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DEGEBERGA BYALAG
Tillsammans blir vi starka!
Stöd Byalagets arbete, och blir medlem 2010!

Ett medlemskap i Degeberga Byalag är ett medlemskap för din hembygd!

Byalaget är en ideell förening som verkar opolitiskt för intressen rörande Degeberga med omnejd.

Medlemsavgift 2010: 100 kr
Kan betalas på bankgiro nr. 5302-7140

VALDEBATT I DEGEBERGA
Torsdagen den 2/9- 2010 Tingshuset kl. 19.00

Representanter från partierna i kommunfullmäktige kommer för att debattera och berätta vad de
kommer att göra för Degeberga med omnejd under nästa mandatperiod.
Byalaget håller i debatten och bjuder på kaffe/the och kaka, VÄLKOMNA!

Sponsra årets Nyårsfyrverkeri!
För att sponsra fyrverkeriet sätter du in pengar
på Byalagets bg-nr: 5302-7140
Privatpersoner 100 kr, Företag 300 kr
Glöm inte att märka betalningen med ”Fyrverkeri” och namn.
Alla sponsorer presenteras på www.degeberga.nu
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ör tio år sedan svarade Sofia Ja till mig
i kyrkan, och veckan
efter bosatte vi oss i
Degeberga, något vi
aldrig har ångrat! Ingen av oss
är uppväxt i Degeberga. Sofia
är från Åhus/Rinkaby och jag
från Gärsnäs på Österlen. Men
när vi skulle välja var vi skulle
bosätta oss och sätta barn till
världen hade vi en del kriterier.
Det skulle vara ett lagom stort
samhälle med bra service, så som
affärer, vårdcentral, bibliotek,
matställen mm. Självklart var det
också viktigt med en bra barnomsorg med förskola och skola
med nära till naturen. Skog med
bra motionsslingor och ett rikt
föreningsliv vägde också tungt.
Vi ville också bo nära både Rinkaby/Kristianstad och Österlen.

Valet blev enkelt – Degeberga
Självfallet! Vårt första besök i
Degeberga var en naturvandring
med Jan Danielsson. Vi fick
uppleva hur nära det var mellan
samhället och en underbar natur
med ängar, backar, skog och
vatten och vilda orkidéer. Vi fick
också uppleva en värme och ett
välkomnande av Degebergabor i
vandringen som hälsade oss välkomna, och när vi väl flyttade hit
fick vi en välkomstpresent av vår
”granne” Tommy Jönsson i form
av en film om livet i Degeberga.
Jag hoppas att alla som besöker
Degeberga eller flyttar hit känner
sig lika välkomna som vi gjorde.
För varje år vi bott i Degeberga
trivs vi bättre och bättre och det
är svårt att inte bli lokalpatriot
när man bor så bra.

Valdebatt i Degeberga den 2/9
Byalaget fyller i år 20 år, och det
har varit 20 år i lokalpatriotisk
anda. Det blir en liten tillbakablick
på de 20 åren i nästa Byablad. Själv
har jag varit engagerad i fem år,
och det har varit fem roliga år där
den största glädjen är när man med
ideella krafter lyckas få igenom
önskemål och förbättringar för oss i
Degeberga. Läs gärna en del av våra
skrivelser etc. på hemsidan www.
degeberga.nu gå in under Byalag
och dokumentation. Nu stundar
ett nytt val, och inför tidigare val
har vi haft utfrågning av partierna
i Byabladet. I år har vi i stället valt
att bjuda in representanter från alla
partier i kommunfullmäktige till en
Valdebatt i Degeberga den 2/9 kl.
19.00 i Tingshuset. Då kommer vi
att ta upp en mängd frågor som berör oss som bor i kommunens södra
del. En del frågor kommer partierna
att förbereda sig på, andra får de

svara på mer spontant på plats då
det blir allmän frågestund i slutet av
debatten. Vi hoppas att det blir stor
uppslutning denna dag.
Men innan höstens val så har vi
en hel sommar att njuta av Degeberga med omnejd. Passa på
att göra utflykter på nära håll, så
som Forsakar, Söndreklack, Rallatédalen, Hembygdsparken mm.
I Hembygdsparken finns det en
mängd med aktiviteter hela sommaren, allt ifrån midsommarfirande till
spelmansstämmor, marknader och
utställning av gamla tändkulemotorer etc. Se hela sommarprogrammet för Degeberga i detta byablad.
Degeberga Byalag önskar er alla en
riktigt skön sommar!
Magnus Persson,
ordf. Degeberga Byalag
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
UTFLYKTSMÅL

Se även alla arrangemang som
annonseras under ”Det händer på
Hanöland” i slutet av tidningen.

Forsakar - Skånes
vackraste vattenfall!?

Forsakar är ett av Skånes högsta
vattenfall med en total fallhöjd
på 10,6 m. En vandring i den 700
m långa ravinen fram till nedre
fallet är ett populärt besöksmål.
Även den varmaste sommardag
är det sval och skön promenad
med ett väldigt vackert mål som
måste upplevas! Området är numera ett naturskyddsreservat.

Degeberga Backar Söndreklack

En vandring i ”Bröderna Lejonhjärtas Fotspår” (Delar av filmen
spelades in här) är en fantastisk
naturupplevelse. Vandringsled
finns uppmärkt som startar vid
parkeringen mittemot banken.
Slutmålet för slingorna är Söndreklack, även kallad ”Sockertoppen”. Härifrån har man en otrolig
utsikt över Linderödsåsens fot.
Så packa en picknickkorg och
gör kossorna sällskap i mjölkfabriken.

Degeberga Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga
som ägs av Gärds Härads Hembygdsförening är platsen för
många arrangemang i Degeberga
men också en plats för avkoppling och kulturhistoria. Här finns
många gamla byggnader bevarade och hitflyttade från olika platser i Skåne. Det finns fler museer
så som Ivar Johnsson museet,
vagnsmuseum lanthandelsmuseum mm. För öppettider
ring 044 – 35 06 57,
fax 044 – 35 50 76, E-post:
hembygdsforen.g@telia.com
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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, stugbyn och turistbyrån.
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!

Degeberga Turistbyrå
I Hemslöjdsboden,
tel. 044-350262

FRITIDSAKTIVITETER
BAD
Forsakarsbadet
tel. 044-350538

Vackert beläget friluftsbad
vid Forsakarsgården.
50 meters tempererad
bassäng, plaskbassäng, 3 meters
hopptorn
Öppet för säsongen den 16/6 –
15/8
Öppettider: Alla dagar kl. 11-19
Undantag:simskoleperioden den
16/6 – 8/7:
Må-Fre kl. 13-19
Lö-Sö kl. 11-19
Simskola för barn årgång
03 och uppåt.
Inskrivning på badet 15/6
kl. 09.00-14.00.

turistinfo@degeberga.nu
Öppet året runt!
Turistbyrån kan informera mer
om ovanstående och alla andra
sevärdheter i vår närhet. 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.
Fiskekort säljes för Bålsjön i Degeberga samt för Nedre Helgeåns
fiskevårdsområde.
Biljetter säljes till konserter i Degeberga kyrka under sommarn.
Program är ej klart vid tryckning.
Välkommen in på turistbyrån!

TENNIS
Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid
Forsakarsbadet.
Frågor och tidsbokning;
Ronny 044 - 35 05 09
Bengt 044 - 35 08 95

Väl mött på tennisbanan!!

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

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
GOLF

SAMHÄLLSSERVICE

DEGEBERGA
WIDTSKÖFLE GOLFKLUBB

Degeberga bibliotek

Tel. 044-355035
www.dwgolfklubb.se
Söder om Degeberga, följ
riksväg 9
Rankad som 25:e bana i Sverige
av Golf Digest
Många former av medlemskap
Prisvärda nybörjarpaket
Pay & Play Bana
Mycket golf för pengarna

vid skolan i Degeberga,
tel. 044-134553
www.kristianstad.se – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@kristianstad.se
På biblioteket kan du hämta Byablad till nära och kära som inte fått
något blad i sin låda.

Degeberga bibliotek är
ett integrerat folk- och
skolbibliotek som ligger i
anslutning till Degebergaskolan.
Här kan man förutom böcker
även låna filmer, musik och
ljudböcker.

Service

Internetdator, dator för
ordbehandling och Genline för
släktforskning kan bokas.

Ordinarie öppettider:
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.

Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17

Sommartider 14/6-22/8
måndagar 14-18
onsdagar 10-13, 14-18
torsdagar 14-17
Stängt vecka 29
I år har vi ”sommarboken” för barn
upp till 13 år vilket innebär att du
ska låna 8 böcker under sommaren.
När du har läst de 8 böcker, så fyller du i en folder som man får på
biblioteket. Lämna in foldern innan
skolan börjar och få en gåvobok av
oss.  

Till hösten är det val till riksdag,
landstings- och kommunfullmäktige och man kan förtidsrösta på  Degeberga bibliotek mellan den 1 - 16
september. Under hösten kommer vi
också ha lite olika program på biblioteket. Vi kommer bl.a. få besök
av Irene Liljeblad som kommer
att berätta om sin resa till Sydamerika med de ”Rosa bussarna ” .  
Trevlig sommar önskar
Jeanette & Jessika,
Degeberga bibliotek

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 05 10
www.vardcentralendegeberga.se

Distriktssköterskemottagning,
044-309 05 33
Kurator, 0705-131737
Arbetsterapeut, 044-309 05 36
Sjukgymnast, 044-309 05 34
Sjukvårdsrådgivningen,
tel. 1177 - öppet dygnet runt
www.1177.se
Öppet vardagar 8-17
Sommarstängt vecka 30-33
Ev. läkarbesök hänvisas då till
Tollars vårdcentra,
tel. 044-309 04 00

Apoteket, Kronans
Droghandel, Degeberga
I Degeberga Vårdcentral
www.kronansdroghandel.se
tel. 0771-612 612

Öppettider:
Vardagar 09.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.15-13.15

Sommarstängt vecka 30-33
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
Folktandvården i
Degeberga Vårdcentral

SAMLINGSLOKALER

Övriga smårum (ca 20 m2)

Tel. 044-309 48 80

Tingshuset

½-dag Alla dagar:
Föreningar:		
Privat:			

Besöksadress: Torskullevägen (
vid bilskroten)
Degeberga
Telefon:044-13 48 95

Tingshuset är en kommunal
samlingslokal för föreningar och
privatpersoner. Uthyrning av och
allmän skötsel av lokaler hanteras av Föräldraföreningen Trollbarn. I Tingshuset finns lokaler
för möten, studiecirklar, danskurser, fester mm. Litet pentry
med servis för 50 personer finns
i Tingssalen. Enligt avtal mellan
C4-Teknik och Föräldraföreningen Trollbarn gäller följande
priser vid hyra av Tingshuset:

Öppettider:

Tingssalen (104 m2)

folktandvarden.degeberga@
skane.se
Vi tar emot nya som gamla
patienter!

Återvinningscentralen i
Degeberga

Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00

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 grovavfall och trädgårdsavfall på återvinningscentralen, det
ingår i den fasta avgift du betalar i
ditt vanliga avfallsabonnemang. För
Byggavfall betalar du en avgift per
m3. Är du företagare och vill lämna
avfall på en återvinningscentral
måste du köpa ett småföretagarkort.
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Förmiddagar alla dagar:
Föreningar:		
Privat:			

150 kr
300 kr

Eftermiddagar SöndagTorsdag
Föreningar:		
Privat:			

150 kr
300 kr

Eftermiddagar Fredagar &
Lördagar
Föreningar:		
Privat:			

300 kr
600 kr

Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca.18 personer
½-dag Alla dagar:
Föreningar:		
Privat:			

50 kr
300 kr

50 kr
100 kr

Bokning sker via Lars Sjölander
tel. 076-815 64 96 (Nås säkrast
mellan 17-18)
lars.sjolander@tele2.se

Lökaröds gamla skola
Uthyrning av av festlokal med
modernt kök i gamla skolan i
Norra Lökaröd. Max 50 personer, porslin till 50 personer. Hyra
800 kr. För bokning ring Lars
Mattsson, tel. 044 -35 16 99.
Lökaröds Byalag.

Tomter & bostäder i
Degeberga
Lediga Tomter på området
Saxamöllan
Tomter näsa skog och natur, med
cykelväg till skola etc.
Kontakta Mark & Exploateringskontoret i Kristianstad, tel. 044355108

Hus efter önskemål på
nya området vid Lillaforsvägen
Tomter med fantastisk utsikt
över Degeberga Backar och cykelväg till skolan etc.
Kontakta:
F.Gunnarsson Bygg AB.

JAK - EN BETRAKTELSE
Vår familj är medlemmar i JAK.
En medlemsbank som står för
Jord-Arbete-Kapital. Man sparar och tjänar poäng och får sen
låna utifrån hur mycket man har
sparat utan att betala ränta. Det
känns verkligen bra att ingen
tjänar pengar på mitt sparkapital.
Som förkortningen anger så är
det naturnära och miljövänliga
intressen som gäller i denna
medlemsbank och det finns
mycket av intresse att läsa på
detta tema, i den medlemstidning
som vi får. Nu ännu mer aktuellt
än någonsin tidigare. I senaste
numret av Grus & Guld (medlemstidningen) fanns följande
krönika införd som gav oss både
stor eftertanke och många skratt.
Den vill vi nu förmedla vidare
till Byabladets läsare.

Själv mindes jag tillbaka på den
tid när våra barn var små och vi
bodde i Norra Lökaröd, Degeberga med vår egen julgris, egna
höns, trädgårdsland och naturen
full av allehanda bär. En lång tid
producerade vi i stort sett själva
alla de livsmedel som vi konsumerade utom mejeriprodukter.
Vi syltade, saftade och bakade
och till julen slaktade vi grisen
(2 st) , de lyckligaste grisarna vi
kunde tänka oss. Det var bara att
gå med grytan rakt ut i trädgårdslandet och plocka upp så mycket
potatis vi för dagen behövde.
Morötter, lök, rödbetor som är
så gott, palsternackor, ja alla sorters grönsaker fanns. Vi använde
t.o.m. tygblöjor och ullbyxor till
barnen och kokte egen barnmat.
Det var en härlig tid. Vi jobbade

så lite som möjligt och tog hand
om hushållets bestyr så långt det
var möjligt och jag längtar ofta
tillbaka till detta självhushållningsliv. Vi var rika på så många
fler sätt än de flesta är idag.
Ibland kan jag önska att utvecklingen inte tagit sådana jättekliv
som nu gjorts eller att tillväxt
faktiskt inte behöver vara den
enda lösningen på vår framtid.
Att stanna upp och fundera över
vad som är viktigt, skulle alla må
bra av ibland. Krönikan här under är publicerad i sin helhet med
författaren Sven Teglund och
JAK’s ansvariga utgivare Karin
Backlund’s godkännande.
Bodil Fredriksson, Degeberga

ATT BACKA SIG FRAM I TILLVARON
Om det antal mil som den genomsnittlige bilföraren faktiskt
tillryggalägger, divideras med
det antal timmar som han lägger ned på att köra den, ge den
service och tjäna in inköps- och
driftskostnader, kommer man
fram till en hastighet på omkring
6,5 km i timmen. Det går alltså
lika fort som att promenera. Eller
tre gånger långsammare än att
cykla.
Ett sådant fenomen kallas modernitetens ”omvägar” och finns
omskrivet i Zygmunt Bauman
bok ”Flytande rädsla”. En omväg
betyder att vi gör tekniska framsteg, utvecklar nya uppfinningar
som gör att vi tror att vi tjänar
tid, att livet blir lättare och bekvämare, men egentligen blir det
tvärtom.

Ta till exempel tvättmaskinen.
Sedan den kom tvättar vi dubbelt
så mycket kläder per år mot vad
vi gjorde innan. Numera kanske
vi tvättar en skjorta efter bara en
användning. På 1930-talet hade
man arbetskläder, vardagskläder
och finkläder och genom att byta
ofta minskade man tvättbehovet.
Och man tog hellre bort en fläck
än att man tvättade hela plagget.
Tvättmaskinen blev alltså en omväg, vi förlorade tid istället för
att tjäna in.

och fyra timmar varje vecka som
jag inte längre behöver tillbringa
på gymmet för att hålla undan
fettvalken på magen.

Om jag skull sälja bilen och
cykla istället så kunde jag gå ner
i arbetstid till 75 procent. En hel
dag ledig i veckan, som jag kunde använda till att cykla på stan,
handla mat eller cykla till stugan.
Förutom den hela dagen som jag
tjänar in, så tjänar jag in ett träningskort på 4000 tusen kronor,

Så därför tar jag cykeln den arbetsfria fredagen, som jag tjänat
in genom att inte ha bil, och
cyklar till stugan. När jag kommer fram har jag fortfarande
en halv dag kvar av den lediga
dagen. Om jag som tidigare kört
bil, skulle jag tvingats jobba till
kl 17.00, äta middag och sedan

Vi har 8 mil till stugan. Det är ju
skönt att ta bilen när man åker
dit. Men med hänsyn tagen till
alla kostnader som innebär att
bilen bara går 6,5 km i timmen,
så tar det egentligen mer än 12
timmar att köra dit. Men om jag
cyklar tar det bara 4,5 timme! En
ren tidsvinst på 7,5 timme.
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åka iväg och komma fram till
stugan först kl 19.00 på kvällen.
Det skulle kännas som det gick
fortare men jag skulle ändå ha
förlorat en halv dag jämfört med
att cykla.
Klimathotet är väl den största
omvägen hittills, när bilavgaserna ger sig på att smälta isarna så

att världshaven hotar våra kuster.
Hur fort skulle en bil gå om vi
också räknar in kostnaderna för
hur den förstör miljön? Troligtvis
skulle det betyda att bilen går
bakåt. Att köra bil är att backa
sig fram i tillvaron, i tron att det
går fort framåt.
Sven Teglund

Degeberga
Taxi

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

Folktandvården i Degeberga

Den 1:a maj 1991 öppnades
Folktandvården – Vårdcentralen – Apoteket i samma byggnad
mitt i byn, Brades väg 5 – Degeberga.
Vi på folktandvården disponerar
ca 150 m2. Förutom receptionen
finns fyra behandlingsrum, förråd, fikarum mm. I dag behandlar och kontrollerar vi ca 2000
patienter årligen.
För många är vi hela familjens
8

hustandläkare och utför det mesta inom tandvård. Vid behov blir
det remiss till en specialist.
Sedan 1998 är Degeberga – Tollarp en enhet inom Folktandvården. Om insdagarna finns klinikchef tandläkare Per Rosenberg
och kliniksamordnare tandsköterska Marita Martinsson här i
Degeberga.
Fast personal i Degeberga är:
Tandläkare: Lars Schumann och

Eftihios Kamaretsos
Tandhygienist: Irene Andersson
Tandsköterskor: Lotta Johnsson,
Annika Rönndahl och Majken
Bertilsson
Per, Lars, Eftihios, Marita, Irene,
Lotta, Annika och Majken hälsar
såväl gamla som nya patienter
Välkomna till
Degeberga folktandvård!
Tel. 044-309 48 80

Erik Lasson - Årets Rödakorsare 2010
- en doldis som verkat i det tysta

Under alla dessa år har huset
transporterats, satts ihop och
plockats ner minst tre gånger
varje år. Men ensam klarar man
inte detta jobb. I början var det
Eriks pågar som fick rycka in.
Senare var det brodern Rudolf
som hjälpte till när huset skulle
på plats.

Erik Lasson och Eva Möttus

Så här löd styrelsens
motivering:
För att du under många, många
år, kanske under 30 år, har förvarat, vårdat, flyttat, byggt upp och
plockat ner vårt fina tombolahus.
År ut och år in, i alla väder, har vi
kunnat lita på att huset stod uppställt i tid och färdigt för oss att
använda. För allt detta framför
styrelsen sitt varmaste tack och
utser Dig härmed till Årets Rödakorsare 2010
Intervju med Erik strax före
utnämningen:
Det lilla huset ritades av snickare Martin Castell på Degeberga
snickerifabrik och byggdes av
Arvid Nilsson. Erik tror att det
skedde för ca 30 år sedan. Behovet var kanske att ha ett permanent lottstånd till Degeberga
marknad i skydd för regn och sol.
Huset förvarades i ett garage som
tillhörde Hasse Duvander. Vid
ett tillfälle ombads Erik att sätta
upp huset men då Hasse glömt att

öppna hänglåset var Erik tvungen
att bryta sig in. Huset skulle ju
vara på plats samma dag!
Därefter tyckte Hasse att Erik
kunde ta hand om huset framöver
(ludan eller kuren, som den kallades då). Han hade ju både plats
och vagn att lasta huset på. Och
så blev det också. Huset flyttades
då hem till Eriks loga och förvarades där ända tills 2005.

Att sätta ihop huset var inga problem, tycker Erik. När man gjort
det några gånger var det som att
sätta ihop ett pussel – det är så
genomtänkt ritat men det krävdes
praktiska män! Roligt har det
alltid varit. Det var mitt sätt att
bidraga och hjälpa till!
När Erik började fundera på att
sälja gården stod vi i styrelsen
inför ett problem så klart! Huset
tar inte så stor plats eftersom det
kan vila platt mot en vägg men
bitarna är stora och går inte in var
som helst.

Under alla dessa år har huset
målats om några gånger. Första
gången av Rk-damer med Birgit
som arbetsledare. Huset har förstärkts i kanterna för att bli stadigare (1993) och det är kanske
förklaringen till att den fortfarande håller och är i gott skick.

Då kom en annan Erik in i bilden - Eric Grahn. Året var 2005.
Även hos denna Erik finns både
loga och släp och idag är det Eriks granne Kjell Andersson och
Ivo Möttus som tillsammans fortsätter att hjälpa oss i RK så vi kan
använda vår fina tombolabod.

För visst har huset varit med om
många flytt! Det finns alltid med
på Degeberga marknad. Det stod
under rätt många år mitt i gången
mellan ICA och stora vägen för
att locka lottköpare från båda hållen. Numera står vårt hus alltid
utanför Konsum både i maj och
vid julmarknaden.

Men innan flytten renoverade och
målade Erik och Ivo om huset.
Det skulle ju lämnas i fint skick!
Fast vi skulle aldrig kalla den
varken ”luda” eller ”kur”.
Eva Möttus
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Nattvandrarna
tar time out

Bli förmånskund hos oss

Kära Degebergabor, tyvärr får vi
meddela att Nattvandrarna i Degeberga tar ”time out”.

Samla dina privata försäkringar och din vardagsekonomi hos oss så kan du
spara pengar. Har du din boendeförsäkring hos oss kan du bli förmånskund
och minska dina privata sakförsäkringskostnader med upp till 21 procent.

För några veckor sedan hade vi
möte i Tingshuset för att diskuterade vår framtid.

Förmånskund blir du, som har boendeförsäkringen och ett aktivt lönekonto, pensionssparande eller annan sakförsäkring hos oss. Som förmånskund får du rabatt på hushållets
privata sakförsäkringar.

Vi är en krympande skara och
har så varit i några år nu. Vi har
försökt att få yngre krafter att
medverka som Nattvandrare som
ni vet, - bl.a. föräldrar som har
barn i tonåren -, men tyvärr har
vi inte lyckats.

Du som redan uppfyller kraven kommer att bli förmånskund direkt.
Ingen anmälan behövs.

Ju ﬂer tjänster du samlar hos oss, desto lägre blir priset för dig. Du kan få upp till 21 procent i rabatt. Dessutom får du avgiftsfritt bankkort, internetbank och aktiedepå.

Besök vår hemsida www.LFKristianstad.se, ring 044-196200 alternativt 0456-647400 eller
e-posta till info@LFKristianstad.se så får du veta mer om hur du kan bli förmånskund
och sänka dina försäkringskostnader.

Förmånstrappan

Vi som nu har medverkat ett
antal år och sett barnen flyga ut
i stora världen, känner att nya
krafter behövs. Vår motivation
har avtagit.
På mötet bestämde vi att fortsätta
till skolavslutningen. Därefter tar
vi ”time out” vilket innebär att vi
finns men vi verkar inte. Det är
vår förhoppning att allt eftersom
rekrytera nya motiverade Nattvandrare.
Under den senaste tiden har det
varit lugnt i Degeberga, vi får
hoppas att det fortsätter så.

21%
14%

7%

14%

Lönekonto

Alternativ 1

Alternativ 2

Lönekonto

Pensionssparande/
olycksfallsförsäkring
60+*

Pensionssparande/
olycksfallsförsäkring
60+*

Boende

Boende

Boende

En sakförsäkring
Boende

* Pensionssparande kan bytas ut mot olycksfallsförsäkring 60+

Du som är intresserad av att delta
som Nattvandrare kan ta kontakt
med Calle Clausson tel. 0703474662, Christer Andersson
0706-026628.
Calle Clausson

Snart kommer den nya sidan att presenteras, håll utkik!
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Har du nåt du vill förmedla som rör vår fina ort,
maila gärna till: info@degeberga.nu

Degebergas natur – vacker och unik!
Författaren av denna artikel har
hämtat mycket material från
Kommunekolog Ulrika Hedlunds
föredrag vid Byalagets årsmöte i
februari 2010. Hennes bilder och
texter finns på www.degeberga.
nu. Ulrika har gett undertecknad
lov att få använda hennes material – allt för att sprida kunskap
om den fantastiska miljö vi Degebergabor lever mitt i!
Redan Carl von Linné kunde
under sin skånska resa konstatera
att naturen kring Degeberga var
unik och skiljde sig till karaktären från slättlandet. Hans intresse
var speciellt riktad mot Forskarsfallen samt den ravin där sidorna
stod ”branta och höga som kyrkomurar”!
Nutida resenärer kan mycket
enklare ta del av Degeberga natur där de vackraste områdena
numera är Naturreservat och till
och med fått Natura 2000-status.
(det senare begreppet innebär att
området ingår i EU´s ekologiska
nätverk av skyddade områden)

naturminne. År 2006 utvidgades
området norrut med Lillaforsskogen. Hela området ingår
som en del av Biosfärsområde
Kristianstads Vattenrike (utsett
av Unesco:s Man and Biospehre
Programme , MAB)
På 1800-talet byggdes här dammar för att utnyttja vattenkraften
till bl.a. kvarn och sågverk. Vid
denna tidsperiod uppfördes även
ett tivoli (!) med dansbana. Det
fanns till och med en konkurrerande dansbana!
I ravinen blommar på våren vitsippor, gulsippor, ramslök och
gullpudra som senare avlöses av
skogsbingel och gulplister. Bland
fåglarna som finns i ravinen kan
nämnas karaktärsarterna forsärla,
strömstare och gärdssmyg. Dessutom finns grönsångare, stenknäck och kattuggla samt fyra
olika slags hackspettar.
Bland insekterna måste bokskogslöparen nämnas då den är

Forsakars nedre vattenfall

fridlyst och har en av sina få lokaler här i ravinen.
Att en het sommardag vandra
genom ravinen, uppleva naturen, stillheten och svalkan är ett
måste för en besökare! Ingen går
oberörd därifrån!
Lillaforsskogen i norra delen av
reservatet är en fuktig och nä-

Idag finns tre separata områden:
Forsakar med Lillaforsskogen
Degeberga backar
Segeholmsån dalgång Mamölla
– Rallaté
Forsakar med
Lillaforsskogen
Mycket av Degebergas vackra
natur formades av inlandsisen en
gång i tiden. Så även Forsakarsravinen med de två vattenfallen
på 7,4 meter respektive 10,6
meter. Det senare vattenfallet
uppdelat i två språng. Ravinen,
där Forsakarsån rinner, är också
ett verk av inlandsisen. Redan
1929 avsattes detta område som

Degeberga backar
11

ringsrik ask- och almdominerad
ädelträdsskog med flera bäckar.
Degeberga backar
Degeberga backar är en mycket
naturskön, starkt kuperad betesmark. Mellan kullarna slingrar
sig Forsakarsbäcken fram. Området har fått sin specifika karaktär
under inlandsisens avsmältning
då uppkomsten av dödissänkor
och sedimentbackar gav upphov
till de landformer som gör Degeberga backar till ett av de mest
särpräglade områdena i Kristianstads kommun!
Backarna har en kalkpräglad
flora av flera olika vegetationstyper varav sandstäppen är den
mest värdefulla. Sandstäppen är
mycket sällsynt i Sverige och
här bara förekommer i sydöstra
Skåne och på Öland. Sandstäppen kräver kraftig solexponering,
kalkhaltigt underlag och hårt betestryck för att kunna utvecklas.
Betesdjuren bidrar dessutom till
att materialet i markytan rörs om
och att ”ny” kalk och sand blir
tillgänglig för växterna.

Uppskattningsvis finns i Sverige
endast cirka 50 hektar sandstäpp
varav cirka 3 hektar finns i Degeberga backar!
Många rödlistade växter finns
i området såsom sandlusern,
sandnejlika, tofsäxing och sandsvingel. På våren blommar också
backsippor och S:t Pers Nycklar
mm.

informationsskylt om Degeberga
backar att finnas.
Som kuriosa kan nämnas att
delar av filmen Bröderna Lejonhjärta spelades in på Degeberga
backar härav orsaken till att man
döpt ovannämnda led till ”I Bröderna Lejonhjärtas fotspår”.
Rallaté och
Segeholmsåns dalgång
Mamölla och Rallaté
Området kännetecknas av småskaligt beteslandskap och blockrika och enebevuxna hagar men
också små uppodlade områden
och partier av bokskog. Även här
finns branta raviner med ädellövskog.

Sandnejlika

Bland insekterna kan man finna
månhornsbaggar och andra intressanta kryp.
Från parkeringsplatsen mittemot
Sparbanken finns markerade leder som leder in i området. Vid
parkeringsplatsen kommer även

De många stengärdesgårdarna
visar på äldre indelning av landskapet. Boskapsskötseln har varit
särskilt betydelsefull för området
och i huvudsak gett området sin
speciella karaktär.
I södra delen finns rester av översilningsängar med silrännor för
att leda vatten från Segeholmsån.
Inköp av mark pågår med hjälp
av pengar från Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen planerar nya reservat till år 2013.
Avslutningsvis vill författaren än
en gång tacka Kommunekolog
Ulrika Hedlund för att jag fick
använda hennes material, allt för
att vi gemensamt skall kunna
sprida informationen till en vidare krets om vår vackra och säregna natur i Degeberga.
Hoppas att vi lyckas i vår ambition tycker
Magnus Ericsson

Degeberga backar sedda från Sockertoppen
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Degeberga Widtsköfle GK golfkrog är
öppen för säsongen
Golfkrogen vid Degeberga
Widtsköfle Golfklubb öppnade
återigen för säsongen den 28
mars 2010. Det är krögarparet
Maggi och Peter Tulldahl med
dottern Pernilla som nu för andra
säsongen svarar för att alla gäster, golfare som inte golfare, inte
skall gå hungriga ifrån borden.
Eftersom det alltid är en buffé
som serveras och gästerna får äta
så mycket man vill, garanterar
detta att besökarna är mätta och
belåtna efter avslutad måltid.
Ett gediget och mycket fräscht
salladsbord bidrar till det goda
omdömet.
Peter Tulldahl berättar att man
alltid utgår ifrån råvaror när man
tillagar maten. Det förekommer
därför inga halv- eller helfabrikat
som underlag för maten utan de
”startar” från början och sätter
därmed en personlig touche på
den färdiga rätten. Resultatet blir
därefter det vill säga mycket välsmakande husmanskost.
Utöver dagens rätt så finns det en
mycket gedigen à la Carte meny.
En rolig nyhet för året är att à la
Carte menyn är uppdelad i två
”svarta tavlor”. En kallad ”röd
tee” med lite lättare rätter såsom
sallader, bakpotatis pajer etc.,
tänkt för dem som spelar från röd
tee det vill säga damerna. För
herrarna, som spelar från gul tee,
finns det då givetvis en annan
tavla kallad ”gul tee” med lite
kraftigare rätter såsom pytt i panna, Degeberga burgare (nyhet för
året och mer än en vanlig hamburgare), olika kötträtter mm.
Det är självklart att det är tillåtet
att gå ”över” gränserna!

När Byabladets utsände besöker
Golfkrogen i mitten av april serveras en mycket god fiskgratäng.
Man brukar alltid ha fisk på onsdagarna. En mycket populär fiskrätt är stekt sill och potatismos
där sillen kommer direkt från
fiskarna i Simrishamn. Rätten
återkommer regelbundet då och
då på veckomenyn. (Titta gärna
in på hemsidan till Degeberga
Widtsköfle GK och under fliken
”krog” finns veckans matsedel!)
Peter berättar också att en nyhet
för året är att priset för en ”dagens” gäller måndag till lördag.
Det är således endast söndagen
som har en helgmeny. Peter är
också stolt över att vara en av de
få som kan servera riktig ”Kaffe
Latte”, gjord på en baristamaskin, på en golfkrog.!

Avslutningsvis berättar Peter att
Golfkrogen har cateringverksamhet och även kan arrangera
fester. Peter är nöjd med hur säsongen 2010 har börjat!
Ett tips till alla läsare av denna
artikel ur författarens egna erfarenheter: Är Ni ute och reser
i Sverige och behöver äta en
lunch – åk gärna till en golfkrog.
En golfkrog serverar i regel alltid
rejäl husmanskost till vettiga priser. Ni behöver inte vara golfare
för att äta på en golfkrog – alla är
välkomna!
Byabladet önskar Familjen Tulldahl all framgång i sin verksamhet på Degeberga Widtsköfle GK
genom
Magnus Ericsson

Peter Tulldahl, stående, berättar för gästerna om verksamheten
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Nya marklägenheter på gång i
Degeberga!?
Byabladets utsände har träffat
Ann-Louise och Kjell Jansson,
båda boende i Degeberga. Makarna har förvärvat den stora
tomten utmed Ekdungevägen,
bakom Degeberga Gästis.

boende kan njuta av den friska
luften och till viss del även av utsikten ut över Degeberga backar.
Byggnaderna kommer att uppföras i trä.

Ann-Luoise och Kjell Jansson

Planer finns att på tomten, som
är på cirka 3000 kvm, uppföra
upp till totalt 9 stycken 3-rums
marklägenheter. Detta skall ske
i tre etapper med fyra fristående
byggnader. Om intresset blir
stort kan de två första etapperna
påbörjas samtidigt. Varje lägenhet kommer att bli cirka 75 kvm
stor och ha en öppen modern
planlösning. Marklägenheterna
är rena hyreslägenheter och således ej med insats.
Till varje marklägenhet kommer att finnas en uteplats där de

Ritning på en marklägenhet

Behovet av marklägenheter torde
vara stort i Degeberga. Målgruppen för de nya lägenheterna är
bl.a. de personer som vill flytta
till något mindre alternativ utan
en stor trädgård att sköta om.
(Det kan ju komma fler snövintrar som den senaste!) Det finns
säkert många som gärna skulle
vilja sälja sina villor om det
fanns något alternativ att flytta
till. Man kanske inte heller vill

KLIPPO

lämna Degebergatrakten med sin
vackra natur. Nu kommer det ett
alternativ! Dessutom är det svårt
att tänka sig ett mer centralt läge!
Hur långt har då Ann-Louise och
Kjell Jansson kommit i sin planering? Kjell berättar att ansökan
om ändring av detaljplanen är
inlämnad till Byggnadsnämnden
i Kristianstad och att ritningar på
lägenheterna är färdiga. Byggstart kan ske tidigast i höst beroende på om intresse finns.
Kjell och Ann-Louise betonar
att deras projekt inte konkurerar
med Mats och Fredriks villaprojekt som Byabladet berättade om
i förra numret, då man vänder sig
till helt olika målgrupper.
Intresserade av marklägenheterna kan redan nu vända sig till
Ann-Louise och Kjell Jansson på
telefon 044-35 07 77. Genom en
tidig anmälan kan en presumtiv
hyresgäst påverka tapetval, färgsättning mm.
Byabladet önskar Ann-Louise
och Kjell Jansson all framgång
med ett angeläget projekt genom
Magnus Ericsson

Tel. 044-331087

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL
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SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-940600

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

Renovering
och
omklädsel
av möbler
Tel 044-35
044-35 01
Tel
011616
Vi utför allt inom VVS.
Vi utför allt inom VVS.
Välkommen att besöka vår
Välkommen
att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn

utställning i butiken mitt i byn

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

mekonomen.se
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Din trygghet i en svår stund
Från och med 1 maj
finns jag på Tollarps
begravningsbyrå.
Lisbeth Göranson

KB
skogsvårdsentreprenad med kvalitetsbetoning i alla led

planering - arbetsledning - uppföljning utbildad och flexibel arbetsstyrka

Skogsvårdsåtgärder
Idrottsvägen 3 • Tollarp • 044-31 01 50
www.tollarpsbegravningsbyra.se

Röjning av olika slag: konventionell, plant-, gräs-,
ädellövs & förröjning Motormanuell gallring,
plantering & stamkvistning

Jour dygnet runt!

P.B. FOREST

Din trygghet i en svår stund

Pieter Berg
Skaddevägen 11 - 297 31 Degeberga
044 - 23 89 81 / 0706 - 69 24 58 - pieter.berg@telia.com

YA + TA

Lisbeth Göranson

Idrottsvägen 3 • Tollarp •18
044-31
50 DEGEBERGA
TROLLEMÖLLAV.
2970194
www.tollarpsbegravningsbyra.se

TEL. 044 - 35 02 30

Jour dygnet
Bertil: 0709-77
26 runt!
10 Jörgen: 0709-77 26 11

www.degebergagrus.se

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

Vardag 07.00-16.00
Onsdag 07.00-17.30
Lördag 08.00-11.00
Lunchstängt 12-12.45
0414-739 90
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Det Händer på Hanöland
Degeberga

www.degeberga.nu

Degeberga Byalag

Valdebatt om Degeberga 2/9
Lokkala politiker kommer
till Tingshuset kl. 19.00 för
att debattera frågor som rör
Degeberga med omnejd.
Julkul i Degeberga den 5/12
Julmarknad, tipspromenad, godis
till alla barn mm.

Gärds Härads
Hembygdsförening
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.hembygd.
se/skane/gardsharad

PROGRAM:
DEGEBERGA
SPELMANSSTÄMMA

18-20/6 se även
www.spelodans.org

18/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert.
i Degeberga Kyrka. Därefter
förstämma i Hembygdsparken
19/6 kl. 13.00 – 01.00 Entré
Barn & ungdomsstämmam
kl. 13.00
Allspel, buskspel.
Dans på lövade banor
kl. 18.00-01.00. Näckspel kl
24.00
20/6 kl. 13.00 – 16.00 Entré
Traditionell stämma med allspel,
gruppspel från scen av lokala
och gästande spelmän från hela
landet.

MIDSOMMARFIRANDE

Midsommarafton. 25/6 kl. 18.00
Entré Traditionellt firande med
dans kring midsommarstången.
Midsommardag 26/6
kl.13.00–16.00 Entré
Traditionellt midsommarfirande
med resning och dans kring
midsommarstången. Gärds
Härads Folkdanslag medverkar.

TÄNDKULANS VÄNNER
3-4/7 kl 10.00 – 16.00 Entré
Stor veteranmask-inutställning.
Tändkulemotorer, traktorer,
skördemaskiner etc. från hela
1900-talet fyller parken med sitt
smattrande och puttrande.

DEGEBERGA
MARKNAD
10/7 kl. 11.00 – 20.00
Förmarknad.
11/7 kl. 10.00 – 17.00
Marknadsdag.
En av Skånes populäraste
familjemarknader. Bl.a. känd för
sin hantverksgata.

ANTIK OCH
SAMLARMARKNAD
18/7 kl. 8.00 – 17.00
Marknadsplatsen i Degeberga.
En av landets största med över
1 km marknadsstånd. Ivar
Johnssonmuseét öppet kl. 11.0016.00.

Gudstjänst 25/7
kl. 19.00

vid Rebbetuaröds gårdsruin,.
Medtag kaffekorg.

BÄLGTRÄFFEN

Den 1/8 kl. 12.00-18.00 Entré
Scenprogram kl 13.00 – 17.00
med ett 10–tal orkestrar, solister,
grupper och klubbar. Buskspel
och allmän dans på lövad bana.

HÖSTMARKNAD

Den 4/9 kl. 9-14. Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt
och grönt mm..

Missa inte
ALLSÅNGSKVÄLLAR

i Hembygdsparken den 14, 21 &
28 juli kl. 18.30. Ta med något
att sitta på.

TROLLEDAGAR
i Hembygdsparken.
Arr: Café Trolldegen, Studiefrämjandet och Annika Blom.
Varje gång: Tipspromenad, lotterier, fiskedamm, barnens bondgård mm.
Söndagen 13/6 kl. 11-15
Vi lär oss om fåglar genom att se
och lyssna.
Söndagen 25/7 kl. 11-15
Vi lär oss om trollsländor och
fjärilar. Vad kan man hitta i ån
med håvar?
Söndagen 8/8 kl. 11-15
Vi lär oss hur man växtfärgar och
tovar. Ta gärna med eget
material.
Söndagen 12/9 kl. 11-15
Vi kokar grönsakssoppa på ingredienser som ni tar med.

MC Veteranerna
VETERANMARKNAD
Den 4/9 KL. 8.00 på stora
marknadsfältet.
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Det Händer på Hanöland
Här kan du hitta reservdelar till
din gamla bil eller motorcykel
mm. Beskåda alla fina veteranbilar på särskild parkering.

Degeberga GOIF
Tel. 044-35 02 13, vardagar 9-12

LOPPMARKNAD
Inomhus och utomhus vid Degeberga IP nära hembygdsparken.
Följande Lördagar kl. 10-13:
19/6, 17/7, 21/8, 4/9 & 16/10
Dessutom:
Lördagen den 10/7 kl. 13-16
(I samband med Degeberga
Marknad)
Söndagen den 18/7 kl. 11-14
(I samband med Samlarmarknaden)
Vi tar tacksamt emot allehanda
saker, dock ej vitvaror. Ring
klubbstugan 044-35 02 13
vardagar mellan 09:00-12:00
Ni kan även själva lämna era
saker direkt på vårt ”lager”. Om
ni gör detta? Ring klubbstugan
och avtala tid!
Helger kan ni ringa Bengt-Göran
044-35 04 12, 0733-95 04 12 eller Rune Håkansson:
044-35 16 74, 0704-55 50 54

Dans i Trolldalen till
levande orkester
Trolldraget – (sluten tillställning) den 14/8 kl. 17.30

RIPA MODELLFLYGKLUBB
ALLTID PÅ VÄG UPPÅT
Onsdagar: Skolflygverksamhet
från kl 18 tills det skymmer .
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V:a 29
Ripaläger med allehanda modellflyg hela veckan. Speciellt nybörjartema månd-lörd 13-16
14-15/8
Svenska Mästerskapen Aircombat på Ripa.
För mer information och vägbeskrivning kika in på
www.ripamfk.com
Varmt välkommen.!

Gärds Härads Skytteförening
Bo Andersson, bomarianne@
telia.com
Korthållsskytte från den 21/4
Onsdagar kl. 18-20 på skjutbanan vid Herremöllan. Kör
söderut från Degeberga, sväng
vänster efter vägen till reningsverket mittemot mjölkkannorna.
Följ vägen tills det står skjutbana.
Luftgevärsskytte startar den
21/9. Tisdagar och Torsdagar kl.
18-20
Plats: Gula ladan på väg mot
Ö.Sönnarslöv
Välkomna!

Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75
SOMMARJYMPA vid stugbyn
Alla tisdagar kl. 18.30 start 15/6
GRATIS, Kom och var med!
Höstsäsongen startar i
september.
Tisdagar & Torsdagar kl. 18.00
i idrottshallen. Medlemskap kan
lösas på plats.

Nytta o Nöje
Lättgympa för kvinnor i alla
åldrar
Ny termin börjar tisdagen den
14/9 2010 kl 19.00-19.45 i
Degeberga idrottshall.
Önskas ytterligare inf. Elisabeth
Hammarqvist Arlefalk
044-35 10 37 eller
Kerstin Jönsson 044-35 07 78
Föräldraföreningen
Trollbarn
www.trollbarn.nu
Pysselkvällar för barn, tisdagar i Tingshuset Startar åter till
hösten. Se info på hemsidan.
30/9-2/10 Barnloppis i dagarna
tre. Tingshuset. För mer info se
hemsida eller Kristianstadsbladet
Degeberga Fritidsgård –
GP
A Great Place to be - Tingshuset
www.kfgf.eu
Målgrupp = ungdomar 10-17 år.
Vi erbjuder aktiviteter så som
flipperspel, biljard, pingis, fotbollsspel, sällskapsspel, PS3,
utflykter mm. Besök oss om du
vill spela eller bara ta det lugnt.
Vi har kioskverksamhet i mindre
skala.
Gå in på vår hemsida för att se
när vi startar till hösten!

Degeberga Pensionärsförening SPF
E-mejl:
gunborg-nilsson@telia.com
Medlemsavgift 2010 180:-kr
Plusgiro nr 753041-3
Månadsmöten och reser mm
(då inget annat anges hålles aktiviteterna i Församlingshemmet)

Det Händer på Hanöland
Blåherremölla
den 11/8 kl. 13.00
Leif Axelssons & Ingvar Karlssons showgrupp. Kaffe. Pris: Se
annons i pressen. Samåkning.
Kristianstadskretsens
höstupptakt i Linderöd den 12
aug kl.13.00. Anmälan till Per
eller Gun för skjuts senast den 9
aug.
Bussresa till Kosta, Småland
Onsdag den 1 sept. kl. 07.00 från
samåkn.-platsen i Degeberga.
Fm o em kaffe samt lunch ingår.
Anmälan.
Månadsmöte den 13 sept. kl.
14.00.
Agneta Ulfsäter Troell berättar
om filmen ”Maria Larssons eviga
ögonblick”. Regi av JanTroell.
Månadsmöte den 11 okt.
kl.14.00.
4x79 Sång & musik. Bygdeberättelser.
Ålagille i Maglehems
bygdegård den 20 okt. kl. 13.00.
Hjärtats Nyckel underhåller.
KHSp Allan S. spelar till dansen.
Anmälan senast den 11 okt. till
Gun N. 044/35 01 03 eller
Christina L. 044/35 14 73.
SPF:s kyrksöndag den 31 okt.
kl.10.00
Huaröds kyrka. Sång: Hjärtats
Nyckel. Kyrkkaffe i församlingshemmet
Månadsmöte den 8 nov. kl.14.00.
Föredrag av Jesper Aspegren.
Pris 75:-kr/pers. inkl. kaffe med
bröd. Anmälan.
Höstfest i Maglehems Bygdegård onsd. 17 nov kl.13.00.

Anmäl till Eva Å eller Ester L
senast 10 nov.
Luciafest den 13 dec. kl. 13.00.
Landgång. Sång & musik. Hjärtats Nyckel sjunger. Anmälan till
Ester L. eller Eva Å. senast den
8 dec.

Övriga aktiviteter
Studiecirklar pågår och nya
planeras. Har du önskemål, Kontakta Ann-Britt Ohlsson,
tel. 35 08 62.
Hjärtats Nyckel
Vill Du deltaga i vår sånggrupp?
Anmäl Dig till Kristina Lindberg, tel. 044-35 20 25 eller AnnBritt Ohlsson, tel. 044-35 08 62.
Vänstjänsten
Vill Du deltaga i detta
frivilligarbete ?
Kontakta Margit Andersson, tel.
044-35 04 44.
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. 044-35 01 03.
För övriga upplysningar kontakta:
Ordf.: Per-Åke Persson,
tel. 35 01 12.
V. ordf.: Agne Ohlsson,
tel. 35 08 62
e-mail aboh@bredband.net.
Sekr.: Christina Lawesson,
tel. 35 14 73.

Kassör och medlemsansvarig:
Gunborg Nilsson
tel. 35 01 03 eller e-mail:
gunborg-nilsson@telia.com.
Att vara pensionär är ett
angenämt yrke. Enda nackdelen
är den långa utbildningstiden.

Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
För info se
www.dwgolfklubb.se

Degeberga
Rödakorskrets

Juni och september
Fester för våra äldre i samarbete
med kyrkliga syföreningarna.
Personlig inbjudan.
ÖPPEN TRÄDGÅRD
Vi öppnar våra trädgårdar för
allmänheten. Dom gör det i England – då kan väl vi göra likadant? Välkomna att vandra runt
i våra oaser och njut, koppla av,
utbyt erfarenheter och knyck idéer. Vi bjuder på kaffe med dopp.
Inträdet är gratis men om ni uppskattat besöket får ni precis som
i England, lägga en slant i vår
Rödakorsbössa. Behållningen
går till vår sociala verksamhet.
Ni är så välkomna mellan
kl 14 – 17.00.
18 juli till Eva och Ivos rosenträdgård, Eskilstorpsv 74 i Vittskövle, Tel: 35 31 09
15 augusti till Eva och Göran
Dehlins dahliaträdgård, Skaddevägen 150, strax utanför Degeberga, Tel: 35 01 83
Samåkning från Degeberga
församlingshem kl. 13.45
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Det Händer på Hanöland
Vakteboden på Köpinge Fälad
29/ 7 kl. 19.00
” På kvällskvisten”
Underhållning. Medtag kaffekorg! Ett samarr. med Villaföreningen och LRF i Gärds Köpinge.
Kvarn och bakdag vid
Blåherremölla
14/8 kl. 9.00 Ugnen eldas upp.
Bakdag med malning av mjöl
och bakning på gammalt vis.
Försäljning av bröd kl.13 och 15.
Underhållning, Kaffeservering
Holmaboden Maglehem 28/8
kl. 11.00
Ålafiskets Dag vid Juleboda.
Hommorna ryktas. Ålamackor,
underhållning. Medtag kaffekorg!

ÖPPEN TRÄDGÅRD
HJÄRTATS NYCKEL
29 september i Degeberga församlingshem kl 19.00. Thore
Skogman i Ord och Ton med
Agne Olsson och Hjärtats nyckel. Kom i god tid!
Berättelser från Ghana
27 september i församlingshemmet. Gunnel Bladh visar bilder
och berättar om sina senaste upplevelser i Ghana.
JULMARKNAD 11 december
Julmarknad med Kram-insamling av Degeberga brandmän
utanför Konsum.

Lökaröd
Lökaröds Byalag
Hemvändardag med
Loppmarknad Lördagen den 3
juli, kl 12.00-15.30
Lökaröds gamla skola. Underhållning,
Servering, Auktion.
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Maglehem

www.maglehem.com

Gärds Härads
Hembygdsförening
Möllornas Dag vid
Blåherremölla
4/7 kl. 9.00 Ugnen eldas upp.
Bakdag med malning av mjöl
och bakning på gammalt vis.
Försäljning av bröd kl.13 och 15.
Underhållning, Kaffeservering
Holmaboden, Maglehem.
Fiskets Dag
24/7 13.00 vid Juleboda. Sillamackor mm. Underhållning.
Medtag kaffekorg!

Lions Club Södra
Gärds

Loppmarknad 25/7
Maglehems bygdegård kl. 12-17

Vittskövle

www.vittskovleby.se
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. 044-35 50 80

Snart kommer den nya sidan att presenteras, håll utkik!
Har du nåt du vill förmedla som rör vår fina ort,
maila gärna till: info@degeberga.nu

Tryggt sparande
sedan 1826

sparbanken1826.se > info@sparbanken1826.se > 044-18 26 00
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Valborg i Degeberga 2010
Valborg på Degeberga Backar vid
Norra Solhällan är en
tradition som hållit
i sedan 50-talet. I år
arrangerades firandet
av Degeberga GOIF
och Degeberga Byalag, i en något rökig men som vanligt trevlig tillställning. Mycket folk och trevligt tal av Brigitte
Strand samt uppiggande musik av Degeberga
Drängar. Talet finns att läsa på degeberga.nu.
Byalaget vill passa på att tacka alla inblandade
som hjälpts åt för att hålla traditionen i liv.
Idrottsföreningen ordnade fackeltåget. Bertil från
Grus & Schakt samt Seved i Byalaget hjälptes åt
att bygga bålet och ordna dit material från kommunen. Brandkåren var på plats. Nattvandrarna
hjälpte till med att hålla vakt på natten. Håkan
Winkvist skötte ljudet Familjen Gärdes stod för
el till ljudanläggningen. Ett stort TACK till alla!!
Magnus Persson, ordf. Degeberga Byalag.

TAKTIL MASSAGE –
massagen
för både kropp & själ

Varmt välkommen!

Barbro Hernvall
Donners v. 75 (Österlia), 297 95 Degeberga
Te.. 044 – 35 05 05, 0702 936 972
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DEGEBERGA STUGBY AB

Degeberga stugby är ett naturnär boendealternativ i en
lugn och rofull miljö.

TÄNK PÅ OSS:
· när ni har släkt och vänner på besök och ni inte
har plats för dem hemma hos er. Då kan de bo
hos oss i naturskön omgivning
· träningsläger i fotboll, golf, simning och
orientering m.m.
· om ni skall ha konferens
· om ni behöver en festlokal med plats för upp till
70 gäster, vi kan även fixa maten om så önskas.
Vi samarbetar med Gästis och Ekströms Café
· Om ni har jobbare som behöver övernattning
- vi har bra priser på långtidsboende främst
under lågsäsong
· om ni vill sola i solarie
· om ni vill spela tennis
Undrar ni över något hör gärna av er
Telefon: 044-35 00 60
Fax: 044-35 00 06
Mail: info@degebergastugby.se
Hemsida: www.degebergastugby.se
VÄLKOMNA önskar
Stefan med personal
För information angående stugbyn,
var vänlig kontakta:
Reception och bokning:
info@degebergastugby.se
Degeberga Stugby AB
Trollemöllavägen 52
297 94 DEGEBERGA
Tel: 044-35 00 60 Fax: 044-35 00 06
www.degebergastugby.se

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar:
Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag:
09.00-18.00
Torsdag:
14.00-20.00
Telefon: 044-35 00 48

Glad Sommar!
önskar
Marie och Mickaela

Semesterstängt v. 29, 30, 35 & 36

Nybyggnad och renoveringar.
Tillverkning av våningstrappor, dörrar fönster och köksinredningar.
Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask,
björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk.
Vi utför alla slags glasningsarbeten.
Christian
0736-004962
christian.hakansson@telia.com

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700
E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com

Öppettider: Mån-Onsd. 9.00-17.00
Telefontid: Mån-Fre 9.00-17.00

Kanske den MEST VÄRDEFULLA drycken på jorden
Tahitian Noni™ Original
14 kliniska studier som gör skillnaden.
Tahitian Noni™ Original
är hälsobranschens Rolls Royce.
Hud-Hårprodukter
utan parabener
och sulfater.

Stödjer kroppens återhämtning och naturliga försvar.
Innehåller antioxidanter, vitaminer och viktiga
Drick TAHITIAN NONI
mineraler, mangan som bl.a. stödjer benkvalitet
varje dag.
och ämnesomsättning, iridoider-ovanlig i frukter
som säkerställer de goda egenskaperna,
inga tillsatser. Juice Your Body!

Jag använder Naturliga Noni Produkter!
Bodil Fredriksson, Degeberga 0708–846911
!

Oberoende produktkonsult ID 2098095 - för Tahitian Noni International
www.tahitiannoni.com/2098095
TAHITIAN NONI™ Original och TePoemä™ är varumärken som tillhör Tahitian Noni International.
© Tahitian Noni International, Inc. Alla rättigheter reserverade. Används med tillstånd.
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Jonas, 0734 - 43 60 36

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37
info@bokestorpskrot.se
www.bokestorpskrot.se

Ett klokt val
för dig som söker
teknisk kompetens

Ingenjörer inom:
x El, Automation & mekanik för
industrin
x El för Bygg & Fastighet
x Elkraft & telecom
x El & Signal för Järnväg
Utredningar och utbildningar inom:
x Elsäkerhet
x maskinsäkerhet
x Atex
x Automation
Lokal kontakt:
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magnus.persson@rejlers.se
tel. 040-620 60 88 / 044-35 50 80
www.rejlers.se

Din lokala snickare.

Telefon: +46 (0)44 35 08 25
Mobil: +46 (0)708 44 35 54
info@fgbygg.se

		

ANTIK
MODE
DESIGN
BLOMMOR
Öppetider
Tis – fre 11.00 – 17.00

PAL K
Tingstorget
0705438848

Kloka huvuden

Varma hjärtan

Vi söker Dig som är intresserad av
föreningsarbete och humanitära frågor.
Dela med Dig av Din klokskap
och bli en av oss i styrelsen för
Degebergabygdens Rödakorskrets
Vi erbjuder dig utbildning. Uppdraget är på ideell basis.
Vill du veta mer kontakta:
Valberedningen Eva Delin tel: 35 01 83
Ordförande Eva Möttus tel: 35 31 09

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81
www.veterinar-schonbeck.se

Ved

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62
Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

Minnen från
Degeberga

av
Karin & Bo Swenson
Byns historia i 3 band för
150:Passa på innan upplagan är
slutsåld!
Tel. 350113
ultimathulebokforlag.se
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Gillar du läckert designade
kläder i naturmaterial som är
skonsammare mot moder jord?
Välkomna in till The Earth Collection i
Degeberga. Vi är tilldelade EU-blomman
som är en garanti till att konsumenterna
alltid köper högsta kvalitet och att de lokala
producenterna behandlas rättvist.
Öppettider:
Torsdagar 11-18, Fredagar 11-18,
Lördagar 9:30-13

Carina@tecdegeberga.se
Tingsvägen 17 • 297 31, Degeberga
044 - 35 09 00 • tecdegeberga.se

Att mötas……..
När vi människor möts följer ofta trevliga upplevelser.
Vi kanske pratar om minnen, vi pratar om
aktuella händelser,
vi kanske går en tur i naturen eller vi dricker en
god kopp kaffe tillsammans.
Men ibland kan vi vara i en situation där vi
saknar sådana möten.
Om Du är äldre och skulle önska någon att
dela goda stunder med är Du välkommen att
kontakta oss i Röda Korset.
Aina Esbjörnsson tel: 35 08 41
Gertrud Nygren tel: 35 24 71
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30

- Mat, Matställen och Caféer Solgården
m a g l e h e m
Restaurangen öppen
2/7 – 1/8
14 – 23

Kaffe, glass och hembakat
À la carte från kl. 18
Solgården Lillehemsvägen 2
297 95 Degeberga
044 35 10 46 0708 81 44 88
info@solgardenmaglehem.se
www.solgardenmaglehem.se
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Färsk fisk Rökt ål
Direkt från båt
Honsa öppnar portarna på Nya Rompeboden
för säsongen torsdagar och lördagar
mellan 9.00-12.00 fr.o.m. 15 sept. t.o.m. 15 nov.
Försäljning av färsk fisk.
Även försäljning till jul.
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, barn gratis
Anmälan Turistbyrån i Åhus tel 044-134777
Perioden 10/6 - 29/7, Onsdagar kl 13.00-15.00
Hjärtligt Välkomna
Ålakompaniet

LILLEHEMS
UTEGRISAR
Kött och chark i gårdsbutik
Helgrillad gris på evenemang
Öppet Fre 14-18 Lör 10-15
Söndagar stängt
044-352427-0708352426-27
www.lillehemsutegrisar.se

- Mat, Matställen och Caféer Välkommen till La Flambée
Restaurang med Bed & Breakfast

Dagens rätt
mån-lörd
79.-

Helgmeny
på söndagar
NYÅRSMENY
FÖR o
AVHÄMTNING
med
förrätt
efterrätt
PÅ NYÅRSAFTON MELLAN KL 1300.-1600.
150.- 28/12
SENAST BESTÄLLNING
Specialiteter från Alsace, egenimporterade viner!
Rum & Frukost i trevlig miljö.
öppet från kl 18.00 hela sommarlovet
Per Bings väg 10 i Önneköp
tel 070-2751324 www.la-flambee.eu

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!
Allt för grillning inför sommaren

Öppettider:
Fredag 13.30 - 17.30
Lördag 9.00 - 13.00

044-350593 eller 044-350471

FÖRÄTT

RÄKCOCKTAILfinns
MED KONJAKSÅS
OCH
Ala carte
med
bl a:
ROSENBRÖD

Degebergaburgare
VARMRÄTT
Skånsk äggakaka
husets schnitzel
ELLER
olika sallader
m.m.
RÄK OCH SVAMP GRATINERAD SPÄTTA MED

HELSTEKT FLÄSKFILE MED PORTVINSTUVADE
CHAMPIONER OCH POTATISGRATÄNG
OSTGRATINERAD TOMAT MIXAD SALLAD

DUSHESS POTATIS, MIXAD SALLAD

DESSERT
ViCHOKLADMOUSSE
har även
catering,
MED VISPGRÄDDE
OCH
FÄRSKA BÄR
fester samt födelsedagsmidda

199.-PER PERSON

VARMT VÄLKOMNA!
FEST MÅLTID OCH
önskar SMAKLIG
Peter,Maggi
o Pernilla
GOTT NYTT ÅR
044-350150 ELLER 0707-831643

ÖNSKAR PETER, MAGGI OCH PERNILLA

Öppettider: tisdag-fredag 9.00-17.30 - lörd 10.00-14.00
Munkahagevägen 7 - Degeberga - 0703-680045
info@mingronatappa.se - www.mingronatappa.se

m.m

ÖRTAGÅRD,
PRESENTBUTIK OCH
GALLERI
I VACKER MILJÖ
För info ring 0768 527622
eller besök
www.haxanstradgard.nu
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- Mat, Matställen och Caféer -

VÄLKOMNA TILL CAFÉ TROLLDEGEN
en oas i HEMBYGDSPARKEN, DEGEBERGA
Servering samt försäljning att ta med ut i parken eller med hem.
Maj, juni, juli, augusti och september är det öppet alla dagar mellan
kl 9-17 med café, frukost och lunch servering.
Onsdagskvällar 17 till 21, samlingsplats för fikasugna mc-entusiaster.
Torsdagskvällar, 17 till 21, stick och sycafé (för hand och på maskin)
deltagare erhåller 20 % på hela sortimentet.
TROLLE-DAGAR 2 maj, 13 juni, 25 juli, 8 aug och 12 sept. 11-15
Familjedagar med olika teman t ex vad går att äta i naturen,
nässelsoppa och pinnabröd, växt/grönsaksbytardag, växtfärgning, vi
lär oss om fåglar, fjärilar och trollsländor, gör ditt eget troll, barnens
egentillverkade bondgård, lekar vi lekte förr, tipspromenad mm
Ett samarbete mellan Café trolldegen, Studiefrämjandets Petra
Svensson och konstnärinnan Annika Blom
Se vidare information i annonsblad samt i dagspressen.
Allsångskvällar med servering 14, 21 och 28 juli.
Café trolldegen tar emot beställningar på busslaster, födelsedagar,
barnkalas, begravning, bröllop, dop, bakverk, smörgåstårtor,
landgångar m m
Ottos goda kulglass i våffla med sylt och grädde!!!
Specialitet: Trollbullar
OBS! ALLA BARN ÄTER OCH FIKAR FÖR ½ PRISET OBS!
Hjärtligt välkomna att njuta av hembakat och hemlagat önskar
Kerstin

Widtsköfle Café
Tel. 044-35 30 35

Hembakat,
Rofylld miljö

Öppettider
Före midsommar: tor-sön kl. 11-17
Midsommarhelgen: Stängt
Efter midsommar: tis-sön kl. 10-17
Välkomna!!

Tar beställning från
Café Sandhem och
Önneköps Bageri

M j e l a

Färdiga
baguetter
och sallader
vid beställning

Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag - även söndagar
Från 1/4: Affär 8-21, Gatukök 10-21 Från 1/10: Affär 8-20, Gatukök 11-20
30

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Med god mat och god stämning!

30/6 DEGEBERGA DRÄNGAR
(Sjunger in sommaren hos oss)

7/7 ARNE CASTELL TRIO
(Tjuvstart på JAZZfestivalen)

14/7 KOVACS DYBERG DUO
(Kamilla & Mia, piano & sång)

21/7 BERGA BLUES
( Huarödsbaserad och akustisk)

28/7 WICKSTRÖMS GENTLEMEN
(Unga skånska jazzgossar från Växjö)

4/8 HPD (HOPPLOCKADE DELAR)
(Detta kan bli hur som helst, jazzigt & bluesigt)
KVÄLLSBUFFÉ SERVERAS FRÅN 18.00
MUSIKEN FRÅN CA 19-22
BUFFÉ & MUSIK 250 KR
ÄR DU INTE SÅ HUNGRIG VÄLJER DU
ANNAT FRÅN VÅR MENY SOM VÅR HÄRLIGA
RÄKMACKA, MINIPAJ, GRILLMACKA MED SALLAD
ELLER NÅGOT SÖTT FRÅN VÅR KAKDISK.
FÖR A LA CARTE GÄSTER OCH ÖVRIGA LYSSNARE
TILLKOMMER EN MUSIKAVGIFT PÅ 50 KR.
PROVA VÅRT EKOLOGISKA VIN, EN KALL ÖL ELLER
EN VARM IRISH COFFÉ..

!

HOS OSS KAN DU ÄTA OCH DRICKA GOTT.
EKOLOGISKT, NÄRPRODUCERAT OCH MED RIKTIGT SMÖR OCH GRÄDDE.
BESTÄLLA TÅRTOR, SMÖRGÅSTÅRTOR, BUFFÉBRÖD.. VI PLANERAR HELA DITT 50 ÅRS KALAS
OM DU VILL...

EKSTRÖMS CAFÈ & BAGERI - FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
MAJ - AUGUSTI öppet ALLA DAGAR 8-17.
SEPTEMBER - APRIL Öppet Mån-Fre 8-17, Lör 8-17, Söndag oftast Vilodag...

VÄLKOMNA ÖNSKAR KATTA, BODIL & ANDREAS TEL 044-350004
! WWW.EKSTROMSCAFE.SE
!
!
!
!

31

NYHET!
YTTERLIGARE ETT KÖK I VÅR
BALLINGSLÖVSUTSTÄLLNING
MED LÄCKRA MASKINER FRÅN SMEG.
NU KAN NI ÄVEN SE IVT:S NYA
SOLVÄRMEPANEL HOS OSS.
VÄLKOMNA!
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