mäklare och i området sedan 20 år.
Vi annonserar i Kristianstadsbladet, Sydsvenskan samt på Internet
www.hemnet.se och på danska www.boligzonen.dk
Gratis värdering, hjälp med deklaration. Humant arvode.
Ni får låna släp vid flytt utan kostnad.

BERTIL NILSSON
Ekonom & Mäklare

TEL 044 - 24 51 00 FAX 24 46 56 MOBIL 0705 - 24 51 26
Kontor Estrids väg 11 i Vä (Öllsjö industriområde)
Hemmakontor Skälabäcksvägen Bökestorp Degeberga
va-maklaren@fmf.se
www.va-maklaren.se
www.hemnet.se
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B

ZY[g^h`kgYbZcVhViijcYZg"
]aaV dX] jikZX`aV YZi [g^h`V
]dh b~cc^h`dg! WYZ `gdee!
h_~adX]VcYZ#
6!$ 2 (,3!

Världshälsoorganisationens, WHO deﬁnition av hälsa lyder:
=\hiVb_a^\Vk~aWZÒccVcYZ]dh
YZcZch`^aYZ^cY^k^YZc![nh^h`i!VcYa^\i!
ehn`^h`idX]hdX^VaidX]Z_ZcWVgi[gc"
kVgdVkh_j`Ydb#
;nh^h`]~ahV"i#Zm#`dcY^i^dc!hing`V!
gga^\]ZidX]`ddgY^cVi^dc#
6cYa^\]~ahV"i#Zm#WZ]dkVkbZ"
c^c\h[jaa]Zi!^cgZ[g^YdX]hi^aa]Zi!kVY
~ga^kZihbZc^c\4
BZciVa]~ahV"i#Zm#edh^i^ka^kh^c"
hi~aac^c\!_V\"hing`V!^cgZ]Vgbdc^#
HdX^Va]~ahV"i#Zm#ig^khZa!\ZbZc"

h`Ve!k^"`~chaV#
=~ahV~gViibWgVdX]]VeZghdc"
a^\VgZhjghZg[gVii`aVgVYV\Zch`gVk
dX]`jccV[gkZg`a^\Vh^cVeZghdca^\V
ba#
7gV`dhi]aac^c\dX][nh^h`V`i^k^iZi!
ikh~iiViiekZg`VY^iia^k^g~iig^`i"
c^c\"dbYjWVgVk^aa#
HjcYVbVikVcdgdX]gZ\ZaWjcYZc
bdi^dc\gViiYj[gbZgZcZg\^dX]
`~ccZgY^\bZgc_YbZYY^\h_~ak#
BViYgnX`
 ti[gj`dhi
 tid[iV
 9g^X`bZgkViiZc
;gj`dhiZc ~g YV\Zch k^`i^\VhiZ bai^Y#
BZY[gj`dhiZch~iiZgYj^\c\[gWg~c"
c^c\ZcdX]i^aa[gk~ih`VdX]ZcZg\^hdb

WYZ `gdeeZc dX] ]jkjYZi WZ]kZg
jcYZgYV\Zchadee#6ii~iV[gj`dhi~gYZi
Zc`aVhiZ Yj `Vc \gV [g Vii W~iigV e
Y^cV`dhikVcdgdX]`VY^cZcZg\^c^k#
9Zi~gbnX`ZiW~iigZVii~iVa^iZdX]
d[iV~cbnX`ZidX]h~aaVc#DbYj~g
bcdbVii]aaVk^`iZcZaaZg`Vch`Z
gZciVk\cZgc\gV`^adcWgYjkVgV
h~gh`^aicd\VbZYVii~iVa^iZbVid[iV"
Y]aaZgYj[gWg~cc^c\ZceZc_~bc
dX]`dchiVci]\c^k#;~gh`[gj`i~g
ZiiegV`i^h`ibZaaVcbahdbYj`Vc
~iV~kZcc~gYj~gehegc\#
9jWgYg^X`Vb^chiZca^iZggZci
kViiZckVg_ZYV\#;ga^iZkViiZc~g
[V`i^h`iYZckVca^\VhiZdghV`Zci^aa
]jkjYk~g`#
6iiYg^X`V`V[[ZdX]iZ^biia^\V
b~c\YZg~g[V`i^h`ihjci"YZ^ccZ]a"
aZgc~ba^\Zc]~ahdhVbbVVci^dm^YVc"

juni 

nummer 

c^c\Zc!higgZ[gb\VVii]VciZgV
higZhh!W~iigZ]jbg!`Vih_~ak[gigd"
ZcYZ!a~\gZ`daZhiZgdak~gYZ!h~c`Zg
WadYignX`Zi!W~iigZ]_~gikZg`hVb]Zi!
b^cYgZg^h`[gWadYegdeeVgdX]]_~gi"
egdWaZb!W~iigZhbc!`VYbdihicYh"
`gV[ibdih_j`YdbVg
&93)3+ !+4)6)4%4 +!2 $%4 0%23/.,)'!
6,"%&)..!.$%4

K^Y `dci^cjZga^\ [nh^h` V`i^k^iZi [g^\g
`gdeeZc ZcYdg[^cZg hdb ~g `gdeeZch
Z\Zi bdg[^c# :[[Z`iZc Vk YZiiV `Vc Wa^
hiVg`VanX`d`~chadg#9Zi~gdX`hYd`j"
bZciZgVi Vii `dcY^i^dch]_VcYZ [nh^h`
V`i^k^iZi gZYjXZgVg b^aY i^aa biia^\
YZegZhh^dc dX] c\Zhi# BVc bg Vaaih
WgVVk[nh^h`V`i^k^iZi
MOTION SKA VARA ROLIGT

iZg#BZc`db^]\ViiWYZ`V[[ZdX]
iZ~gk~ih`ZYg^kVcYZ!hYZ`VcVaYg^\
Zgh~iiVkViiZc#
VARDAGSMOTION LÖNAR SIG

KVgYV\ha^kZi \Zg bc\V b_a^\]ZiZg
i^aa bdi^dc/ `a^eeV \g~h! gZchV d\g~h!
h`diiVhc!hi~YV!aV\VbVi!ik~iiV!ejihV
[chiZg!ik~iiVW^aZc!aZ`Vbb#C~gk^~g
]jc\g^\VdX]igiiVh^\cVaZgVg`gdeeZc
Vii k^ h`V ~iV dX] hdkV# BdihkVgVcYZ
kVgc^c\hh^\cVaZg[^cch^ciZc~gk^~g[g
hi^aah^iiVcYZdX]^cV`i^kV#BZcb~cc^h"
`d`gdeeZc ~g `dchigjZgVY [g ggZahZ
dX] [nh^h` V`i^k^iZi! Y~g[g bhiZ k^
h_~akVhZi^aahVii`gdeeZc[gggVe
h^\a^iZkVg_ZYV\#
9Zi~g^ciZhbnX`Zibdi^dchdb
`g~kh[gVii]~ahVch`VWa^W~iigZ#
H~gh`^aidbbVc~gdig~cVYacVg
YZih^\ViiWg_VggVeh^\#9j`Vc
hbn\V^cbdi^dcZcebc\Vh~ii^
kVgYV\Zc#
I^eh[g`VYkVgYV\hbdi^dc/iV
igVeedgcVdX]jcYk^`]^hhZcdX]gjaa"
igVeeVc!iVZcajcX]egdbZcVY!\Vk
WjhhZcZc]aaeaVihi^Y^\VgZ!eVg`ZgVW^"
aZcZcW^iWdgi[gc_dWWZih[gYjZc
`dgiegdbZcVY!aiW^aZchidX]Xn`aV
ZaaZgegdbZcZgVi^aa_dWWZi!hZY^cV]jh"
]aahhnhhadghdbWgVkVgYV\hbdi^dc!
aZ`bZYY^cVWVgc#
STILLASITTANDE VINNER MEST

EgdbZcVYZg ~g YZc bZhi cVijga^\V
bdi^dch[dgbZc hdb [^cch dX] YZi \g



a~ii Vii kVg^ZgV WZgdZcYZ e k^a`Zc
ig~c^c\hZ[[Z`i Yj k^aa jeec# Db Yj
~gdig~cVY!a^iZi^aagZc!W~geZcYZa
ZmigV`^adc! ]Vg ]_~gi"`~gaWZhk~g ZaaZg
VcYgV [nh^h`V egdWaZb ~g bdi^dc hdb
^ciZ~ghVchig~c\VcYZ!bZchdbe\g
jcYZgac\i^Y!Vii[gZYgV#9~gegd"
bZcVYZg^YZVa^h`Va^`hdbh^bc^c\!\da[
dX]bV`a^\VXn`ZaijgZg#
;gVii]~ahVch`VWa^W~iigZWZ]"
kZgbVchdbdig~cVY^ciZig~cV]gi!
jiVcYZi`Vcg~X`VbZY(%b^cjiZgh
egdbZcVY*"+\c\Zg^kZX`Vc#9Zhdb
~g]Zai[nh^h`i^cV`i^kV]VgbZhiVii
k^ccVeViiWg_Vbdi^dcZgV!Z[iZghdb
]~ahVc[gW~iigVhbZhidbbVc~g
dig~cVY#
9Z^cV`i^kVV`i^k^iZiZghdb]Vg
highicZ\Vi^k^ckZg`VcekgkVg"
YV\hbdi^dc~ghi^aaVh^iiVcYZVgWZiZ!
YViVheZa!Ik"heZa!Ik"i^iiVcYZdX]W^aVc"
k~cYc^c\#

Bdi^dc h`V kVgV ajhi[naai dX] hi^bjaZ"
gVcYZdX]Y~g[g~gYZik^`i^\iViik~a_V
Zcbdi^dch[dgbhdbbVcig^khbZY#IV
^ciZ^[g]gi^Wg_Vc!YZi~gYg^h`Vii
Yj igiicVg dX] YZhhjidb `Vg g^h`Zc
[gh`VYdg"anhhcVeY^c`gdee9Zi~g
d[iVhia~iiVgZVii`dbbV^\c\dbbVc
ig~cVg i^aahVbbVch bZY VcYgV# EgdkV
da^`V ig~c^c\h[dgbZg [g Vii ]^iiV YZi
hdb`~cchgda^\i#
MENTAL BALANS

BgYjWgV[gYjbZg\_dgi#6ii~iVhjci
dX]ggVeh^\aZYZg^ciZWVgVi^aa[nh^h`
]~ahV!YZi`VcdX`hekZg`VYZibZc"
iVaV]~ahdi^aahicYZi#
FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

KgkVgYV\~g[jaaVkjibVc^c\Vg#;d`j"
hZgVeahc^c\VgcV!^ciZeegdWaZbZc#
>cg^`iVY^\eYZjee\^[iZgYj`VcahV#
yYhaV ^ciZ i^Y  dX] `gV[i e hV`Zg dX]
i^c\ hdb Yj ^ciZ `Vc ekZg`V# >c\Zc
`VcVaai#9j`dbbZgVii`~ccVY^\bZg
edh^i^kdX][bZgZcZg\^hdbYjhZYVc
`VcYZaVbZYY^\Vki^aaVcYgV#

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT
MOTIONERA.

7g_VgYjig~cVhdb~aYgZZaaZg[dgih~i"
iZgbZYZcV`i^ka^khhi^ae~aYgZYVg`Vc
Yj aZkV dWZgdZcYZ dX] `aVgV Y^\ h_~ak
a~c\gZ ~c db Yj ~g ^cV`i^k# Bdi^dc ~g
bnX`ZiZ[[Z`i^kbZY^X^chdba~\\Zga^k
i^aagZc#Hdb~aYgZ`VcbVchk~ahing"
`Zig~cVhdb`dcY^i^dchig~cV#
GZ\ZaWjcYZcbdi^dc\Zgedh^i^kV
Z[[Z`iZg/[gW~iigVg`dcY^i^dcZc!higgZ
bjh`ZabVhhV!W~iigZhngZjeeiV\c^c\h"
[gb\V!bZgZcZg\^!`Vg[gWg~c"

MOTIVATION GER KRAFT

Bdi^kVi^dc~gZc\gjcY[gjih~iic^c\[g
]jgk^egZhiZgVg"YZi~gYZc^cgZ`gV[i
hdb[gdhhViih`g^YVi^aa]VcYa^c\#KVY
[gY^\Vii`~ccVY^\bdi^kZgVY4DbYj
hV`cVgbdi^kVi^dc!kVY~g^h[VaadghV"
`Zc4
=VgYjZiihidgibaac\iWdgiV^
]dg^hdciZc`VcYZikVgVZcWgV^YVii
~kZch~iiVjeeb^cYgZYZaba"Y`Vc
YjÒgVbc\VhbhZ\gVgek~\Zc#

juni 

SE UPP FÖR TIDSBRISTEN

9Z[aZhiVVkdhh`aV\VgkZgViik^]Vg[g
a^iZi^Y#BZcYZi~g[V`i^h`iYZihdb~g
bZhig~iik^hi]~g^k~gaYZc!k^]VgVaaV')
i^b$Yn\c!kVg`ZcbZgZaaZgb^cYgZ
I^YhWg^hi]VcYaVgd[iVdbegV`i^h`V
egdWaZb#BZcYZi]VcYaVgdX`hdbVii
eg^dg^iZgV#;gYj^ciZZ`kVi^dcZcVii
\^]de[gYj]ZaiZc`Zaihign`Vc\gV
ejc`iZgeVii"\gV"a^hiVc#:aaZgdbdg"
\Vc^hZgV#BhiZkZg`a^\ZcWYV_dWWV
]Zai^Y4
STRESS KAN VARA POSITIVT

JcYZg higZhh gZV\ZgVg `gdeeZc bZY
]\gZ ejah! hcVWWVgZ VcYc^c\ dX] k^
hkZiiVhbZg#@gdeeZch~iih^WZgZYh`Ve
[gViik^h`V`jccVegZhiZgVbZg#9ZiiV
~gcdgbVaibZcYZi~g^ciZWgVdbi^aa"
hicYZiWa^gac\kVg^\i#
HigZhh]VciZg^c\]VcYaVgdbViih~iiV
\g~chZg!WYZ[gh^\h_~akdX]db\^k"
c^c\Zc#HZi^aaViiYj[gYZci^YYj
WZ]kZg[gVii`deeaVVk#
DET SVÅRA MED ATT SÄTTA GRÄNSER

K^k^aa\~gcVkVgVYj`i^\VdX][WZ`g~["
iZahZ[gcYZbk^]Vgdb`g^c\dhh!WYZ
e_dWWZidX]^eg^kVia^kZi#K^~gg~YYV
[g Vii cZ_ h`V jee[ViiVh hdb Wg^hi e
hVbVgWZihk^a_V dX] ad_Va^iZi " Vii k^ h`V
Wa^ h^YdhViiV ZaaZg [gW^\c\cV k^Y Zii
hZcVgZi^aa[~aaZ#
;gÇYjWWZaVgWZiVcYZÇ`k^ccdg!hdb
WYZ~gad_VaVdX]ea^`iigd\cVe_dWWZi
dX]YZhhjidbVaai[gd[iVYgVgYZihigh"
iVaVhhZi]ZbbV!~gYZi~ccjk^`i^\VgZ
Viih~\V^[gcdX]h~iiV\g~chZg#H~\Zg
YjVaai^Y_V![gadgVgYj`dcigdaaZckZg
Y^cZ\Zci^Y#9^cVeZghdca^\VWZ]dk
]VbcVg^h`nbjcYVcdX]YjWa^gZii
kZg`in\[gVcYgV#
6iih~iiV\g~chZg]VcYaVgdbViiiV
`dcigdaakZgY^cZ\Zci^Y!Y^iiZ\Zia^k#
9Zi`VcYjVaYg^\[gadgVeH~\cZ_
HÅLL ETT STYRELSEMÖTE MED DIG
SJÄLV
Minigolfbana under uppbyggnad
=aabiZbZYY^\h_~ak!bZYY^ii

a^keYV\dgYc^c\Zc#7g_VbZYZc
a~\ZhgVeedgi"]jghigYZii^aabZYb^\
Z\Zcia^\Zc4KVYk^aa_V\4KVYh`Vi^aa
[gViia^kZih`VWa^hdb_V\k^aa]VYZi4
I~c`kZgkVYhdb~gWgV^Y^iia^k#KVY
WZ]kZg_V\\gV[gViiVcYgVdbgYZc
^a^kZih`VWa^a^`VWgV#<gZceaVc#K~a_
jic\gVhV`ZghdbYjkZiViiYj`aVgVg
VkVii~cYgVe#tcYgV^ciZ[gbnX`Zi
eZc\c\#

nummer 

TA KONTROLL ÖVER DITT LIV
ÄR DU SOM BESTÄMMER

-

DET

A^kZii^aa]gY^\9j`VchingVY^iia^k^
]\gZ\gVY~cYj`Vch`Zigdg#9Zi\gVii
bdi^kZgVh^\i^aaViiWg_Vig~cV!i^aaVii
]^iiVcnVjibVc^c\Vge_dWWZidhk#
6iiiV`dcigdaakZgh^c`gdee~gZc
WgVWg_Vc#Bc\Vhdb~g^Ya^\[dgb
ZaaZgha^iZgbZYkZgk^`i]Vg[ghidX]
[g~bhiZiiY^hX^ea^cegdWaZb!YZVck~c"
YZgh^ci^Yi^aaVaaib_a^\iVccVibZc
kZicd\^ccZghi^ccZViiYZWdgYZbd"
i^dcZgVbZgdX]~iVhjcYVgZ#
tcZc\c\!YZi\~aaZgVii]^iiVi^Y#
9jbhiZ^ciZcYk~cY^\ik^hkVgVhj"
eZgZ[[Z`i^k[gcbdg\dci^aa`k~aa#9Zi
]VcYaVgbZgdbViiÒccVjikVYYjh`V
k~a_VWdgidX]h~\VcZ_i^aa#
DU KAN BARA VARA PÅ EN PLATS ÅT
GÅNGEN

HahV^ciZZcZg\^eViii~c`VeVaaiYj
WdgYZ ]V \_dgi# ;d`jhZgV ]ZaagZ e YZi
Yj]Vg[gVb[gY^\dX]ehYVciYj]Vg
b_a^\]Zii^aa_jhicj#
9Zi]VcYaVgdbViikVgVc~gkVgVcYZ
^h^iiZ\Zia^k#9^cZ[[Z`i^k^iZi^a^kZi
`VgdbYj[d`jhZgVgeYZiYj\g
_jhicj#
VÅGA TA STEGET

6aaVWZ]kZgYdX]
Y [naaV e YZ h_~ah"
a^\V [ggYZc bZY
hYVcihdb^che^gZ"
gVg dX] gjX`Vg a^iZ
e \g~chZgcV# KVY
k^ ^che^gZgVh Vk ~g
k~aY^\i ^cY^k^YjZaai
bZc d[iV ~g YZi
hYVcihdb^ccZW~g
Zc jibVc^c\ [g
dhh h_~akV dX] kgV
h^`iZg#
9ZiW~hiVgYZi
~gVii\gVhYVci
hdbbVc^ciZ\g
i^aakVgYV\h#9j
`Vci#Zm#i~c_Ve
Y^cV[nh^h`VWZ"
\g~chc^c\Vg"bZY
WZg\h`a~iig^c\!
YVchdhk#ZaaZg\
e`dchZgiZgdX]
`dchijihi~aac^c\Vg
hdbjibVcVgY^c
[VciVh^dX]Y^cV
\g~chZg#
9Zik^`i^\VhiZ~g

^ciZkVYYj\g!jiVcViiYj[V`i^h`i\g
YZi#9ZcnV^bejahZgcV\ZgZcZg\^hdb
Yj`VcVck~cYVWYZe_dWWZidX]
]ZbbV#
9Zi]VcYaVgdbViikVgVc~gkVgVcYZ
^Y^iiZ\Zia^k#
I~c`eViiYj~gYZck^`i^\VhiZeZghdcZc^
Y^iia^k
;g^h`kgY  =~ahV `dbbZg Vii Wa^ Zii
hiZcYZ^chaV\^7nVWaVYZi#
?V\~giVX`hVb[ghncejc`iZgdX]
[ghaV\i^aa^ccZ]aa#
7VgWgd=ZgckVaa!yhiZga^V
WVgWgd5a^kh`gV[i^YZ\ZWZg\V#hZ
IZa#%))"(*%*%*!%,%'.(+.,'

En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig!

700m2 TYGBUTIK

med bl.a. modetyger, lintyger, gardintyger, möbeltyger,
festtyger, brudtyger

SOMMARFYNDA I GÖSSELSTA´N
Varor för 9:-/m, 19:-/m, 29:-/m, 39:-/m osv.
Titta gärna in på hemsidan

www.gittes.se e-post: info@gittes.se
Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13
(helgaftnar och helgdagar stängt)
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KRISTIANSTADS KOMMUN
MEDBORGARKONTORET

Du som undrar eller tycker något om
Kristianstads kommun
– kontakta medborgarkontoret!
•
•
•
•

Service och samhällsinformation
Synpunkter och medborgarförslag
Möt politiker och tjänstemän
Vi ger dig svar och vägledning

Medborgarkontoret ligger på
Kristianstads stadsbibliotek
Telefon: 044-13 67 00
medborgarkontoret@kristianstad.se
www.kristianstad.se/medborgarkontoret

Röda Korsets Vårauktion
gick av stapeln den 23 april med
Per-Åke Persson som sedvanlig
utropare. Han är ju inte bara utropare utan också en underhållare av
stora mått. Antalet besökare var 29
st, kanske lockade det vackra vädret
till andra aktiviteter, vem vet? 81 rop
inbringade 5330 kr. Bland auktionsföremålen fanns textilier, hemgjord
marmelad, krukväxter, plantor och
frukt och så förstås Gullis makalösa
biskvier! Vi tackar publiken för deras
tjänstvilliga inrop samtidigt som vi
tackar dem som skänkt saker till auk-

tionen. Vi sålde även ett lotteri på en
ostbricka som vår trogna grytlappsvirkare Edith Sjögren vann. Det stora
pelargonlotteriet innehöll 11 vinster
och en och samma person, nämligen
Anne Jönsson, vann tre av dessa.
Gott kaffe och hembakade kakor
serverades av kvällens värdinnor
Gunborg Andersson och Gertrud
Nygren.
Auktionen tillsammans med flera
sålda lotterier inbringade totalt 9785
kr. Tack alla för era bidrag!
Vid pennan Ethel Gustafsson

Vi på Ullmans Begravningsbyrå
öppnar nu ett kontor i Kristianstad
på Östra Vallgatan 6.

Den 5 maj
Tollarpskontoret fortsätter som vanligt!
Laila Jönsson från Degeberga som jobbade för Bo Persson
på Tollarps Begravningsbyrå i 15 år fortsätter nu
sin långa karriär hos oss.
Vi är en mindre familjeägd begravningsbyrå som står
våra kunder nära, både under och efter vårt åtagande,
detta får vi ofta bekräftat från våra kunder som tittar in
när de har vägarna förbi.
Vi vill vara er till hjälp i en svår och omtumlande situation,
få er att känna er trygga och vara ett stöd för er.
Hos oss kommer ni känna er väl omhändertagna.
Vi utför hämtningar dygnet runt.
Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
5PMMBSQ  t,SJTUJBOTUBE  
Michael, Marie och Laila



Sångfågel kom ner från backarna!
Röda Korset och Kyrkliga syföreningen i Vittskövle bjöd in församlingens pensionärer till Vårfest i församlingshemmet tisdagen den 13 maj.
Långborden var dukade till fest med
försommarens första blommor då ett
40 inbjudna förväntansfullt tog plats.
Kyrkoherde Ulf Kleander och kantor
Andreas Welinder inledde med en
kortare andakt. Gästerna lät sig väl
smaka av bl a honungsmarinerad
skinka från Degeberga golfklubb.
Alltid lika vällagat och gott!
Medan vi övriga sedan lutade oss
tillbaka fattade vår sångfågel Katrin
Karlsson från Bökestorp gitarr och
mikrofon. Vilken pipa och vilken
värme den tjejen har! På ett alltid lika

personligt och innerligt sätt berättade och sjöng Katrin både visor, schlagers, psalmer och skillingtryck. Och
publiken gladdes och sjöng med.
Katrin har en alldeles enastående förmåga att få oss att ryckas med både
när det svänger som i Sven-Ingvars
låtar eller när blir lite stillsammare.
Inget öga var torrt när Katrin sjöng
den kända visan om ”Hemmets jord”.
Efter välbehövlig bensträckare
och tid för småprat smakade det gott
med kaffe och goda tårtor. Johan
Jansson, spirituell som vanligt, framförde gästernas varma tack för en
mycket trevlig eftermiddag.
Eva Möttus
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•

Vattengympainstruktör sedan 1987

•

Diplomerad Stress- & Friskvårdsterapeut

•

Certifierad Taktipro massör

•

Oberoende produktkonsult - Tahitian Noni
International

•

Konsulent Aloe Vera Produkter –
LR Health & Beauty Systems

•

Stavgångsinstruktör

+YRREVW+VEREV
(YLMXXEVSWWM2SVVPME
*VoR(IKIFIVKE
O}VQSX0MPPILIQOQ
XEZmRWXIVQSX23660-%
O}VGEQZMHKYPX
LYW ZmRWXIV LMXXEVHY
KoVHWJ}VWmPNRMRKIR

__________________________________________________________________________________________

VATTENGYMPA drop in hela sommaren i FORSAKARSBADET!
Torsdagar

kl. 19.00

12/6 - 14/8

kl. 19.00

16/6 - 11/8

= 10 ggr

Måndagar
= 9 ggr

• 10-kort (ej personligt)
• 5-kort (ej personligt)
• 1 gång

450:250:55:-

:c0/312%
&SHMPSGL+YRREV+}XLRIV
XIP

Varmt välkommen!
Barbro Hernvall

Tel 044 – 35 05 05, 0702 936 972
Livskraft i Degeberga
Donners v 75 (Österlia), 297 95 Degeberga
www.livskraftidegeberga.se barbro@livskraftidegeberga.se

Äntligen sommar!
Hos oss hittar du alllt som behövs för en härlig
sommar. Kom in till oss och dela vår matglädje.
Vi kan ge dig tips och idéer.

Fr o m vecka 24 har vi sommaröppet:
Måndag - lördag 9-20, söndag 10-20.

Fråga gärna vår
Matvärd Ywonne
om tips och idéer
på god sommarmat!

Vi vill ge maten ett större värde

Degeberga
ÖPPET: mån-fre 9-19, lör 9-17, sön 10-17, sommaröppet f ro m v 24 mån-lör 9-20, sön 10-20.



Degeberga Goifs
ungdomslag 2008
Knattar &

Knittor

F 13
P 13

P8 – P9

P 11

F 15

G United
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bUHQNOlGEXWLNEHOlJHQLHQQnJRWRYDQOLJORNDORFK
PHGHWWQnJRWDQQRUOXQGDVRUWLPHQW$OODlUGRFN
YlONRPQDDWWSUHFLVVRPLHQYDQOLJEXWLNWLWWDRFK
SURYDXWDQDWWNlQQDN|SWYnQJ+LWNRPPHUNYLQQRU
IUnQKHODODQGHWRFKKDQGODUPHGVWRUI|UWMXVQLQJ
PHQRFNVnLQlURPUnGHWILQQVPnQJDRFKJRGD
NXQGHU9LYlQGHURVVWLOONYLQQRUVRPDFFHSWHUDW
VnYlOVLQNURSSVRPnOGHUPHQJlUQDYLOOJ|UDGHW
ElVWDP|MOLJDDYVLQDI|UXWVlWWQLQJDU0HGnUV
HUIDUHQKHWDYNOlGSURGXNWLRQNDQYLHUEMXGDNOlGHU
VRPNlQQVEUDSnRFKlUOLWHODJRPVSlQQDQGH1X
KDUYLlYHQ|SSQDWYnUWW\JUXP9LKDU|SSHWnUHW
UXQWULQJHOOHUEHV|NKHPVLGDQI|U|SSHWWLGHU

9b/.200(1,1
7,1*69b*(1z'(*(%(5*$
ZZZDQQDPRGHOOHUQXz7(/

Visste du att en av de viktigaste näringsupptäckterna under
senare år, Nonifrukten, är mer än 2000 år gammal!
Naturliga Noni Produkter! Ej testat på djur.
TAHITIAN NONI™Juice - Ger ökad energi, Rik på
antioxidanter, vitaminer o viktiga mineraler.
Paradisiska Hud-, Hår- och Spa Produkter
-utan parabener och sulfater.
Tahiti Trim Plan 40 ™speciellt för kvinnor 40+
Unik Näring för hundar och hästar
TaHIRO™- Den nyttiga energidrycken -Nu é den här!

Vill DU jobba med oss, i världens 4.e mest snabbast växande företag, någonsin?
Bodil Fredriksson 0708-846911 - Barbro Hernvall 044-350505
Oberoende produktkonsulter för Tahitian Noni™International

%&(&#&3("456(#:"#
%FHFCFSHBTUVHCZjSFUUOBUVSOjSBCPFOEFBMUFSOBUJWJFO
MVHOPDISPGVMMNJMKz

5`/,1a044
 OjSOJIBSTMjLUPDIWjOOFSQlCFTzLPDIOJJOUF
IBSQMBUTGzSEFNIFNNBIPTFSElLBOEFCP
IPTPTTJOBUVSTLzOPNHJWOJOH
 USjOJOHTMjHFSJGPUCPMM HPMG TJNOJOHPDI
PSJFOUFSJOHNN
 PNOJTLBMMIBLPOGFSFOT
 PNOJCFIzWFSGFTUMPLBMNFEQMBUTGzS
 VQQUJMMHjTUFS WJLBOjWFO¹YBNBUFOPNTl
zOTLBT
 7JTBNBSCFUBSNFEHPMGLSPHFOPDI&LTUSzNT$BGn
 PNOJIBSKPCCBSFTPNCFIzWFSzWFSOBUUOJOH
 ¬WJIBSCSBQSJTFSQlMlOHUJETCPFOEFGSjNTU
VOEFSMlHTjTPOH
 PNOJWJMMTPMBJTPMBSJF
 PNOJWJMMTQFMBUFOOJT
6OESBSOJzWFSOlHPUIzSHjSOBBWFS
UFMFGPO
'BY
NBJMJOGP!EFHFCFSHBTUVHCZTF
IFNTJEBXXXEFHFCFSHBTUVHCZTF
7`-,0./"zOTLBS
4UFGBONFEQFSTPOBM

Parkett, Kakel, Klinker, Plast, Linoleum
och golvslipning. Uthyrning av slipmaskin
Öppet:

Måndag, Tisdag, Fredag
Torsdag

10 – 18
10 - 15.30

Lördag

www.golvtjanst.nu

10 - 13

'zSJOGPSNBUJPOBOHlFOEFTUVHCZO 
WBSWjOMJHLPOUBLUB
3FDFQUJPOPDICPLOJOH
JOGP!EFHFCFSHBTUVHCZTF
%FHFCFSHB4UVHCZ"#
5SPMMFNzMMBWjHFO
%&(&#&3("
5FM'BY
XXXEFHFCFSHBTUVHCZTF

4INGSVËGEN  s   $%'%"%2'!
    s INFO GOLVTJANSTNU
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AB Widtsköfle Sågverk – 100 år i naturens tjänst!

Patrik Bladh övervakar produktionen

7

nVWaVYZih jih~cYZ ]Vg [dgihVii
gZhVc cdggji jiZ[iZg k~\ &. dX]
`dbb^i i^aa 67 L^Yih`[aZ H\"
kZg`dX]Y~gig~[[Vi@_Zaa?VchhdcK9!
<gZ\Zg ?Vchhdc egdYj`i^dchX]Z[ !
7Zgi^a ?Vchhdc [Vg i^aa @_Zaa dX] <gZ\Zg
dX] [gZ YZiiV  ~\VgZ hVbi 8Vga"<Zdg\
Hi_Zgchl~gY~\VgZi^aaL^Yih`[aZ<dYh
dX]~\VgZi^aah\kZg`Zi[gVbi^aa&.-(#
7Zgi^a?VchhdcWZg~iiVgViiYZi^g]Vg
WZYg^k^ih^cYjhig^ZaakZg`hVb]ZieYZc
eaVih k^ WZ[^ccZg dhh e ^ &%% g 9Zc
jghegjc\a^\V^cYjhig^Va^hbZch]^hidg^V^
H`cZ~gbnX`ZihiVg`i[g`c^eeVibZY
YZ hidgV <dYhZc# 7Zgi^a c~bcZg hdb
ZmZbeZa8]g^hi^cZ]dkdX]6ajcWgj`Zi#
>a^iZb^cYgZh`VaV[VcchL^Yih`[aZ
<dYh hdb ]~g e eaVihZc a\ WV`db
hiVgiZcVkZiiiZ\ZaWgj`hdbi^aakZg`VYZ
k^ihVcYiZ\Za`VaaVY!ÇK^iih`kaZiZ\ZaÇ!
higVmY~gZ[iZghiVgiVYZZiih\kZg`hdb
jghegjc\a^\Zc h\VYZ ]jkjYhV`a^\Zc
Wd`#9ZikVg8Vga"<Zdg\h[Vg[Vg!GjYda["
=dYYZg Hi_Zgchl~gY hdb hiVgiVYZ YZi
]ZaV#9ZikVgZcVkVcXZgVYi^aakZg`c^c\
hdbWZYgZkhhhdbi^aakZg`c^c\Vki#Zm#
hiVkVg i^aa hbgYg^iiaVg dX] ijccdg#
:mZbeZa e YZccV ine Vk i^aakZg`c^c\
[^cch[dgi[VgVcYZ`kVge[gZiV\Zi#
EYZc]~gi^YZckVgYZihVbbVeZg"
hdcVahdbek^ciZgcVkkZg`VYZig~YZc!
e kgZc h\VYZ k^g`Zi! e hdbbVgZc
eV`ZiZgVYZWg~YZgcVdX]e]hiZci^aa"
kZg`VYZda^`VegdYj`iZg



6aaiZ[iZgViigZc\gWg_Vg[gZiV\Zi
67 L^Yih`[aZ H\kZg` ~kZc Vii h\V
WVggig~Y#BVc]VYZcj~kZc[iii^aa\c\
i^aaZcX^g`Zah\#:cZaZ`ig^[^ZgVY_~gck~\
higVm^ci^aajcYZga~iiVYZk~hZcia^\ibZY
igVchedgiZgcV[g[gZiV\Zi#:cbnX`Zi
hidg c\bVh`^c Vch`V[[VYZh hdb \Vk
`gV[i i^aa egdYj`i^dcZc# E (%"iVaZi
Vch`V[[VYZh gVbh\Vg hdb k~hZcia^\i
gVi^dcVa^hZgVYZ Yg^[iZc# E YZc i^YZc
[VcchYZi(*")%Vchi~aaYVeh\Zc#9
h\VYZbVcjc\Z[~g]VakVgZi#
E,%"iVaZiVchi~aaYZh7Zgi^a?Vchhdc#
67 L^Yih`[aZ H\kZg` ]VYZ Y X^g`V
'*Vchi~aaYVdX][gZiV\ZiegdYjXZgVYZ
jc\Z[~g'%%%%`jW^`bZiZgWg~YZgeZg
g#
9Zc&,/ZcdkZbWZg&.-(`db`ViV"
higd[Zc Ä Zc hidgWgVcY YZaVYZ hidgV
YZaVgVkh\kZg`Zi#L^Yih`[aZ<dYhk^aaZ
^ciZhiVgiVjeekZg`hVb]ZiZc^\Zc!jiVc
bVc k^aaZ hVihV e `~gckZg`hVb]ZiZc
_dgYdX]h`d\#:[iZgWgVcYZchaYZbVc
[gZiV\Zi i^aa 7Zgi^a ?Vchhdc! [VYZg i^aa
@_ZaadX]<gZ\Zg#67L^Yih`[aZH\kZg`
]VYZcjWa^k^iZii[Vb^a_Z[gZiV\7Zgi^a
WaZkX]Z[[g[gZiV\ZidX]a~bcVYZ^h^c
ijgkZgVchkVgZii^aa@_ZaadX]<gZ\Zgg
'%%%#9Z~gcjbZgVZchVbbV~\VgZi^aa
[gZiV\Zi#
>YV\dbh~iiZg67L^Yih`[aZH\kZg`
X^g`V &%% B`g eZg g dX] bVc ~g [g
c~gkVgVcYZ'-Vchi~aaYV#>YV\i^aakZg`Vh
kVg_Z g X^g`V +* %%% `jW^`bZiZg Wg~"

YZg Bah~iic^c\Zc ~g Vii `V egdYj`"
i^dcZci^aa,%%%%`jW^`bZiZg#ug'%%,
^ckZhiZgVYZ [gZiV\Zi [g &+ B`g! Vaai
h_~ak[^cVch^ZgVi!hViibVc^YV\]VgZc
hnccZga^\ZcgVi^dcZaai^aakZg`c^c\#>YV\
~g egdYj`i^dchiV`iZc (& `jW^`bZiZg ^
i^bbZcbZc^iV`ibZY`VYZdb`dhi"
cVYZg `Vg dX`h `gVkZi e ]\gZ
egdYj`i^k^iZihVbiZcji`VYk^YVgZ["
g~Ya^c\#Jc\Z[~g.*Vki^aakZg`c^c\Zc
ZmedgiZgVh9ZihighiVbdiiV\VgaVcYZi
~g=daaVcYY~g]VgL^Yih`[aZH\kZg`
Wa^k^i Zii k~a`~ci WZ\gZee# 7Zgi^a ]VYZ
eaVcZg e Vii ~cYgV [gZiV\hcVbcZi!
Wa#V# Zc\Zahb~ccZc ]VYZ hkg^\]ZiZg
ViijiiVaVcVbcZi#@jcYZgcV^=daaVcY
VkgYYZZiicVbcWniZ!cVbcZikVg^c\V
hkg^\]ZiZg[gYZbViijiiVaV!YZhhjidb
kVgL^Yih`[aZH\kZg`hZYVcbc\Vg
bnX`Zik~a`~ci^=daaVcY#6cYgVZmedgi"
a~cYZg~gInh`aVcY!9VcbVg`!:c\aVcY
dX]HVjY^"6gVW^Zc#
9ZcgVi^dcZaaVi^aakZg`c^c\Zc`g~kZg
^YV\Zc]ZaiVccVc`jch`Vehc^kVkegd"
Yj`i^dcheZghdcVaZc ~c i^Y^\VgZ# Cj ~g
YZi kZgkV`VcYZ [gVb[g YViVh`~gbVg
hdb\~aaZg!^ciZhbnX`Zi]VcY\g^ea^\i
VgWZiZ#;gZiV\ZibhiZ]ZaVi^YZch`V
Zc h gVi^dcZaa i^aakZg`c^c\ hdb b_"
a^\i[gVii`jccVbiV`dc`jggZchZc#
@_Zaa[gVb]aaZgViibVc^YV\~gbnX`Zi
anX`a^\iadiiVYbZYZc`jcc^\dX]ad_Va
VgWZih`gV[i
9ZiZcYVig~YhaV\67L^Yih`[aZH\"
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kZg` ^YV\ h\Vg ~g \gVc# 9Zi ~g \Vch`V
WgV WVaVch e gkVgji^aa\c\Zc# C~g
^ciZgk_jc\gh^b^iiZcVkVeg^a]~biVh
YZi h^hiV i^bgZi [gc hidgbZc <jYgjc
67 L^Yih`[aZ H\kZg` ~g hZYVc Zc
i^Y YZa~\VgZ ^ H`cZi^bbZg 67# 9ZiiV
[gZiV\~gad`Va^hZgVi^=~hhaZ]dabdX]
]VciZgVgVaai^bbZg[ghg_c^c\[gh^cV
bZYaZbbVg# H`cZi^bbZg 67 h`iZg
~kZcVkkZg`c^c\Vkh`d\hVbi~kZciZg"
eaVciZg^c\VkcnVeaVcidg#H`cZi^bbZg
hdb]VgZii&%"iVaVchi~aaYVdbWZhg_Zg
cjbZgV Vaa gkVgjVch`V[[c^c\ i^aa h\"
kZg`Zi#
=jg[jc\ZgVgYi^aakZg`c^c\Zc^YV\4
9ZiWg_VgbZYViikVg_ZhidX`eVhhZgVg
Zc b~ijigjhic^c\ [ghZYY bZY aVhgVg#
6aai [g Vii dei^bZgV jicnii_VcYZi Vk
hidX`Zc h Vii bVc [g ji bVm^bVai
bnX`ZiWg~YZgjgkVg_ZZc]Zi#9~gZ[iZg
hdgiZgVhkVg_ZhidX`hViiYZaV\gVhi^aa"
hVbbVch bZY VcYgV hidX`Vg ^ hVbbV
Y^bZch^dc#6aaiYZiiVh`ihVkZceZghdc
hdbkZgkV`Vgb~ic^c\Zck^VYViVh`~g"
bVg# 9ZccZ eZghdc ~g ^ciZ Vchi~aaY Vk
67 L^Yih`[aZ H\kZg` jiVc Vk Zii [g^"
hiZcYZ[gZiV\!KB;"HnY!ÄVaai[gVii
VaaVeVgiZgh`VaakVgVh~`gVeViiYZi~g
Zii`dggZ`igZhjaiVihdbgZYdk^hVh#H_~ak"
`aVgi~gYZihZYVcbnX`ZihidgVigjX`Vg
hdb]VciZgVg]VciZg^c\ZcVkhidX`VgcV
[gZdX]Z[iZgaVhZgb~ic^c\Zc#
Henrik
Mattsson i sitt nya kontor
67L^Yih`[aZH\kZg`kZihZYVck^a`V
k^g`ZhY^bZch^dcZghdbZ[iZg[g\Vh#I^aa
h\c^c\ZciVhY~gZ[iZgjiYZY^bZch^d"
cZgVkhidX`Vghdbdei^bZgVgYZZ[iZg"
[g\VYZ Y^bZch^dcZgcV Vk Wg~YZg ZaaZg

nummer 

Färsk fisk Rökt ål
Direkt från båt
Honsa öppnar portarna på Nya Rompeboden för
säsongen. Lördagar mellan 9.00-12.00 fr. o. m. 5
Rudolf-Hodder Stjernswärd startade företaget

juli t.o.m. 22 dec.
Försäljning av färsk fisk sker även mitt i veckan,

eaVc`dg#9ZhhVhidX`VgbViVhjeeeZii
WVcYhdbigVchedgiZgVgYZbi^aaWVcYh"
\Zc#6aaih`ZgVjidbVi^h`idX]gZhjaiViZi
Wa^g da^`V hidgaZ`Vg e Wg~YZgcV# 9ZhhV
hdgiZgVhdX]eVX`VhhZYVcVjidbVi^h`i
^gZheZ`i^kZhidgaZ`h`aVhh#
9~gZ[iZg \g eV`ZiZc Vk Wg~YZg i^aa
idg`Vg hdb hj\Zg ji [j`i^\]ZiZc jg
eaVc`dgcV# BVc `Vc ~kZc ]nkaV  Wg~"
YdgcVdbbVck^aa]VZcha~iniV^hi~aaZi
[gZch\VY#6aaVYZhhVeV`ZiVkWg~YZg
ZaaZg eaVc`dg aV\gVh hZYVc bnX`Zi aj["
i^\i jcYZg iV` ZaaZg VccVi gZ\ch`nYY ^
VkkV`iVceigVchedgii^aa`jcY#
Hdb kVg dX] Zc h~`Zgi [ghig Wa^g
YZibnX`Zih\hec!dX][a^hVki^aakZg`"
c^c\Zc#9ZhhVgZhiegdYj`iZg~gbnX`Zi
Z[iZg[g\VYZ! > 67 L^Yih`[aZ H\kZg`h
[Vaa \g bc\V hidgV aVhiW^aVg aVhiVYZ
bZYXZaajadhV[a^hkVg_ZYV\i^aaZcbVh"
hV[VWg^` [g Vii Wa^ eVeeZghbVhhV dX]
h\hecZc h~a_h i^aa eZaaZihi^aakZg`c^c\#
=~g`VcbVckZg`a^\ZciVaVdbViidei^"
bVai jicnii_V Vaa gkVgV Ä Zc [gjih~ii"
c^c\[gZiigVi^dcZaai[gZiV\hdb_j67
L^Yih`[aZH\kZg`kZg`a^\Zc~g!inX`Zg
BV\cjh:g^Xhhdc

se anslag på Nya Rompeboden

Nya Rompeboden vid Rigeleje Camping
tel. 0703-541775

Besök Ålamuséet nu i sommar!
Honsa & Maria öppnar även portarna till ålamuséet. De håller föredrag om ålafisket och en
ålamacka serveras. 200:-/person
Anmälan Turistbyrån i Åhus tel 044-240106
Perioden 11/6 – 30/7, Onsdagar kl 13.00–15.00

Hjärtligt Välkomna
Ålkompaniet

D EGEBERGA
T AXI

8-sitsig minibuss med hög
komfort. Handikapputrustad.
Endast förbeställning,
innan kl. 17.00 må - to.
Tel 044 - 35 08 02 (ej mobil)

LILLEHEMS
UTEGRISAR
Kött och chark i gårdsbutik
Helgrillad gris på evenemang
Öppet Fre 17-19 lör-sön 10-15
044-352427-0708352426-27
www.lillehemsutegrisar.se

Bertil, Carl-Georg, Kjell och Greger



juni 

nummer 

Bökestorp Skrot AB
– Ett företag i miljöns tjänst

Evert Andersson och Mikael Willeborg

9

ZikVg^ciZjiVcViiVgi^`Za[g[Vi"
iVgZcVcVYZZccZgkhYVggc^c\
^ [gVbkV\cZc ^ YZc ;dgY Bdc"
YZd]Vc[~gYVYZh^Y]Vcc~gbVYZh^\
eaVihZc[g7`ZhidgeH`gdi67ÇtgYZi
gZYVc YV\h [g b^\ jcYgVYZ cd\ Bdc"
YZdc4Ç 9Zi kVg YZi ^ciZ >hi~aaZi ]VYZ
7nVWaVYZih jih~cYZ hi~bi ig~[[ bZY
B^`VZa L^aaZWdg\ dX] ]Vch [Vg :kZgi
6cYZghhdc! WYV ~\VgZ i^aa 7`Zhidgeh
H`gdi 67# ;gZiV\Zi ~g ]Zai [Vb^a_Z~\i#
7`ZhidgeH`gdi67]Vg^YV\+Vchi~aaYV
dX] bVc dbh~iiZg h~a_Zg [g X^g`V &&
b^a_dcZg `gdcdg# Jc\Z[~g * b^a_dcZg
idch`gdidX]bZiVaaZgeVhhZgVgga^\Zc
\Zcdb[gZiV\Zi
;gZiV\ZihiVgiVYZh[gX^g`V(*gh
hZYVc^7`ZhidgeVk:kZgi6cYZghhdc#
EYZccjkVgVcYZeaVihZchigVm^ci^aa
k~\&.cdggdb9Z\ZWZg\V]Vg7`Zh"
idgeH`gdi67[jcc^ih^X^g`V&(g#
B^`VZaWZg~iiVgViibVck^YZiV"
WaZg^c\ZceYZccjkVgVcYZeaVihZc
kVgikjc\ZcVii]VZc*%bZiZgWgZY
h`nYYhodcbZYW^WZ]aaZch`d\jiZ"

bdik~\&.#HZYVc]VgbVc^c]~\cVi
dbgYZibZYZii]\i!dX]Zca^\i["
gZh`g^[iZgcV!\gcieaihiV`Zi[gVii
hb~aiV^cbZYcVijgZc#9Zi~gZcYVhi
\ZciZbdiZcigci^aa[gZiV\Zihdb
hiV`ZiZi~gWaiidX]k^iiYkh#[gZiV\Zih
[~g\Zg#
KVY]~cYZgYbZYZcW^ahdb]Vg
\_dgih^ch^hiV[~gYi^aa[gZiV\Zi4B^`VZa
WZg~iiVgViiYZiZ\Zcia^\Zc~gZc\Vc"
h`VZc`ZaegdXZhh#;ghi\~aaZgYYZc
cYk~cY^\VeVeeZghZmZgX^hZcYkh#Vii
VkgZ\^higZgV[dgYdcZi#C~gVaaVeVeeZg
~g`aVgV`VcbVceWg_Vh`gdic^c\Zc#
BVcWg_VgbZYViihVcZgVW^aZcdX]iVg
]VcYdbVaaVb^a_[Vga^\VegdYj`iZghdb
hhdb\aVh!he^aada_dg!WViiZg^ZgZiX#9ZhhV
b^a_[Vga^\VegdYj`iZgbhiZhZYVc[g"
kVgVheZii`dggZ`idX]h~`Zgih~ii#
9~gZ[iZgYZbdciZgVgbVcVck~cY"
WVgVYZaVgVkW^aZc[gVii`jccVh~a_V
YZhhVhdbWZ\V\cVYZgZhZgkYZaVg"
h_~ak`aVgii^aaZiibnX`Zia~\gZeg^h~c
kVYZccnYZa`dhiVg#9ZiÒcch~kZc
W^aVgY~gZc`eVgZVkZcgZhZgkYZa
h_~ak[gYZbdciZgVi#Zm#ZchiVgibdidg#
H_~ak`aVgi~gYeg^hZi~cYa~\gZ#
7`ZhidgeH`gdi67hVbVgWZiVg
bZYYZi`~cYV[gZiV\ZiHiZcV67#9Zi
hZcVgZ[gZiV\ZihkVgVg[gViiZiibZY
YZba^ZgViWdaV\!=VabhiVYh7~gVgaV\!
bZY]_~aeVkbdW^aVegZhhVg`Zggjci
dX]egZhhVg^]deW^aVgcVi^aa[ng`Vci^\V
eV`Zi#9ZhhVeV`Zi\ghZYVci^aaWV`V
i^aahia^cYjhig^cdX]Wa^gWa#V#cnW^a"
eai7`ZhidgeH`gdi67]VghaZYZh
^c\ZcZ\ZcegZhhVca~\\c^c\#9Zb^a_"
[Vga^\VegdYj`iZgcViVhhZYVcdb]VcY
VkWZ]g^\V[gZiV\hdbHiZcV67\aVh

Marias
Fotvård
Tingsvägen 23 Degeberga Tel 044-35 07 10 Ring och boka tid!

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!



dX]WViiZg^ZgdX]GZh^he^aada_dg#
6iiiV]VcYdbW^aVg[gh`gdic^c\~g
cjbZgVZiiegdYjXZciVchkVg#9Zi^ccZ"
W~gViiYZi^ciZh`Vaa`dhiVZc~\VgZVk
ZcW^ac\dci^c\Viih`gdiVYZchVbbV#
@VcW^aZc`dbbVi^aa7`ZhidgeH`gdi
67[gZ\ZcbVh`^cZg]aaZg~\VgZc
*%%`gdcdg#BhiZbVcY~gZbdi]~biV
W^aZchZg]aaZg~\VgZc^c\VeZc\Vg
ÄbZcYZi`dhiVg_j]dcdb]ZaaZg^c\"
Zci^c\ViiWa^VkbZYYZc#
B^`VZaWZg~iiVghZYVcViih`gdic^c\
VkW^aVg^ciZ~gYZchighiVYZaZcVk
[gZiV\ZihkZg`hVb]Zi>hi~aaZi~gYZi
bZiVaaYZaZchdb^ccZ[ViiVg^cYjhig^"
h`gdi!aVciWgj`hh`gdidX]VcYgVbZiVa"
aZghdb~ghighi#6aaihYVcih`gdiWZ"
iVaVg7`ZhidgeH`gdi67[gZ[iZgk^`i#
I^aak~\V\c\hh~iiZiViii#Zm#h`gdiVZc
h`gYZigh`V~gZmV`iYZihVbbVhdb
Viih`gdiVZcW^a#
;gZiV\Zi]VgZ\cVaVhiW^aVg!igjX`Vg
bb[gVii`jccV]~biVZkZcijZaai
h`gdi#7`ZhidgeH`gdi67]Vg~kZc
]V[i^cYjhig^jeeYgV\!i#Zm#[gcK^c
Heg^i!Viig^kVX^hiZgcZgdX]VccVibZ"
iVaajigjhic^c\#
=ZaVH`cZdX]YZaVgVkHbaVcY
ji\g7`ZhidgeH`gdi67kZg`hVb]Zih"
dbgYZ;gZiV\Zi]VgZiibnX`Zi\dii
gn`iZdX]bVchVbVgWZiVgbZY`daaZ"
\dggjcidb^H`cZ#
I^aahajiWZg~iiVgB^`VZa!bZYWZg~i"
i^\VYhidai]Zi!Vii[gZiV\Zi~gB^a_\dY"
`~ci
7nVWaVYZich`Vg7`ZhidgeH`gdi
67Vaa[gVb\c\^h^ckZg`hVb]Zi\Z"
cdb
BV\cjh:g^Xhhdc

juni 

nummer 

Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
den trivsamma och gemytliga klubben
med en tio-i-topp bana.
Vi har en 18-håls bana som håller mycket
hög klass.
Skotskinspirerad och med mästerskapskaraktär.
Vi har en 9-håls golfbana med par 3-hål.
En alldeles utmärkt träningsbana.
Vi har en mycket väl tilltagen träningsanläggning. Drivingrange med grästee,
Sveriges största puttinggreen, bana för
inspelsträning, greenbunker, m.m.
Vi har ett mysigt klubbhusområde där du
hittar alltänkbar service i form av restaurang, pro och välsorterad shop.

Vi har ett antal förmånliga medlemskapsformer för att passa olika önskemål.
Vi är en klubb med “vind i seglen”.
Du är välkommen att besöka oss för att ta
en fika eller äta en bit mat i restaurangen,
besöka Jessica och Petter i Golfshopen,
prata medlemskap med Eva på kansliet
och jag är säker på att Du också kommer
att tycka att vi är den trivsamma och
gemytliga klubben som vi utger oss för
att vara.
Vill du veta mer, ring 044-355035 och
prata med Eva

Degeberga Golfkrog
VI HÄLSAR ALLA GAMLA OCH NYA

VÅR KROG
HärGÄSTER
serverasVÄLKOMNA
husmanskostTILL
i bufféform
varje
dag
kl
11.30-16
från
mars
till
VI SERVERAR LUNCH ALLAdecember.
DAGAR
I MELLAN
december11.30
även–julbord.
16.00.
À LA CARTE
OCH CATERING
Fullständiga
rättigheter.FINNS.
&ESTARRANGEMANG s #ATERING s "USSAR
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
HjärtligtMED
Välkomna!
ANDERS
FAMILJ.

Anders med familj
044-35 50 40
www.dwgolfklubb.com

Butiksinredningar, Fönster, dörrar, Våningstrappor,
Köksinredningar, Butiksinredningar, Specialister på lärkträd
Bruno
Håkansson

7IENERBRÍD
OCH KAKOR FRòN
#AFÀ 3ANDHEM

Degedalsvägen 1, 297 31 Degeberga
Tel: 044-35 04 40 Fax: 044-35 07 00
Mob: 0708-49 49 62, 0708-49 49 61

Arne
Svensson

M j e l a

&»RDIGA
BAGUETTER
OCH SALLADER
VID BEST»LLNING

     
Telefon
35 0644
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Din trygghet i en svår stund
Från och med 1 maj
GJOOTKBHQÌ5PMMBSQT
CFHSBWOJOHTCZSÌ
Lisbeth Göranson

*ESPUUTWÊHFOt5PMMBSQt  
XXXUPMMBSQTCFHSBWOJOHTCZSBTF

Jour dygnet runt!

Stöd cyklonens överlevare i Burma!
t

Skänk en gåva via www.redcross.se

t Ge ditt stöd via Röda Korsets PlusGiro
900 800-4, märk talongen ”Burma”

t

SMS:a AKUT till 72 900 så skänker
du 50 kronor

juni 

nummer 

Ny säsong med Vittskövle IF
2007 gick VIF ecniijee^Y^k#K>Z[iZg
ZcbnX`Zibag^`.*bae&-bViX]Zg
dX]hiVW^ah~hdc\#:ca#_jW#h`g^[iZcK>;
+% g heZaVYZh a^`V bag^`V bViX]Zg
gZYVc &.'&! Y [gZc^c\Zc W^aYVYZh# >
[ghiVbViX]ZceIZ\Za]V\Zch^Ygdiih"
eaVih!kVccK>;bZY&("%bdiK^iZbaaZ#
K~aY^\i bc\V bViX]Zg Ygn\i +%%!
heZaVYZ K^iih`kaZhdcZc @VaaZ L^iih_!
jcYZgh^cV'%g^[gZc^c\Zc#&.,.kVcc
K>;Y^k#K>!jiVcVii]V[gadgViZcZcYV
bViX]dX]bZYhVbbVaV\jeehi~aac^c\
^hVbia^\VbViX]Zg#HZcVhiYZheZaVYZ^
Y^k#K>kVga..*#
Föreningen av idag ]VgZii6"dX]Zii7
aV\ hVbi Zii ed_`aV\ !\ZbZchVbi bZY
9Z\ZWZg\V<d>;!<~gYhJc^iZY!hdbheZ"
aVg^Zc&*"ghhZg^Z#9ZheZaVg]~a[iZcVk
bViX]ZgcVeBaaZ`jaaZcdX]]~a[iZc
e 9Z\ZWZg\V ^YgdiiheaVih# K>; ]Vg ^ g
ZcWgZYdX]jc\igjee!(%bVc!kVgVk'*
`Vcg~`cVhi^aa6"aV\Zi#;aZgVVkheZaVgcV
~g[YYVgjci&..%#AV\Zi[gc^[_dg]Vg
[ghi~g`ihbZY*cnV!c~ba^\Zc/Dh`Vg
?VchhdcbakV`i!BVg`jh;g^h`!C^`aVh
>kVghhdc K^iih`kaZhcZg! ?d]VccZh
@gdcW~X`hVbiEZiZg?d]Vchhdc^h]dX`"
ZnbakV`i jcYZg k^ciZg]VakgZi# uiZg"
k~cYVgZ~g/=Vggn:_gZbVgbakV`idX]
EVig^`=VV`#AV\Zi]VgY~gbZYÆ\diidb
bakV`iZgÇ ^ g! k^a`Zi ^ciZ kVg [VaaZi ^
[_dg#
VIF:s A-o B-lag ig~cVh!a^`hdb^[_dg!Vk
heZaVcYZ ig~cVgZc HiZ[Vc =_Zab! (-#
HiZ[Vc`dbbZgc~gbVhi[gc<d^[A^c\^
H#A_jc\VY~g]VcdX`hkVgheZaVcYZig~"
cVgZ#BdYZg`ajWW!IgVgnYh>;#HiZ[Vc~g
X^k^aZ`dcdb dX] VgWZiVg e ;jgjWdYV#
7dg[#c#^u]jhbZYWa^ghcVgi=dgcVWd#
Första helgen i Veg^a kVg aV\Zi e ig~"
c^c\ha~\Zg^9VcbVg`!YZah[gViiVkkZg"
`Vig~c^c\heVhhbZcdX`h[gViihkZihV
hVbbVc aV\Zi# :ii \dii `VbgVih`Ve
[^cch gZYVc dX] YZ cnV ha~eeh ^c jiVc
WZ`nbbZg#HiZ[Vc]VYZdX`hZch`^aYV
hVbiVa bZY heZaVgcV [g Vii anhhcV ^c
YZgVh VbW^i^dchc^k dX] bah~iic^c\#
JeeaVYYc^c\Zc YZhh[g^ccVc ]Vg kVg^i
bnX`Zi ij[[# AV\Zi ]Vg bii Y^k#>K aV\

dX] kZg`a^\Zc WZ]ki kZgig~[[V h^\
h_~akV#:iibnX`ZiWgVh~iiVii]_Vc^kc
eheZaZi!VchZgig~cVgZc#IgjeeZc~gh
\diihdbh`VYZ[g^dX]YZi~c`ZgheZaVZc
d[[Zch^k [diWdaa! hdb [g]deec^c\hk^h!
`VceaVXZgVYZbekgZ]VakVc^iVWZa"
aZc#EaVXZg^c\Zc^Y^k#K>bZaaZghiVhidY
^ciZ e ch`Za^hiVc! bZc ink~gg [Vcch
YZi^ciZeaVih[g[aZgaV\^Y^k!K>cdgY"
higV# 9^k#K> bZaaZghiV ! WZinYZg hidgV
VkhicY! d`~cYV aV\ dX] Y~gbZY ^ciZ
a~iiVViibiV#7YZ=gWndX]6h`ZgY
]VgegZX^h`ijgY^k#KdX]k^aacVijga^\i"
k^hi^aaWV`VY^i#EjWa^`hiYZiWa^gY~g[g
~ccjk^`i^\VgZ~ci^Y^\VgZ#9Zik[ghiV
bViX]ZgcV ~g heZaVYZ# K^chi bdi =Vg"
ahVbZY)"'WdgiVdX]bdi<D;>;bZY
("']ZbbV!eBaaZ`jaaZchk~ah`iiV
eaVc# Ig~cVgZc \Zg kV`ib~hi# u`Z Dah"
hdcZchidgZad\Z[g]Vchh~iiViih`iV
eaVcZgcV#
2011 firar Vittskövle >;.%"gh_jW^aZjb
dX] Z[iZghdb HiZ[Vc h~\Zg h^\ ig^kVh
VaaYZaZhjib~g`ihdbheZaVcYZig~cVgZ
^ K>; dX] aV\Zi ~g jc\i! hZg YZi ji Vii
`jccVWa^ZiiWgV_jW^aZjbhg!Y^kK4

Nattvandrare 2008
Arne Svensson

044-350823

Bert Persson

044-350734

Cecilia Sjöberg

044-350888

Ann-Charlotte Persson

044-350586

Henrik Mattsson

044-355033

Håkan Johansson

044-355095

Pernilla Schrewelius

044-350344

Bertil Andersson

044-350230

Egon Gunarsson

044-350655

Gustav Johnsson

044-350837

Lennart Ekstrand

044-350804

Christer Andersson

044-350949

Per Hartman

044-350670

Carl-Gustav Clausson
044-350808
Stig Schrewelius

044-350483

Leif Jönsson

044-350809

Ulf Kleander

044-350512

Gp=>uEEAq>u==6<F==6?
3>]]Vc



Eltjänsters nya
lokaler invigda!
) FyRRA NUMRET AV "YABLADET kunde byborna se och
läsa om den storsatsning på nya lokaler som Eltjänster
har gjort under drygt ett halvår. Fredagen den 2:a maj
invigde Eltjänster dessa nya lokaler. Äntligen har man
nu fått stora och ändamålsenliga utrymmen!
Att glädjen var stor bland de anställda gick inte att ta
miste på när Byabladet besökte invigningen. Det var
också många kunder som kom för att inspektera de
nya lokalerna. Gitte sade att hon aldrig sett så mycket
folk inne på Eltjänster! Ett stort blomsterhav bildades
då både leverantörer och kunder kom med blomsteruppvaktningar. Representanter från olika leverantörer demonstrerade sina produkter.
Eltjänster bjöd på kaffe och tårta till alla som ville
ha. Dessutom hade man öppningspriser på ett stort
antal produkter. Att Degebergaborna under den närmaste tiden kommer att vara ovanligt slätstrukna är
helt klart då strykjärnen hade en strykande åtgång!!!
Byabladet önskar Eltjänster all framgång i sina nya
lokaler genom
Magnus Ericsson

Dr Dick Larsson

Gitte tar emot blommor

Degeberga Vårdcentral
– Vad händer och kommer att hända?

Byabladet kunde i nummer 60, som
utkom till sommaren 2007, informera
läsarna om att det fanns planer på att
privatisera Degeberga Vårdcentral. Det
var Vårdcentralens personal som enhälligt stod bakom önskan om en övergång till annan driftsform. Degeberga
Vårdcentral var tillsammans med en
Vårdcentral i Båstad först att ansöka om
privatisering till Region Skåne.
Vad har sedan hänt? För att ta reda på
detta har Byabladets utsände träffat
Dr Dick Larsson som kunde berätta följande:
Det dröjde mycket a~c\Z ^ccVc bVc
[^X` hkVg ^[gc GZ\^dchingZahZc# HkVgZi
kVg \Vch`V hk~kVcYZ dX] ^c\Zci^c\
]~cYZ# :[iZg Y^h`jhh^dcZg [ggV gZi
[^X`9Z\ZWZg\VKgYXZcigVaa[iZdbVii
`jccV Wa^ eg^kVi^hZgVYZ bZc Vii YZiiV
ZcYVhi \~aaYZ [g g '%%- 6ii YZiiV

kVgZiidb_a^\iVaiZgcVi^kViiVXXZeiZgV
[ghig_jkVgdX]Zc7VgViVc`ZcVii
hiVgiV jee Zii cnii [gZiV\! bZY Vaai
kVYYZi^ccZWVg!dX]hdbZcYVhih`jaaZ
Zm^hiZgV^ZiigkVg_j]Zaidg^ba^\6aai
YZiiV ^ccZWVg Vii eg^kVi^hZg^c\Zc i^aah
k^YVgZaV\ihe^h#
Vad är då eaVcZgcV [g [gVbi^YZc4 :c
jigZYc^c\ e\g ^cdb GZ\^dc H`cZ
hdb ]ZiZg KgYkVa H`cZ Ä ^che^gZgVi
Vk K~\kVa =VaaVcY# 9ZccV jigZYc^c\
`dbbZgViiegZhZciZgVh[geda^i^`ZgcV
YZc &' bV_ '%%-# IVc`Zc ~g hZYVc Vii
[ghaV\Zi h`Vaa \dY`~ccVh ^ _jc^ '%%-
dX]ig~YV^`gV[i'%%.#%&#%&#
Vad innebär då YZi`dbbVcYZ[ghaV\Zi
YZccV Vgi^`Za h`g^kh ^ hajiZi Vk Veg^a4
HVbia^\V kgYXZcigVaZg ^ H`cZ! Ykh#
]ZaVeg^b~gkgYZc!`dbbZgVii[]Zai
cnV heZagZ\aZg ^ [dgb Vk cnV jeeYgV\
ÄhdbbVc[gZgh~iic^c\[g!hig^`iVgZ

WjY\ZiVchkVg! bZg h_~akhi~cY^\]Zi dX]
^ciZb^chiZii`VieVi^Zci^c[aniVcYZ
9g9^X`AVghhdcinX`ZgVii[gji"
h~iic^c\VgcVkZg`Vgg^ba^\VdX]\Zg
jignbbZ[gZii]Za]Zihi~c`VcYZ#
KgYXZcigVaZgcV`dbbZghaZYZhVii[
ZchiggZ[g^]ZiViia~\\Vjeeh^iiVgWZiZ
bZcbVc`dbbZgdX`h[Zc]gYVgZ
Z`dcdb^h`jee[a_c^c\#9Z\ZWZg\V
KgYXZcigVabhiZh~`Zghi~aaVViibVc
`dbbZg^c^WZÒcia^\V`kVa^iZihgZ\^hiZg
hhdb9^VWZiZhgZ\^higZiÄVaai[gVii
`jccVjeec[Vhihi~aaYVbak~gYZc#
EZghdcVaZce9Z\ZWZg\VKgYXZc"
igVahig[dgihViiZc^\VWV`dbViiVk"
kV`iVkVYKgYkVaH`cZ`dbbZgVii
^ccZW~gV[gYZgVhYZa#
9g9^X`AVghhdcVkhajiVgi^aah^hibZY
ViiWZg~iiVVii9Z\ZWZg\VKgYXZcigVa
]VgYZcW~hiVi~X`c^c\h\gVYZc^]ZaV
H`cZDX]ViiYZiiVÇi~X`ZgÇkZg`a^\"
]ZiZcinX`Zg
BV\cjh:g^Xhhdb
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Företagsnytt i
Degeberga
Byabladet berättar under denna rubrik kortfattat
om nya företag, ägarförändringar bland företagen,
inriktning efter förändringarna etc. allt med lokal
anknytning till Degeberga.
(Tipsa gärna om eventuella förändringar, nyetableringar etc. Det är inte säkert att Byalagets styrelse
eller undertecknad fångar upp allt som sker på
företagsfronten i Degeberga!)
Svenska Trender AB är ett nystartat företag i Degeberga som ägs av Hanna Nilsson, Johan Nilsson
och Sara Ekström. Affärsidéen är att sälja en speciell typ av cykel för barn. Med cykeln lär sig barnet
att utveckla balanssinnet tidigt. Det är enklare att
balansera på en tvåhjuling om man inte samtidigt
måste trampa. När barnet kan balansera säkert på
sin cykel kan man gå vidare och ge barnet en vanlig tvåhjuling med pedaler - utan stödhjul. Cyklarna
har en unik och rolig design som tilltalar såväl barnen som föräldrarna. Bland modellerna finns t.ex.
polis, motocross och leopard. Cyklarna passar barn
i åldrarna 3-6 år. Försäljning kommer främst att
ske via hemsidan www.kulpahjul.se. Under Degeberga marknad finns möjlighet att se och prova
cyklarna.
Byalaget önskar företaget all framgång för framtiden genom

nummer 

Degebergabygdens
Byggvaruhus
Lokalförening i Brösarp,
Norra Björstorp
Vägen mellan
Gaddaröd och ”Piraten”

Vardag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-12.00
Lunchstängt 12-12.45

Vårt fortsatta
program under 2008:

0414-739 90

Allt i EL
i Maglehem AB
Installerar ALLT överallt
Tel 044-350543
Mobil 0705-955922
Ragnar och Birgitta Antonsson

Magnus Ericsson

KLIPPO
 
  !   
"!     

12-13 juli Tombola på Degeberga marknad där intäkterna går till vår
sociala verksamhet.
24 sept. Mannekänguppvisning från
Fröjds modehus i Degeberga
församlingshem kl 19.00
oktober Världens barn-insamling utanför Konsum i samarbete med
andra organisationer.
29 okt. ”Jönssonligan från Eskilstorp”.
Kusinerna Agneta Dentmark,
Tyringe och Lars Jöneteg, Växjö,
underhåller med sång, musik
och minnen från barndomen
i Eskilstorp. Vittskövle församlingshem kl 19.00
28 nov. De äldre på Forsalid bjuds på
kaffe och underhållning.
29 nov. Jultombola utanför Konsum
där intäkterna går till vår sociala verksamhet.
Degebergabygdens Rödakorskrets

mekonomen.se
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nummer 

Måndag Sommaröppet 15 - 21
Tisdag - Fredag
16 - 21
Lördag - Söndag
14 - 21

4ELEFON    

E^ooZg^V
H/i@aVgV

4INGSV»GEN  o $EGEBERGA
WWWPIZZERIASTKLARAINFOSE

Oddny Anderssons
Tingsvägen 42

$ITT -ATST»LLE I $EGEBERGA CENTRUM
!LEXANDRA O "ENNY H»LSAR GAMLA OCH NYA G»STER V»LKOMNA 

',!$ 3/--!2
Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson
044-350723, 0456-15115
0709-300304

Bökestorp Skrot AB

Widtsköfle Café
Tel. 044-35 30 35

Hembakat

Öppettider
20/3 – 22/6 tor-sön kl. 11-17
24/6 – 31/8 tis-sön kl. 10-17
Välkomna!!

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
bokestorpskrot@telia.com

ÖRTAGÅRD,
PRESENTBUTIK, CAFÈ
OCH GALLERI
I VACKER MILJÖ
För info ring 0768 527622
eller besök haxanstradgard.nu

Telefon:044 - 35 09 40

Renovering
och
omklädsel
av möbler
297 31 DEGEBERGA
044- 35 05 25

(OS

Kerstins Pinaler
FINNS ALLT NI INTE BEHÍVER
MEN G»RNA VILL HA
'!--!,4 OCH .944 +52)/3!



Hårservice

Gamla Gästis i Degeberga
Öppet: De flesta lördagar 11-14
Söndagar kl 13-17
Övrig tid, ring mig
Tel 22 50 38, 0708-92 06 78

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Tisdag, Onsdag, Fredag:
Torsdag:

Stängt
09.00-18.00
14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

Skön Sommar!
önskar
Marie & Nathalie

juni 

Loppis i Degeberga
Välkomna till vår återkommande
lopp och prylmarknad

INOMHUS ! (vägen mot Kyllingaröd)
Lördag 14 Juni
Lördag 19 juli (samlarmarknaden på sönd)
Lördag 23 augusti
Lördag 20 september
Lördag 18 oktober

10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00

Välkomna !

nummer 

Med anledning av den falska
rödakorsaren som besökt äldre
i Degeberga.
Så här känner du igen en äkta rödakorsare:
1. Vi har tydliga banderoller tvärs över bröstet
2. Våra genomskinliga bössor är plomberade och tydligt
märkta med insamlingens mål
3. Vi kan legitimera oss med Röda Korsets personkort.
Vid alla insamlingar framöver kommer vi att bära detta
väl synligt.
3. Vi går aldrig runt och knackar dörr. Ni ser oss utanför
affärerna i Degeberga, alltid utanför Konsum.
ALLT ÄR MÄRKT MED RÖDA KORSETS LOGGA

Vi tar tacksamt emot allehanda saker, dock ej vitvaror och
stoppade möbler.
Ring klubbstugan 044-350 213 vardagar mellan 09:00-12:00
Ni kan även själva lämna era saker direkt på vårt ”lager”.
Om ni gör detta? Ring Marie P 350 704 innan och avtala tid!
Helger kan ni ringa Bengt-Göran 044-350 412, mobil 0733847452 eller Rune Håkansson 0704-55 50 54,

Stöd Degeberga GOIF och du hjälper dina barn och ungdomar till en
meningsfylld fritid ! /Loppmarknadskommitén

Varmt tack alla ni som på olika sätt stöder oss i vårt viktiga arbete.
Degebergabygdens Rödakorskrets
Eva Möttus

El, Automation, IT, Mekanik & Telecom
Komplett Teknikkonsult för industrin, energibolag
Bygg & fastighetsbolag samt järnvägsbolag.
Kontaktperson: Magnus Persson, tel. 044-355080 /
040-6206088
magnus.persson@rejlers.se
www.rejlers.se

GARANTERAT SVENSK KÖTT!
6aai[g\g^aac^c\^c[ghdbbVgZc

Öppettider:
Fredag 13.30 – 17.30
Lördag 9.00 – 13.00
044-350593 eller 044-350471



Gärds Härads Hembygdsförening

ANTIK OCH SAMLARMARKNAD
20/7 kl. 8.00 – 17.00
Marknadsplatsen i Degeberga. En av landets största med över 1 km
marknadsstånd. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen!

Nytta o Nöje
Lättgympa för kvinnor i alla åldrar
Ny termin börjar tisdagen den 9/9 2008 kl 19.00-19.45 i Degeberga
idrottshall. Önskas ytterligare inf. Ring Ingegerd Bladh 044-351142 eller
Elisabeth Hammarqvist Arlefalk 044-351037

Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25, 297 94 Degeberga
Tel 044 – 35 06 57, fax 044 – 35 50 76
E-post:hembygdsforen.g@telia.com
Hemsida: www.hembygdsgarden-degeberga.se

Allsångskväll 23/7 kl. 19.00
”En förtrollad afton” i parken
Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning
– Lotterier

Forsakarsbadet

Degeberga
www.degeberga.nu

Öppethållande och besöksavgifter 2008
Hembygdsgården är öppen alla vardagar maj – september 11.00 – 16.00 ,
samt enligt överenskommelse vid guidning mm. Vid gruppbesök kontakta
kansliet tel. 044 – 35 06 57. Byggnaderna är öppna enligt program och
efter samtal med kansliet.
Ekströms Café & Bageri har öppet:
1 / 4 – 30 / 9 alla dagar 8.00–17.00
1 / 10 – 31 / 3. onsdag–söndag 8.00-17.00
PROGRAM:
DEGEBERGA SPELMANSSTÄMMA
13-15/6 se även www.spelodans.org
13/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert i Degeberga Kyrka. Därefter förstämma
i Hembygdsparken
14/6 kl. 13.00 – 01.00
Entré
Barn & ungdomsstämmam kl. 13.00
Allspel, buskspel. Dans på lövade banor kl. 18.00-01.00 Byggnader i parken öppna kl 16.00 – 20.00. Näckspel kl 24.00
15/6 kl. 13.00 – 16.00
Traditionell stämma med allspel, folkdans av Gärds Härads Folkdanslag,
gruppspel från scen av lokala och gästande spelmän från hela landet.

Gudstjänst 24/7 kl. 19.00 vid Rebbetuaröds gårdsruin,.Kleander
Allsångskväll 30/7 kl. 19.00
”En förtrollad afton” i parken
Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning
– Lotterier
BÄLGTRÄFFEN 3/8
Dragspelsstämma kl. 12.00-19.00
Scenprogram kl 13.00 – 17.30 med ett 10–tal orkestrar, solister, grupper
och klubbar , bl.a. så som Tunnbybälgarna. Buskspel och allmän dans på
lövad bana. Byggnader i parken öppna. Se annonser i dagspressen
VETERANMARKNAD
6/9 KL. 8.00 på stora marknadsfältet.
Se annonser i dagspressen.

Måndagen den 11 augusti kl. 13.00.
Utfärd till Flädergården i Vinslöv. Vi samlas vid Degebergagården
kl. 13.00 och samåker i egna bilar.

Tel. 044-350213, vardagar 9-12

Dans i Trolldalen till levande orkester
Trolldraget – (sluten tillställning) den 9/8 kl. 17.30

TÄNDKULANS VÄNNER
28-29/6 kl 10.00 – 16.00
Stor veteranmaskinutställning. Byggnader i parken öppna. Se annonser
i dagspressen

Fotboll Damer, div V
10/6 kl. 19.00, Vannebera
7/8 kl. 19.00, Önneköp
21/8 kl. 18.30, Brösarp
14/9 kl. 14.00, Gärds Köpinge
27/9 kl. 15.00, Åsum
Fotboll Herrar A, div VI
13/6 kl. 19.00, Lövestad IF
2/7 kl. 19.00, Vanstads IF
8/8 kl. 19.00, Askeröds IF
23/8 kl. 14.00, GOF IF
13/9 kl. 14.00, Löberöds IF
28/9 kl. 15.00, Stehags IF

Allsångskväll 16/7 kl. 19.00
”En förtrollad afton” i parken
Ta med något att sitta på. Vid regn eller blåst går vi inomhus. Korvgrillning
– Lotterier

Degeberga Pensionärsförening SPF

Degeberga GOIF

Utställning ” Redskap i bondens tjänst”
Verktyg från förr. 23 juni – 30 september.

DEGEBERGA MARKNAD
12/7 kl. 11.00 – 20.00 Förmarknad.
13/7 kl. 9.00 – 16.00 Marknadsdag.
En av Skånes populäraste familjemarknader. Bl.a. känd för sin hantverksgata. Kaffeservering i Hembygdsparken. Se annonser i dagspressen.

Ta med liggunderlag el. yogamatta, varma kläder och vatten. Höstens
kurser startar 16 september. För nybörjare och fortsättare. Anders Tjellander 044-352465

Månadsmöten och fester
(då inget annat anges hålles månadsmötena i Församlingshemmet)

Midsommardag 21/6 kl. 13.00–16.00
Traditionellt midsommarfirande med dans av Gärds Härads Folkdanslag.
Kaffeservering.

BIETS DAG
6/7 kl. 13.00-16.00
14.00 föredrag av Åke Sandqvist. Ordf. i Sveriges Biodlares Riksförbund
som pratar om ”Binas nytta”. Visning av bimuseet med redskap. Slungning
av honung. Provsmakning av nyslungad honung.

Välkomna till Ekedala, Sommaryoga och Qi Gong
Öppna tillfällen 50kr/tillfälle
Start tisdag 29/7 18.00-19.30
5/8, 12/8, 19/8, 26/8
Start lördag 2/8 9.00-10.30
9/8, 16/8, 23/8, 30/8

HÖSTMARKNAD 6/9 kl. 9-14
Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och grönt mm..

Loppmarknad
Inomhus och utomhus utanför Degeberga på vägen mot Huaröd, se skylt.
Följande Lördagar kl. 10-13: 14/6, 19/7, 23/8, 20/9 & 18/10
Vi tar tacksamt emot allehanda saker, dock ej vitvaror. Ring klubbstugan
044-350 213 vardagar mellan 09:00-12:00. Ni kan även själva lämna era
saker direkt på vårt ”lager”. Om ni gör detta? Ring Marie P 350 704 innan
och avtala tid! Helger kan ni ringa Bengt-Göran 044-350 412, mobil 0733847452 eller Rune Håkansson 044-351 674.

MIDSOMMARFIRANDE
Midsommarafton. 20/6 kl. 18.00-24.00
Midsommarstången reses kl 18.00. Traditionellt firande. Dans med Gärds
Härads Folkdanslag - barn & ungdom. Dans på lövad bana.

Vattengympa drop-in hela sommaren!
Måndag, torsdag kl. 19.00, 12/6 - 14/8
10-kort (ej personligt)
450:5-kort (ej personligt)
250:1 gång
55:Varmt välkommen!
Barbro Hernvall, tel. 044-35 05 05

Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75
SOMMARJYMPA vid stugbyn
Alla tisdagar kl. 18.30
GRATIS, Kom och var med!
Höstsäsongen startar i september.
Torsdagar kl. 18.00 i sporthallen.
Medlemskap kan lösas på plats.

Måndagen den 8 september kl. 14.00.
”Ängagänget” från Åhus underhåller med spel och sång,
ev. några historier.
Måndagen den 13 oktober kl. 14.00.
”Några skånska slott”. Jan Bessing visar ett bildspel från studie-cirkelns
utfärd sommaren 2007. Sparbanken bjuder på kaffe och tårta samt informerar om vad man kan erbjuda oss pensionärer.
Onsdagen den 22 oktober kl. 13.00.
Höstfest i Maglehems Bygdegård.
Måndagen den 10 november kl. 14.00
Ruben Axelsson berättar och underhåller.
Tisdagen den 11 november kl. 13.00.
Ålagille i Maglehems Bygdegård. Sånggruppen Hjärtats Nyckel underhåller och Allan Svensson spelar till dansen.
Måndagen den 8 december kl. 13.00. OBS! tiden
Luciafest med Luciatåg. Jultallrik. Pris 75:-kr. Anmälan senast den
5 dec. till Gun Nilsson tel. 044/350103.
Måndagen den 12 januari 2009 kl. 14.00
Knutsfest. Leif Axelssons Trio, Åhus, spelar och sjunger.

Övriga aktiviteter
Torsdagen den 12 juni kl. 13.00
Äldreutfärd med middag. Kostnad: 80:-kr/person.

Torsdagen den 14 augusti kl. 14.00.
Kristianstadskretsens höstupptakt på Linderöds Idrottsplats. Se vidare
annons i ortspressen. Medtag kaffekorg och något att sitta på. Möt upp
mangrant ! Visa att vi finns !!!!

Annonsera era arrangemang under denna rubrik!
Föreningar annonserar här gratis sina arrangemang i Degebergatrakten . Mejla era program till: byalaget@degeberga.nu Eller lämna dem till: Magnus Persson, Tingsv. 82 297 31 Degeberga, tel. 044-355080

Resor.

Föräldraföreningen Trollbarn

En 4-dagars resa till Danmark den 18-21 aug.
Den 17 juni: 1-dagsresa till Malmö med kanaltur och besök på Turning
Torso-center, där man informerar om byggnaden och dess tillkomst.
Har Du önskemål om andra resor tag kontakt med Karin Olsson på Olssons
Buss i Vittskövle 044/353117.

www.trollbarn.nu
2-4/10 Barnloppis i dagarna tre. Tingshuset. För mer info v.g se hemsida
eller Kristianstadsbladet

Gymnastiken börjar torsdagen den 9 okt. kl. 16.00 i gamla sporthallen. Vi
gymnastiserar 11 ggr t.o.m. den 18 dec.
Bangolf, Bowling, Boule och kanske några nya aktiviteter fortsätter. Vill Du
vara med tag kontakt med någon i aktivitetsgruppen
Per-Åke 044/350112, Seth 044/350103 eller Lennart 044/312147.
Studiecirklar pågår och nya planeras. Har du önskemål, Kontakta Ann-Britt
Ohlsson, tel. 350862 eller Jan Bessing, tel. 351191.
Hjärtats Nyckel
Vill Du deltaga i vår sånggrupp? Anmäl Dig till Bengt Nilsson, tel. 330070
eller Margit Andersson, tel. 350444.
Vänstjänsten
Vill Du deltaga i detta frivilligarbete ?
Kontakta Margit Andersson, tel. 350444.
Vår SPF-förening samarbetar med SV N.Ö. Skåne.
Föreningens aktiviteter utannonseras om fredagarna under rubriken:
”Föreningsnytt” i Kristianstadsbladet
Vid adressändring ring kassören:
Gunborg Nilsson, tel. 350103.
För övriga upplysningar kontakta:
Ordf.: Gunnel Bladh, tel. 350755.
V. ordf.: Agne Ohlsson, tel. 350862 , e-post: aboh@bredband.net.
Sekr.: Christina Lawesson, tel. 351473.
Kassör och medlemsansvarig: Gunborg Nilsson
tel. 350103 eller e-post: gunborg-nilsson@telia.com.

Degeberga Scoutkår
Ann-Louise Skoog, tel. 044-350806

Degeberga Nattvandrare
Calle Clausson, tel. 044-350808
Nattvandrarna bevakar Degeberga ideellt på nätterna, och finns till hands
för ungdomar m.fl . Vi behöver förstärkning!
Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

Ripa modellflygklubb
Intresserad av modellflyg?
Onsdagar 18-20 och söndagar 11-14 flyger vi på Ripa modellflygklubb
vid crossbanan på Ripafältet, där finns möjlighet att prova på att flyga
med dubbelkommando på onsdagar.
Lördagen den 19/7 mellan 10-15 kommer det vara en Flygdag där alla är
välkomna att titta.
Vill du ha hjälp med att komma igång eller har andra frågor går det bra att
kontakta Mats E på 350202 eller Magnus A på 214609
Se även på www.ripamfk.com för mera information.”

Vittskövle
www.vittskovleby.se

Widtsköfle Byalag
Midsommarfest 20/6
Dans kring midsommarstången. Vi träffas kl. 13.30 utanför sockenstugan medtag egen fika.
Cykeltur runt om Vittskövle 12/8
Samling i Linnélunden kl. 18.00
Gammeldags Byamarknad 7/9 Torget mellan kl.13.00 – 17.00. Vill du
vara med? Ta kontakt med marknadsgeneral Bengt Rytterdahl på telefon:
0706 – 23 65 93.
Höstmöte i sockenstugan 13/11
Johan Dahlén från regionmuseét förevisar information om senaste utgrävningen i vår by.
Julmarknad 30/11
anordnas för 3:e året i rad i sockenstugan. Vill du vara med ta kontakt med
vår marknadsgeneral Bengt Rytterdahl.

Möllornas Dag vid Blåherremölla
6/7 kl. 9.00 Ugnen eldas upp. Bakdag med bakning på gammalt vis. Vattenkvarnen igång, malning av mjöl. Kaffeservering
Rigeleje, Maglehem. Fiskets Dag
26/7 13.00 vid Rompeboden. Ålaboden öppen. Lotterier, sillamackor mm.
Musikunderhållning. Medtag kaffekorg!
Vakteboden på Köpinge Fälad
31/ 7 kl. 19.00 ” På kvällskvisten”
Underhållning med Durspelarna. Grillad korv. Medtag kaffekorg! Ett
samarr. med Köpinge Villaförening, Vuxenskolan i Kristianstad och Gärds
Härads Hembygdsförening.
Kvarn och bakdag vid Blåherremölla
16/8 kl. 9.00 Ugnen eldas upp. Bakdag med bakning på gammalt vis.
Försäljning av bröd 12.00 och 14.30. Underhållning 13.00 och 14.00.
Kaffeservering.
Rigeleje Maglehem 30/8 kl. 11.00
Ålafiskets Dag vid Rompeboden Hommorna ryktas. Tipsrunda. Gissa ålens
vikt. Lyssna till handklaverets toner och avnjut medhavt kaffe.

Lions Club Södra Gärds
Loppmarknad 27/7
Maglehems bygdegård kl. 13.00

Agusa Byalag
För den som vill lära mer om våra SKÅNSKA KORSVIRKESHUS håller Agusastugan i Agusa (NV om Brösarp) öppet den 13 juli 2008 mellan 13.30-17.
Föreläsning kl 14, på temat byggnadsvård. Vi visar även textilier inne i stugan. Inträde 25 kr inkluderar lott. Barn gratis. Kaffe och/eller nätt förtäring
finns att köpa

Telos
– föreningen för kulturell växt och mångfald i Öresundsregionen

Författar- och musikaftnar i Maglehem
Mer information om kommande evenemang och andra aktiviteter som
byns föreningar arrangerar hittar du på vår hemsida www.vittskovleby.
se.
Vi har till dags dato haft ca 11000 besökare på vår hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Maglehem
www.maglehem.com

Samtal om gränsdragningar, om samhörighet
och utanförskap i en mångtydig vardag

2 juli:
ANN HEBERLEIN, doktor i etik och författare
ADAM ORVAD - Drottningholmsmusiken för accordeon

9 juli:
JASON DIAKITÉ (TIMBUKTU), musiker och textförfattare
REZA SHAYESTEH - klassisk persisk musik

Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Gärds Härads Hembygdsförening

16 juli:

För mer info se www.dwgolfklubb.se

Blåherremölla Café & Kvarnmuseum, Maglehem i naturskön miljö
1/6 – 17 / 8 dagligen
18/8 till 31/8 fredag – söndag
1/9 – 30/9 lördag – söndag
Alltid 11.00 – 17.00

ANNE SWÄRD, illustratör och författare
ENSEMBLE FLATTERIE - Absolute Old Musik

Grisfest 26/7
Ring och anmäl 044-355040
1 juni
8 juni
15 juni
18 juni
25 juni
6 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
24 aug
14 sept
20 sep
21 sep
5 sep
8-10 sep
19 sep

Scans Scramble, 2 mannalag. Slaggolf.
Länsförsäkringars bästboll, tvåmannalag
Red Tee Cup, damtävling
Golf för våra samarbetspartner och sponsorer
Skandia Cup klubbkval för ungdomar
Widtsköfle Slott Foursome
Sparbankscupen Greensome mixed
Golf Digest Telia Trphy
Självfallet senior 55+
PeBe Golf
Degebergadriven scratch tävling
Ålaslaget
Klubbmästerskapet
Klubbmästerskapet
Krögarens tävling
SAS Masters kval
Tack för hjälpen golf

Folkestorps Brännerimuseum i Olseröd
Vid gruppbesök ring tfn, 044 – 23 60 67
eller kansliet tfn, 044 – 35 06 57
Vakteboden Köpinge Fälad
För visning kontakta 044 – 23 53 32
eller kansliet telefon 044 – 35 06 57.
Blåherremölla kvarn. Gudstjänst vid kvarnen 15/6 kl 10.00
Sjöstrand
Friluftsgudstänst 29 juni 18.00
vid Vakteboden på Köpinge Fälad.
Medtag kaffekorg!

23 juli:
EVA STRÖM, poet och författare
UTE GOEDECKER och PER MATTSSON från Ensemble Mare Balticum
- Medeltida konsert
ELIN ISKRA, journalist och radioproducent, leder samtalen.
Programmet¸ som genomförs i Maglehems kyrka, börjar 19:00 och varar
ungefär två timmar. Restaurang Solgården dukar upp för buffé och bar i
trädgården.
Entré: 100 kronor
Entré och buffé: 250 kronor
Förköp: Lanthandeln i Maglehem
Telos – föreningen för kulturell växt och mångfald i Öresundsregionen
i samarbete med Kristianstads kommun och Musik i Syd
Information: 044 - 35 10 46
www.telosmaglehem.se

=PE:s Rör=

DIPLOMERAD INSTALLATÖR FÖR VÄRMEBARONENS PELLETSANLÄGGNINGAR OCH BRÄNNARE
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 – 35 00 25.
Mobil 0708 –35 25 30

Degeberga Rör AB

Petra & Linda
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Det hade

044-35 05 15
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alla kunder för att ni gjorde vår
PREMIÄR i nya lokaler till en
sådan SUCCÉ!
Vi fortsätter med EXTRA-öppningserbjudande på:
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BAD- och
VVS-avdelning

Tvättmaskin

Dammsugare
1.590:-

Passa på och
se vår nya

Design

Erbjudande från vår

VVS-avdelning
25 st Trisslotter
PÅ KÖPET...
... när du köper ett vattenfilter.
GRATIS VATTENPROV
Hämta prov-kitt hos oss!

Nyhet!
Nu också
center

5.500:-

Välkommen till en
väletablerad elbutik!

gratis energirådgivning
– Ger mer för pengarna!
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