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A

tt bo och leva i
Degeberga ger en
hög livskvalitet
som vi gärna vill
dela med oss till
fler. Vi har en bra skola som jobbar nära vår fantastiska natur,
ett rikt företagsliv och en god
samhällsservice med vårdcentral,
apotek, bibliotek, äldrevård mm.
För att fler skall kunna bo och
leva här, har Byalaget länge hoppats och kämpat för att nya bostäder skall byggas i Degeberga.
Därför engagerade Byalaget sig
i Bodagarna 2009 och fick då
kommunen att sätta Degeberga
på kartan för Bodagarna 09. Vi
ordnade bl.a. en spännande bomässa i Tingshuset med ”Sméns
Baglomma” som dragplåster.
Men framförallt nappande Gunnarssons Bygg och MP Entreprenad på idén med Bodagarna och
fick ett fantastiskt visningshus
med underbar utsikt färdigt som
kunde visas upp. Nu ser vi med
glädje de första husen växa i det
nya bostadsområdet med utsikt
över Degeberga backar. Även
nya marklägenheter växer upp
på tomten bakom gamla Gästis
tack vare Ann-Louise och Kjell
Jansson, se separat reportage.
Angående företagsamheten är
det också glädjande att en av
våra största arbetsplatser i trakten Widtsköfle Sågverk räddas.
Nya ägare tar över och återstartar
i september, se separat reportage.
De flesta får tillbaka sina jobb.
Lek för alla lekplats
Under vintern har Byalaget arbetat med förslag och synpunkter på den nya områdesplan för
basorterna i kommunen som
är pågång. Även här har fokus
varit nya bostadsområden, men
vi föreslår också husvagn och

husbilsparkering samt ett grönare
och ett mer levande centrum.
Detta skulle kunna lösas med
bl.a. en gångbro över bäcken
mellan Konsum & Eltjänster
samt lite trevliga parkbänkar,
buskar mm. Ett mål för Byalaget
är ett detta skall kunna genomföras som ett s.k. Leaderprojekt
(EU-pengar) som drivs av Byalaget tillsammans med företagare
och kommunen. Områdesplanen
diskuterades med kommunen
i samband med årets Byalagsstämma. Till denna var också
C4 Teknik inbjudna för att diskutera den nya ”Lek för alla”
lekplats som det finns pengar
till i Degeberga 2011. ”Lek för
alla” innebär att alla skall kunna
leka oavsett rörelsehinder etc. I
samband med detta ser man över
lekplatserna i byn och Byalaget
fick vara med och ha synpunkter.
I förslaget ingick att ta bort de
två lekplatserna på Saxamöllan.
Detta kunde Byalaget inte acceptera och nu skall en ny lekplats
byggas vid fotbollsplanen på
Saxamöllan som ersätter de två
som utgår. Vi har också föreslagit placeringen för den nya ”Lek
för alla” lekplatsen vid skolan
snett mittemot idrottshallen. Temat för lekplatsen kom fram på
Byalagsstämman, och är vatten,
med tanke på vårt fina vattenfall
– Forsakar.
Forsakarsfallen –
Degebergas stolthet
Under våren har diskussionerna
varit flitiga angående träd och
säkerhet runt Forsakar. Länsstyrelsen har satt upp varningsskyltar då man anser att träd kan
falla över stigen p.g.a. svampangripna bokar. Stigen är dock inte
avstängd och i skrivande stund
ökas säkerheten i området då
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flera träd runt och fram till badet
fälls. Byalaget har inspekterat
området med Länsstyrelsen och
för en ständig dialog med både
C4 Teknik och Länsstyrelsen. Vi
hälsar besökare från när och fjärran varmt Välkomna till Forsakar
– Självfallet!
Under våren har Byalaget också

investerat i inredningen av
Tingshuset som alltid legat Byalaget varmt om hjärtat. Tre stolar
från Tingshustiden har renoverats av Pieter Unné och nya rullgardiner sats upp i Tingssalen på
Byalagets bekostnad. Tingshuset
används av bl.a. Fritidsgården
och flera föreningar och bokas
via Föräldraföreningen Trollbarn

KLIPPO

som har skötselansvaret för huset
(bokning, se under Bra att veta –
Lokaler).
Sist men inte minst vill vi önska
er alla en riktigt skön sommar!
Magnus Persson,
ordf. Degeberga Byalag

Tel. 044-331087

ALLT I VERKTYG • TRÄDGÅRDSMASKINER
BESÖK VÅR NYA LAGER- UTSTÄLLNINGSHALL
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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. Forsakarsfallen
är en del av Kristianstads vattenrike och finns i modellform
på Naturrum i Kristianstad. 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 Domarring
(Domarringsvägen –

vägen mot Ö.Sönnarslöv)
Domarring är en forntida gravanläggning som kom i bruk
under slutet av bronsåldern,
men var vanligast under folkvandringstiden. Domarringen
är en typ av stenkrets, där resta
stenar är glest placerade så
att en cirkelform bildas (jämför skeppssättning). Namnet
kan härledas till en medeltida
uppfattning att domarringar
var tingsplatser. På varje sten
satt en domare och i och med
det udda antalet stenar kunde
en dom aldrig bli ”oavgjord”.
Från järnåldern finns dock inga
tecken som tyder på en sådan
funktion. Domarringen var i
regel en brandgrav, ofta relativt

fyndfattig. Sekundärgravar kan
ha tillkommit i efterhand.

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

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
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.
Välkommen in på turistbyrån!

FRITIDSAKTIVITETER
Bad

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,

Forsakarsbadet
tel. 044-350538
Vackert beläget friluftsbad
vid Forsakarsgården.
50 meters tempererad
bassäng, plaskbassäng, 3 meters
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
hopptorn.
Öppet för säsongen 15/6-16/8
Öppettider:
Alla dagar kl. 11-19
Undantag: simskoleperioden
20/6-14/7:
Må-Fre kl. 13-19
Lö-Sö kl. 11-19
24/6 Midsommarafton
kl. 11.00 – 14.00
Anmälan till sommarsimskolan
Simskoleperioden är:
20/6 - 14/7 –2011
(helgfria vardagar).
Anmälan och kontant betalning
kommer ske på Forsakarsbadet
fr.o.m. den 15/6 - 17/6
kl: 08.00 - 19.00.
För att få deltaga i sommarsimskolan måste eleven under 2011
fylla minst 7år (födda -04)
Kostnad 300:- / elev, gäller
även som entrékort på
kommunens friluftsbad under
simskoleperioden
20/6 - 14/7 –2011.
Simskolestart måndagen den 20
juni.(Ingen simskola på midsommarafton.)
Mål för nybörjargruppen Grodan - Silvergrodan max 13 barn
/grupp.
Mål för teknikgruppen Fisken
- Bronsmärket max 15 barn /
grupp.
Mer info: www.tivolibadet.nu
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Tennis

Degeberga tennisklubb
Välkomna till vår
anläggning vid
Forsakarsbadet.
Frågor och tidsbokning;
Johan Nilsson (ordf.)
0709 - 44 44 03
Mikael Jönsson (kassör)
0708 - 896329
Väl mött på tennisbanan!!
Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn
uthyres via receptionen på
stugbyn.
Tel. 044-35 00 60

Golf

DEGEBERGA
WIDTSKÖFLE GOLFKLUBB
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.

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.

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga bibliotek
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 folkoch 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:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
Sommartider 13/6-21/8
Måndagar 14-18
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
Stängt vecka 29
Ha en skön 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
Öppet vardagar 8-17
Sommarstängt vecka 26-29
Ev. läkarbesök hänvisas då till
Tollarps vårdcentral,
tel. 044-309 04 00
Sjukvårdsrådgivningen
tel. 1177 -öppet dygnet runt
www.1177.se

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 26-29

Folktandvården i
Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 48 80
folktandvarden.degeberga@
skane.se
Vi tar emot nya som gamla
patienter!

Återvinningscentralen i
Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen
(vid bilskroten) Degeberga
Telefon: 044-13 48 95
Öppettider:
Tisdag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00
Vad kan jag lämna på
återvinningscentralen?
Återvinningscentralen är främst
till för grovavfall. 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.

SAMLINGSLOKALER

Tingshuset
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:
Tingssalen (104 m²)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar: 150 kr
Privat:
300 kr
Eftermiddagar
Söndag-Torsdag
Föreningar: 150 kr
Privat:
300 kr
Eftermiddagar
Fredagar & Lördagar
Föreningar: 300 kr
Privat:
600 kr
Styrelserummet (40 m²)
Konferensrum för
ca.18 personer
½-dag Alla dagar:
Föreningar: 50 kr
Privat:
300 kr
Övriga smårum (ca 20 m²)
½-dag Alla dagar:
Föreningar: 50 kr
Privat:
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.
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
För bokning ring Lars Mattsson, tel. 044 -35 16 99.
Lökaröds Byalag.
TACK!

Tomter & bostäder i
Degeberga

Tack så mycket!
Från Rektor och personal på
Degeberga skolan.
Tack från Föräldraföreningen
Trollbarn!
www.trollbarn.nu

Tack till Lions i Degeberga!
Ett stort varmt tack för gåvan
till Degeberga skola. Gåvan har
gjort att skolan har kunnat hjälpa de elever som behöver stöd i
sin undervisning. Tack vare ert
stöd kan elever med dyselexi,
samt läs- och skrivsvårigheter,
få tillgång till en annan värld.

Vill skicka en stor Sommarhälsning och våra varmaste TACK
till ALLA–ingen nämnd-ingen
glömd- som gjorde vår barnloppis 31/3-2/4 till den succé det
blev…
Vi ses till hösten igen, den
22/9-24/9 är det dags igen i
Tingshuset, Degeberga.
GLAD SOMMAR!

Lediga Tomter på området
Saxamöllan
Tomter nära skog och natur,
med cykelväg till skola etc.
Kontakta Mark & Exploateringskontoret i Kristianstad,
tel. 044-355108
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.

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

Din lokala snickare.

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

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

Marklägenheterna i Kvarteret Utsikten i
Degeberga är nu under uppförande!
Byabladet kunde redan i nummer
66, som utkom för ett år sedan,
berätta om de nya marklägenheter som Ann-Louise och Kjell
Jansson planerade att bygga utmed Ekdungevägen I Degeberga.
Med anledning av att byggnationen nu är i full gång har Byabladets utsände åter träffat det byggande paret för en uppföljning av
förra artikeln.
Kjell berättar att de första fem
lägenheterna nu är under uppförande. Det blir två separata huskroppar, något förskjutna med
varandra, som består av två respektive tre lägenheter. Den bistra
och långa vintern med både stark
kyla och mycket snö försenade
byggstarten. Men när man väl
kunde komma igång så har byggnationen gått mycket bra.
Så långt som möjligt har vi anlitat lokala företag som entreprenörer.
Således utför:
1. Lillafors Snickeriet all byggnation och planering
2. Degeberga Eltjänster det
elektriska
3. Cederholms Rör alla VVSarbeten
4. Rolso Impex leveranserna av
fönster
5. Degeberga Grus & Schakt
alla markarbeten
Målning och läggning av parkettgolv kommer Kjell själv att
utföra.
Lägenheterna kommer att vara
mycket modernt utrustade med
inbyggnadsugn i ståhöjd och
induktionsspis. Badrummet kommer att kläs in med kakel och

Så här långt har byggnationen kommit andra hälften av april

klinker. Ballingslöv kommer att
leverera själva köksutrustningen
genom Gitte på Eltjänster som
också har stått för designen av
köket. Golven i lägenheterna
kommer genomgående att vara
ekparkett. Inga trösklar finns i
lägenheten varken inomhus eller
utomhus. Alla mått är anpassade
så att rullstolar lätt kan förflyttas till och från lägenheten och
självklart inomhus.
Lägenheterna kommer att ha
golvvärme över hela ytan. Värmen skall komma från en markvärmepump och för detta har
800 meter slang grävts ned. För
att få ännu effektivare energianvändning kommer all frånluft att
återvinnas i en luftvärmeväxlare.
Den återvunna värmen ifrån
denna kommer att förvärma vattnet till värmepumpen för golvvärmen.

Varje lägenhet kommer att ha en
altan i söderläge med plattor och
gräsmatta. Hyresgästerna skall
kunna sätta sin prägel på uteplatsen genom egna odlingar.
Till varje lägenhet finns ett kallförråd på 6 kvm.
Kjell berättar vidare att intresset
för lägenheterna har varit stort.
Alla fem lägenheterna är idag
tecknade. Inflyttning blir successivt under september månad i år.
Till etapp 2, som är på ytterligare
fyra lägenheter, är intresset ändå
större. Kjell och Ann-Louise
kommer då att själva flytta in i
en av dessa lägenheter. De har då
själva kommit in i åldern så att
de platsar i målgruppen 55+!
Byabladet önskar Ann-Louise
och Kjell fortsatt framgång i det
angelägna projektet genom
Magnus Ericsson
9

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 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
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Hos

Kerstins Pinaler
ﬁnns allt ni inte behöver...
men gärna vill ha.
GAMMALT och NYTT, KURIOSA
Bakom Wittskövle Café
OBS NY ADRESS!!

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

Öppet: De ﬂesta lördagar kl 11-14
Söndagar kl 13-17
Övrig tid, ring mig.
Tel 044-22 50 38, 0708-92 06 78

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

mekonomen.se
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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:

magnus.persson@rejlers.se
Tel. 040-620 60 88 / 044-35 50 80
www.rejlers.se

VÄLKOMNA TILL CAFÉ TROLLDEGEN
en oas i HEMBYGDSPARKEN, DEGEBERGA
Servering samt försäljning att ta med ut i parken eller hem.

Maj, juni, juli, augusti och september öppet alla dagar mellan kl 9-17
Frukost, lunch och kaffeserveringservering.
Allt är hembakat med smör och kärlek.
Specialitet: Trollbullar med kardemumma, smör och mandel.
Våfflor med sylt och grädde, kulglass från Otto i Åhus!!!!
.
Stick- och sycafé, torsdagskvällar jämna veckor kl 17-20.
Tar emot beställningar på busslaster, födelsedagar,
barnkalas, begravning, bröllop, dop m m.
På beställning serveras Trolldegens berömda buffé eller helstekt gris
från Lillehems utegrisar med Trolldegens hemlagade tillbehör!!!!
Telefon: 070-467 48 96
OBS! BARN/UNGDOMAR ÄTER OCH FIKAR FÖR ½ PRISET OBS!
Hjärtligt välkomna att njuta av hembakat och hemlagat önskar Kerstin.

11

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

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

Leg. Veterinär

Per Schønbeck
i Maglehem

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 Mikaela
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Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se

Degeberga
Taxi

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

Vad händer på GP,
Fritidsgården i Degeberga
I februari 2009 flyttade fritidsgården från skolan till Tingshuset.
GP har sedan dess varit i ständig
utveckling. Första året gick åt för
att bygga upp en väl fungerande
verksamhet i Tingshuset. Detta år
började med att vi fick möjligheten att utöka öppettiderna från att
vara öppet tisdagar – torsdag till
att även vara öppet varje annan
fredag under 2010. De utökade
öppettiderna gäller under 2010
men vi hoppas på att även kunna
ha öppet på fredagar framöver.
Under 2010 ha vi, med hjälp av
kommunen som är KFGFs uppdragsgivare, även fått möjligheten
att profilera oss. Det innebär att
fritidsgården lägger lite extra fokus på ett speciellt intresseområde
så som till exempel musik eller
dans.
Vi har valt att lägga fokus på fotografering och film, detta då vi
sett att det finns ett stort intresse
av detta bland dagens ungdomar
. Vi har för detta ämne införskaffat en systemkamera, fotoredigeringsprogram, filmkamera, redigeringsprogram samt tillbehör så
som stativ, fotoskrivare med mera.
Kamerorna och programmen finns
tillgängliga för våra medlemmar
att låna under våra öppettider. Ett
nytt rum är inrett för att det ska
finnas möjlighet att sitta avskilt
med studiecirklar samt för att du
ska kunna sitta avskilt och arbeta
med dina bilder eller filmer. KFGF
har även anställt en tjej som heter
Regina Ekman som har gått mediaprogrammet med inriktning fotografering och har sedan gymnasiet
arbetat med foto.
En till två dagar i veckan är avsatta för studiecirklar där våra
medlemmar kontinuerligt kan
lära sig att själv komponera fan-

tastiska fotografier och inte låta
sig begränsas av kamerans egna
beslut samt att redigera bilderna
efteråt. Med kamerans egna beslut
menar vi autoläge eller förvalda
programinställningar där du som
fotograf inte alls
kan påverka hur fotot ska bli. Det

fungerar utmärkt att skapa vackra
foton på detta vis men möjligheterna är oändligt många fler när du
kan använda dig av manuellt läge.
Utöver studiecirklarna finns vi
även tillhands för de som inte varit
med tidigare och vill lära sig om
fotografering och redigering.
Än så länge är det fotograferingen
som ligger mest i fokus och filmen
finns tillgänglig för de som själva
vill utforska detta ämne. Under
hösten är tanken att vi även ska
fördjupa oss och starta studiecirklar inom detta område.
Vårt mål med profileringen är att
våra medlemmar själva ska kunna
hjälpa och lära varandra om fotografering, film och redigering.
Då vi vill tillgodose många ung-

domars olika intresseområden så
är våra förhoppningar att så småningom kunna erbjuda Tingssalen
till våra medlemmar. Då köper vi
även in en musikanläggning samt
speglar för att erbjuda möjligheten
att träna dans, teater med mera där
inne. Detta innebär att alla de som
tycker om att dansa kan göra detta
i Degeberga och slipper därmed
att åka längre iväg eller stå hemma
i ett trångt rum för att träna. Det
ger också ungdomarna möjlighet
att starta en egen dansgrupp och
träna tillsammans med sina vänner. Om intresse finns kan vi även
försöka att starta träningsgrupper med instruktör. Gp har startat
en grupp som heter ”Vi som vill
träna dans, teater med mera i
Tingssalen” på Facebook. Gå med
i gruppen så visar och visa ditt
intresse för detta område .
Vi kommer även framöver att
fortsätta med ordinarie verksamhet där vi försöker tillgodose våra
ungdomars önskemål om vad de
vill göra på sin fritid, bland annat
genom olika utflykter och aktiviteter på gården.
Den 24 augusti kommer vi att ha
öppet hus på GP kl 15.00-21.00.
Gamla som unga, medlemmar som
icke medlemmar är hjärtligt välkomna att titta in och se hur vi har
det här.
Har ni några frågor så kolla in vår
hemsida eller så är ni välkomna
att kontakta oss på telefon, e-mail
eller facebook.
Hemsida: www.kfgf.eu/degeberga
Facebook: GP- Degebergas fritidsgård
Tanja Fritsche: 0733-370816,
tanja.fritsche@kfgf.se
Regina Ekman: 0733-370808,
regina.ekman@kfgf.se
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TROLLEMÖLLAV. 18 297 94 DEGEBERGA
TEL. 044 - 35 02 30
Bertil: 0709-77 26 10 Jörgen: 0709-77 26 11
www.degebergagrus.se

m
Enlufts

Hej Pat
Kan du
Bifogar
Vi ska
Så här
Rolso I
Tel:044
Långeb
(Gamla
Öppetid
Mån-fr
Hjortho

ring

ed väd

ms

inkl. mo

Kom in och se
vår utställning
på våra produkter.
www.rolsoimpex.se
14

Tacksa
Tel: 044-590 40 01
Långebrogatan 16, Kristianstad
(Gamla Lamphuset)
Öppetider:
Må-Fr 10-18, Lö 10-14
Hjortholmenvägen 16, Degeberga
Ring för besök.

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

Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga
Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30
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Barsk badtant i stärkt förkläde en bland
många av Röda Korsets sociala pionjärer
Visste ni att Svenska Röda Korset
bildades redan 1865 och dess främsta uppgift då var att behandla sjuka
och sårade i krig. Sverige hade
kriget inpå knutarna då Danmark
anfölls av Preussen-Österrike.
Utbildad sjukvårdspersonal behövdes och Röda Korsets sjuksköterskeskola startades i Stockholm (som
finns än i dag) och man la upp ett
lager av sjukvårdsmaterial . Men
vårt land skonades från krig.
Istället började Röda Korset inrikta
sig på sjuk och hälsovård och sjukstugor fanns snart på många större
orter i vårt land. På kretsens vind i
Degeberga hittar man material från
den tid då sjukstugan i Degeberga
fanns. Kanske några Degebergabor
också minns Röda Korsets hemsamariter som var föregångare till
dagens hemtjänst.
Själv minns jag de hemska karbaden i badhuset hemma i Kävlinge,
eller var det den barska badtanten
som skurade oss så hårt som gjorde
upplevelsen så hemsk. Hon hade
stärkt förkläde som skavde på våra
nakna små kroppar och liten vit
mössa med Rödakorsmärket mitt
fram. Mina något yngre bröder
slapp denna hårdhänta behandling.
Röda Korset har under årens lopp
varit pionjär när det gäller att identifiera sociala behov och starta olika

Bild från skolhälsovården förr

verksamheter. Dagens färdtjänst,
skoltandvård, skolhälsovård och
barnkolonier startades upp av lokala
Rödakorsföreningar som förr fanns
överallt. Men i takt med välfärdssamhällets utveckling har samhället
tagit över verksamheterna och byggt
ut dem till vad de är idag.
Svenska Röda Korset idag
Hundratusentals svenskar har gått
en Första Hjälpen utbildning genom
Röda Korset och efterfrågan tycks
bara öka. Telefonjouren efterfrågar
ständigt nya frivilliga då många
tusen människor ringer dit när livet
känns svårt. Skolsajten om bl.a.
Mänskliga rättigheter och Människor på flykt för elever på högstadiet
och gymnasiet och klassuppsättningarna är mycket uppskattade
av både elever och lärare. Vi har 5
behandlingscentra för tortyrskadade
som alltid är fullbelagda. Röda
korset hjälper familjer som kommit
från varandra i krig eller katastrofer
att återförenas.
I alla städer finns det mötesplats
Kupan där man kan träffas, lära
sig något nytt eller bara handla
secondhand. Ca 35 000 frivilliga
gör regelbundna besök på häkten,
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fängelser, visar tillrätta på sjukhus,
stöttar barnfamiljer och hälsar på
äldre på servicehem eller i hemmen
hos äldre.
Dessutom finns det en rad olika
sociala verksamheter baserat på de
behov som finns i den egna kretsen.
Som ni vet, erbjuder vår krets alla
äldre sällskap och stöd till de som
så önskar. Vårt mål är att ”Bryta
isolering och vara ett stöd för
äldre”.
Och här kommer ni, kära läsare in.
Har du en anhörig, en granne eller
bekant som du tror skulle bli glad
över en pratstund eller en promenad, tveka inte att kontakta oss! Vi
är några stycken som med glädje
erbjuder oss att göra livet lättare för
någon annan.
Visst skulle det vara önskvärt att
Röda Korset inte behövdes men
som omvärlden ser ut idag har behoven inte minskat – de har ändrat
karaktär. (Men karbad och barska
badtanter finns inte idag).
Eva Möttus för Degebergabygdens
Rödakorskrets

Vi finns till för dig...
...och din framtid
Hos oss är alla välkomna och vi finns här i svåra som ljusa stunder,
för fattig och för rik lika väl som för gammal och för ung. Mötet
mellan människor är en grundläggande tanke och en utgångspunkt
i vår verksamhet, för det är i mötet som vi får chansen att förstå,
förenkla och utveckla din ekonomi.

sparbanken1826.se > info@sparbanken1826.se > 044- 18 26 00
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Nyheter från Degeberga Vårdcentral
Byabladets utsände har träffat
Monica Bertilsson, tillförordnad
chef för vårdcentralen i Degeberga, som berättade om följande
förändringar hos Vårdcentralen:
1. Doktor Dick Larsson, som
har varit vårdcentralchef de
senaste åren, har slutat och
övergått till privat verksamhet i Kristianstad. Doktor
Dick Larsson har varit anställd vid vår Vårdcentral i
cirka 16 år.
2. Doktor Christer Mjömark har
under våren gått i pension.
3. Doktor Kristian Ståhlberg
är nyanställd och ersätter
Doktor Christer Mjömark.
Kristian började sin anställning första mars i år. Många
känner säkert igen Kristian
då han har gjort en del av sin
utbildning till läkare här i
Degeberga VC.

4. En efterträdare till Doktor
Dick Larsson börjar i mitten
av augusti.
5. Syster Monica Bertilsson
kommer att gå i pension från
och med kommande årsskifte. Sin sista arbetsdag
kommer hon att göra i slutet
av november i år.
6. Syster Stina Glimberg, som
redan arbetar på Vårdcentralen, utbildar sig just nu för att
ta över som diabetessköterska efter Monica.
7. Sjukgymnast Martin Sundström har tillträtt en halvtidstjänst. Vår Vårdcentral har
därmed fått förstärkning på
sjukgymnastikfronten. Den
andra hälften av sin arbetstid
tjänstgör Martin vid Knisslinge VC.

Under tiden fram till Doktor
Dick Larssons efterträdare har
börjat i mitten av augusti saknas
därför en läkare vid Vårdcentralen. Monica Bertilsson säger att
det blir lite kärvare med tillgängligheten att komma till läkare
fram till dess.
Som vanligt delar Tollarps VC
och Degeberga VC på semesterarbetet i sommar. I år börjar
Degeberga VC sin semester efter
midsommar då Tollarps VC tar
hand om omsorgen av oss. Efter
fyra veckor så byter man. (Se
särskild faktaruta på annan plats
i Byabladet)
Till skillnad mot många andra
vårdcentraler är vi bortskämda
med ha full bemanning på Degeberga VC. Så är också vår
Vårdcentral mycket uppskattad
och rankas som bland de bästa
i Kristianstad med mycket god
tillgänglighet och korta svarstider på telefon.
Vi patienter i Degeberga med
omnejd tackar Dick Larsson för
det goda arbete han lagt ned på
oss, alltid vänlig och hjälpsam på
alla sätt genom
Magnus Ericsson

Tack!
Undertecknad vill genom
Byabladet tacka för de 16 år
som jag har haft förmånen att
få vara Er läkare vid
Degeberga Vårdcentral.
En tid som jag
minns med glädje!
Thyra Throedson, som skall fylla 101 år (!) 20 april, solar sig utanför Degeberga VC
tillsammans med Ulrika Mattson, i väntan på färdtjänsten.
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Dick Larsson

KRISTIANSTAD KIROPRAKTIK
Ulla Jacobsson-Kautsky
Leg Kiropraktor

Peter Kautsky
Leg Kiropraktor

Nya Boulevarden 10
291 31 Kristianstad
tel: 044-21 22 22

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.

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

KB

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

Jour dygnet runt!
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Degeberga i mitt hjärta
Har du någon plats som betyder
något extra för dig? En plats som
du tycker om att tänka på och
återvända till. Kanske är det särskilt vackert där eller förknippat
med någon händelse i ditt liv?
Låt mig berätta om en plats i

mitt kära Degeberga. Jag går ut
genom grinden, uppför en backe
och kommer snart till den hundra
år gamla järnvägen, som inte är
någon järnväg längre, eftersom
både räls och syllar togs bort för
några år sedan.

Den är nu en naturskön, tre meter bred och bekväm promenadoch cykelväg 1 750 meter genom
Degeberga.
Jag fortsätter min promenad.
Snart ligger Degeberga Backar
framför mig och i dalen slingrar sig Forsakarsbäcken som en
serpentin. Fast på några ställen
breder bäcken ut sig lugnt och
värdigt som ett kyrkorum.
På våren brusar den, sommartid
porlar den och på vintern bildar
isen konstnärliga spetsformationer med konstnärligt finurliga
och figurativa mönster.
Snart reser sig Sockertoppen
framför mig som kronan på
verket. Jag stannar, andas in
djupt och njuter av det pastorala
landskapet.
Alla årstider och alla tider på
dygnet känner jag samma hänförelse och vördnad. Tiden står
stilla här. Tystnaden talar.
Jag vandrar vidare och tar mig
upp till toppen. Sockertoppen.
Jag blickar mot himlen och
ser sedan ner på molnen som
speglar sig i dammen vid Degebergaskolan. Änderna visar
vårkänslor och snart har väl
andmamman små ändelser simmande i rad efter sig.
Här är det gott att vara. Jag sätter
mig på marken och ”bara är” på
min plats på jorden …
Brigitte Strand

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

Foto: Henrik Mattsson
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Marias Fotvård

Renovering
och
omklädsel
av möbler

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

Unna dig fotvård!
Köp presentkort!
Öppettider: Mån-Onsd. 9.00-17.00
Telefontid: Mån-Fre 9.00-17.00

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

Ved

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

Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62

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!
Hjärtligt Välkomna
Ålakompaniet

Solgården

Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

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

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!
Allt för grillning inför sommaren

Solgården Lillehemsvägen 2
297 95 Degeberga
044 35 10 46 0708 81 44 88
info@solgardenmaglehem.se
www.solgardenmaglehem.se

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

Öppettider:
Fredag 13.30 - 17.30
Lördag 9.00 - 13.00

044-350593 eller 044-350471

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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Inget vatten – inget liv!
Rubriken utgör ett faktum som
de flesta människor känner till.
Ett förstklassigt dricksvatten är
också en ynnest som vi svenskar
i regel har. Denna sanning gäller
dock inte större delen av jordens
befolkning. Tänk på alla människor som lever i översvämningsdrabbade områden eller
måste vandra långa sträckor för
att hämta vatten! Dricksvattnets
kvalité har varit aktuellt även
i Sverige på senare tid. Många
läsare känner säkert till hur
problemen med parasiter varit
svårhanterligt i Östersund och
hur lång tid det har tagit för att
åtgärda detta.
I Åhus hade man under en period
bakterier i kranvattnet. I detta
fallet var det bakterier i avhärdningssaltet som orsakade problemen. Detta är numera åtgärdat
– ingen avhärdning sker numera.
Stora delar av västra Skåne får
sitt dricksvatten via en 8 mil lång
tunnel från sjön Bolmen i Småland. Ett tunnelras i denna har
under två år stoppat tillförseln av
råvatten men tunneln har nu, när
detta skrivs i början på april, reparerats och åter börjat leverera
vatten till de västra Skånekommunerna.
Vi som bor i Sverige har väl alltid utgått ifrån att ha tillgång till
friskt dricksvatten i tillräcklig
mängd. För att utforska hur kvalité och tillgång på dricksvattnet
är i Degeberga har Byabladets
utsände träffat Driftstekniker
Gert-Inge Nilsson, C4 Teknik,
ansvarig för Vatten och Avlopp
i Byabladets spridningsområde.
Gert-Inge berättar att långt under
våra fötter finns Norra Europas
största underjordiska vattenreservoar av sötvatten. Den sträcker
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sig under hela Kristianstadsslätten och förser därmed hela
Kristianstad med rent fint grundvatten. Denna gigantiska vattenreservoar fylls kontinuerligt på
av naturligt filtrerat vatten från
Linderödsåsen.
I Degeberga finns två borror,
strax intill gamla mejeriet, som
på 30 meters djup hämtar upp
10-gradigt grundvatten. Detta
sker med hjälp av två högtryckspumpar. Vattnet pumpas direkt ut
i ledningarna till oss konsumenter. Ingen rening eller luftning
av vattnet behöver ske! Sådan
är kvalitén på vårt dricksvatten!
Om konsumenternas uttag av
vatten är mindre än vad pumparna ger så trycks vattnet upp till
en underjordisk bassäng på 300
kubikmeter. Denna finns i backarna högt uppe bakom Forsakarsgården. Om vi använder oss av
mer vatten än vad pumparna ger
så används innehållet i bassägen.
Detta sker med hjälp av självtryck från den högt belägna vattenmängden. Hela anläggningen
är dimensionerad för 2000 personer vilket innebär att Degeberga
kan växa ordenligt innan någon
utbyggnad krävs!
Hur är då kvalitén på vattnet?
Den kemiska sammansättningen
visar att kalkhalten är 11,5 hårdhetsgrader innebärande att vattnet är lite hårt. (Kalkhalten beror
på att grundvattnet finns i kalkhaltiga bergarter). Hårt vatten är
en påfrestning för hushållets maskiner och visar sig som beläggningar på handfat, diskbänkar,
kranar, kaffebryggare etc.
pH-värdet är 7,5 vilket innebär
att vattnet är nästan neutralt.
(Neutralt vatten har siffran 7,0
som värde. Alla värden under

Gert-Inge Nilsson vid en av de två borrorna
i Degeberga

7,0 innebär att vattnet är surt. Ju
lägre siffra desto surare vatten.
Värt att nämna är också att inget
klor används i framställningen
av vårt dricksvatten vilket är
mycket ovanligt.
Beträffande mineralhalterna kan
följande konstateras:
Kalcium 80 mg/l
Magnesium 2,5 mg/l
Järn 0,01 mg/l
Fluorid 0,1 mg/l
Aggressiv kolsyra 4,0 mg/l
Detta innebär att vi har nästan ett
rent mineralvatten i våra kranar!
Officiellt får man inte kalla vårt
vatten för ”mineralvatten” - men
författaren till denna artikel kan
ändå ta sig friheten att benämna
vårt dricksvatten för just detta!
Sammanfattningsvis innebär detta att vi är mycket lyckligt lottade vad gäller vårt dricksvatten –
utsökt kvalité i ”oändlig” mängd.
Tänk på att för några somrar

sedan var det bevattningsstopp i
hela Skåne utom i Kristianstads
kommun - om man tog vattnet ur
kranarna!
Artikeln beskriver ju Degebergas
dricksvatten. Samma förhållanden gäller i stort även alla
omkringliggande orter dvs. Byabladets spridningsområde. Den
kemiska sammansättningen av
dricksvattnet kan dock variera
något mellan orterna. För att få
aktuell information för respektive ort kan man gå in på Kristi-

anstads kommuns hemsida
www.kristianstad.se/dricksvatten
Som ett intressant faktum kan
även nämnas att Maglehems vattenverk är en så kallad ”artesisk
brunn”. En ”artesisk brunn” är
en vattenbrunn där vattnet rinner upp ur marken av egen kraft.
Det är vattentrycket ifrån högre
liggande terräng (här Linderödsåsen) som pressar upp vattnet!
År 2010 utsågs Kristianstads
vatten till det godaste vattnet i
Skåne/Halland! Om ni inte redan

har gjort det: Varför inte fylla på
vattenflaskor med kranvatten och
ställa dem i kylskåpet. Godare
och billigare bordsvatten är svårt
att finna! Dessutom sparas miljön!
Med hänvisning till rubriken
borde därför vårt fantastiska
dricksvatten ge ett ”gott” liv åt
oss Degebergabor tycker
Magnus Ericsson

Vernissage på Forsalid
Under vinterhalvåret har de boende på Forsalid varit mycket
flitiga. Annika Blom har inspirerat och haft en kurs i teckning
och målning. Att intresset varit
stort går inte att ta miste på.
Många små alster ställdes ut och
vernissagen var den 22:a mars
med kaffe, kaka, dricka och lite
godis. Både ledaren och alla
medverkande har haft en trevlig
tid tillsammans. Deltagarna var
många och alla var på gott humör och villiga att visa de fina
målningarna för anhöriga och
gäster. Röda korset hjälpte till
och bjöd på förtäring.
Seved Ingemansson

23

Degeberga
Om ni behöver
trygghet så vänd
er till...

Vi är en mindre Begravningsbyrå som
står våra kunder nära, både under och
efter vårt åtagande.
Michael

Marie

Laila

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.
   %  ! !   
Michael, Marie och Laila
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Besöks adress:
Tollarp:

Kristianstad:
Östra Vallgatan 6

Öppet alla dagar 8.00-21.00
Med början v 24 tom v 34

info@angmobygg.se

0709-66 99 05

www.angmobygg.se

Vi leverar kvalitetslösningar till privata och professionella byggherrar.

ÄNGMO BYGG

NYBYGGNATION | TILLBYGGNATION | RENOVERING | MILJÖISOLERING
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Det Händer på Hanöland
Degeberga
www.degeberga.nu
Degeberga Byalag
Julkul i Degeberga den 4/12
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 www.hembygd.se/skane/
gardsharad

Tändkulemotorer, traktorer, skördemaskiner etc. från hela 1900talet fyller parken med sitt smattrande och puttrande.

DEGEBERGA MARKNAD
16/7 kl. 11.00 – 20.00
Förmarknad.
17/7 kl. 10.00 – 17.00
Marknadsdag.
En av Skånes populäraste
familjemarknader. Bl.a. känd för
sin hantverksgata.

ANTIK OCH SAMLARMARKNAD
24/7 kl. 8.00 – 17.00

DEGEBERGA
SPELMANSSTÄMMA

Marknadsplatsen i Degeberga. En
av landets största med över 1 km
marknadsstånd. Ivar Johnssonmuseét öppet kl. 11.00-16.00.

17-19/6 se även
www.spelodans.org

BÄLGTRÄFFEN

PROGRAM:

17/6 kl. 19.00 Folkmusikkonsert. i
Degeberga Kyrka. Därefter
förstämma i Hembygdsparken
18/6 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
19/6 kl. 13.00 – 16.00 Entré
Traditionell stämma med allspel,
gruppspel från scen av lokala och
gästande spelmän från hela landet.

MIDSOMMARFIRANDE
Midsommarafton. 24/6 kl. 10.0013.00 Midsommarstången kläs
och reses. Dansuppvisning och
danslekar. Picknick i parken.

TÄNDKULANS VÄNNER
2-3/7 kl 10.00 – 16.00 Entré
Stor veteranmaskinutställning.
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Den 7/8 kl. 12.00-18.00 Entré
Scenprogram med ett 10–tal
orkestrar, solister, grupper och
klubbar. Buskspel och allmän dans
på lövad bana.

HÖSTMARKNAD
Den 3/9 kl. 9-14. Hantverk, loppisprylar, litteratur, kuriosa, frukt och
grönt mm..
Gudstjänst Rebbetuaröds gårdsruin
13/7 kl. 19.00.Medtag kaffekorg.
Fixardag i parken
Den 20 augusti. Och 10 september, alla är välkomna!
Pil/sly-flätningskurs
Den 21 augusti i Hembygds-parken
Kursledaree: Mikael Svensson.
Kursavgift 300 kr. Ett samarrangemang med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Café Trolldegen & Brigitte

SAMLING VID PUMPEN
Musikafton med inslag av
allsång
Brigitte Strand, kända trivselmusiker + gästartist
Café Trolldegens innergård,
Hembygdsparken, Degeberga
Onsdag den 6 juli klockan 19
Onsdag den 13 juli klockan 19
Onsdag den 27 juli klockan 19
Fri entré
Servering vid bordet:
Kaffe med hembakat.
Fast pris 50 kr.

MC Veteranerna

VETERANMARKNAD
Den 3/9 KL. 8.00 på stora
marknadsfältet.
Här kan du hitta reservdelar till
din gamla bil eller motorcykel
mm. Beskåda alla fina veteranbilar på särskild parkering.

Degeberga GOIF
Tel. 044-350213, vardagar 9-12

LOPPMARKNAD
Inomhus och utomhus
vid Degeberga IP nära
hembygdsparken.

Följande Lördagar kl. 10-13:
18/6, 9/7, 23/7, 20/8, 17/9, 15/10
& 12/11
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 klubbstugan
och avtala tid! Helger kan ni ringa
Bengt-Göran 044-350412, 0733950412 eller Rune Håkansson:
044-351674, 0704-555054

Det Händer på Hanöland
Dans i Trolldalen till levande
orkester
Trolldraget – (sluten tillställning)
den 13/8 kl. 18.00. Biljett =
Medlemsbevis ”Trolldraget”
200kr, säljs av Degeberga Goif,
kontakt se ovan.

Friskis & Svettis
Tel. 044-12 90 75

SOMMARJYMPA
Vid stugbyn tisdagar 14/6-2/8
kl. 18.30
GRATIS, Kom och var med!
Höstsäsongen startar i september.
Tisdagar & Torsdagar kl. 18.00 i
idrottshallen.

Nytta o Nöje Gympa
Zumba för kvinnor i
alla åldrar
Ny termin börjar tisdagen den
6/9 2011 19.00-19.45 i
Degeberga Idrottshall
Önskas ytterligare inf. ring
Elisabeth H. Arlefalk
044- 35 10 37 eller
Ulla Cantzler
044 -35 15 77
RIPA MODELLFLYGKLUBB
ALLTID PÅ VÄG UPPÅT
www.ripamfk.com
Mats Erlandsson, tel. 044-350202
Ripa modellflygfält:
Onsdagar: Flygkvällar ,ed möjlighet att prova spaka själv. kl 18-21
t.o.m 14/9.
V:a 29 (18-23/7): Ripaläger med
allehanda modellflygaktiviteter,
tävlingar mm hela veckan kl. 9-21
Aircombattävling ”Svenska cupen”, luftstrid med radiostyrda
flygplan 13 augusti kl. 11-16
Degeberga Idrottshall
Inomhusflyg med ultralätta modeller. Onsdagar kl 19.00 - 20.30

från den 5 oktober
Varmt välkommen.!

Gärds Härads
Skytteförening
Bo Andersson,
bomarianne@telia.com
Korthållsskytte
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 åter den 20/9. Tisdagar
och Torsdagar kl. 18-20 Plats: Gula
ladan på väg mot Ö.Sönnarslöv
Välkomna!
Degeberga-Widtsköfle
Golfklubb
För info se www.dwgolfklubb.se
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!

Föräldraföreningen
Trollbarn
www.trollbarn.nu
22/9-24/9
Barnloppis i dagarna tre.
Tingshuset.
För mer info se hemsida.

Degeberga
Pensionärsförening SPF
www.spfpension.se/degeberga
gunborg-nilsson@telia.com
Medlemsavgift 2011 180:-kr
Plusgiro nr 753041-3
Månadsmöten
och resor mm
(då inget annat anges hålles aktiviteterna i Församlingshemmet)
Äldreutfärd
den 15/6
Allsång vid havet
den 20/6 kl. 17.00- Hjärtats Nyckel
medverkar. Tipsrunda. Medtag
kaffekorg.
Trolldalen – Show
den 10/8 kl. 13.00- Wrambjers
showgrupp underhåller. Pris 80 kr
inkl. kaffe & kaka.
Kristianstadskretsens
höstupptakt
Tid & plats se annons i pressen.
Bussresa till Estland
En 5-dagarsresa till vårt grannland
Estland mellan den 22-26 augusti
med Olssons Buss.
Fritt ur hjärtat.
TV-producent Bengt Roslund,
Malmö berättar. Måndagen den
12 sept. kl. 14.00.
Anm. till Gun Nilsson eller
Per-Åke Persson.
Måndagen den 10 okt. kl.14.00.
Bygdeberättelser
Ålagille
Maglehems bygdegård den 19
okt. kl. 13.00. Hjärtats Nyckel
underhåller. Allan S. spelar till
dansen. Anmälan senast den 11
okt. till Gun N. 044-350103 eller
Christina L. 044-351473.
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Hollandsresan 2009.
Mån. den 14 nov. kl. 14.00. Ett
bildspel av Agne Ohlsson.
Omsorgsförvaltningen i Kristianstad informerar.

Skudarödsvägen 25, 297 31
Degeberga
V. ordf.: Agne Ohlsson,
tel. 044/350862
e-post: aboh@bredband.net

Höstfest
Maglehems Bygdegård onsdagen
den 23 nov. kl.13.00. Anmäl till
Eva Å. eller Ester L. senast 14 nov.

Sekr.: Christina Lawesson,
tel. 044/351473.

Övriga aktiviteter
Fritidsaktiviteter
Stavgång: Anita Åstedt
044/351170 och Ally Olsson
044/351084
Gymnastik: Rune Olsson
044/350445
Boule: Seth Andersson
044/350103
Bowling: Lennart Andersson
044/312147
Bangolf: Per-Åke Persson
044/350812
Studiecirklar pågår och nya
planeras. Har du önskemål,
kontakta Ann-Britt Ohlsson, tel.
044/350862.
Hjärtats Nyckel
Vill Du deltaga i vår sånggrupp?
Anmäl Dig till Ann-Britt Ohlsson
044/350862.
Väntjänsten
Vill Du deltaga i detta
frivilligarbete ?
Kontakta Gerd Jansson tel.
044/353119.
Vår SPF-förening samarbetar med
SV N.Ö. Skåne.
Föreningens aktiviteter utannonseras om fredagarna under rubriken: ”Föreningsnytt” i
Kristianstadsbladet
För övriga upplysningar
kontakta:
Ordf.: Per-Åke Persson tel.
044/350812
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Kassör och medlemsansvarig:
Gunborg Nilsson
tel. 044/350103 eller e-post:
gunborg-nilsson@telia.com
Resor: Karin Olsson tel.
044/353117
Att vara pensionär är ett angenämt yrke. Enda nackdelen är den
långa utbildningstiden.

Degeberga Rödakorskrets
Modevisning
Den 28/9 i Degeberga
församlingshem kl 19.00
Adventskaffe
Den 25/11 på Forsalid kl 14.00

Lökaröd
Lökaröds Byalag
Hemvändardag med
Loppmarknad Lördagen den 2
juli, kl 12.00-15.30
Lökaröds gamla skola.
Underhållning,
Servering, Auktion.
Maglehem
www.maglehem.com
Gärds Härads
Hembygdsförening
Folkestorps Brännerimuseum
Guidade visningar,
pris 30 kr/pers:
6/7 kl. 13.00 & 15.00
13/7 kl. 13.00 & 15.00
20/7 kl. 13.00 & 15.00
27/7 kl. 13.00 & 15.00

Vakteboden på Köpinge Fälad
28/ 7 kl. 19.00
” På kvällskvisten”
Underhållning. Medtag kaffekorg!
Ett samarr. med Villaföreningen
och LRF i Gärds Köpinge.
Kvarn och bakdag vid Blåherremölla
13/8 kl. 9.00 Ugnen eldas upp.
Bakdag med malning av mjöl och
bakning på gammalt vis. Försäljning av bröd kl 13.00 och 1500.
Ett samarrangemang med Knadriks Kulturbygg.
Lions Club Södra Gärds
Loppmarknad 31/7
Maglehems bygdegård kl. 12-17

Vi i Maglehem
www.viimaglehem.se
Fredagen 24/6 på e.m =
Midsommarfest,
Lördagen 2/7 = Knydegille i
Bygdegården
En kväll Mitten på Juli =
Allsång vid Havet
Fredagen 5/8 = Grillfest vid
Holmaboden,
En kväll i Mitten på Oktober =
Författarafton
Lördagen 5/11 = Österlen Lyser,
En kväll i advent = Adventskonsert

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. 044-355080

En bildpresentation av
Degeberga Bibliotek
Under 2010 har det skett förändringar på Biblioteket. Vi har fräschat upp och inhandlat möbler, gardiner,
blommor och en ny Skånehylla. I början av januari 2011 så kom det en ny disk. Vi har också köpt in lite
nya tavlor att sätta upp på bibliotekets väggar.
Vackra naturfotografier från två av våra lokala fotografer Kristian Gärdsborn och Kaj Wessberg. En lokal
konstnär Annika Blom har målat en härlig tavla med motiv från Forsakar och dess mystiska väsen. På
biblioteket finns också fotografier som är tagna av Jan Danielson,
som Annika Blom har lånat ut till biblioteket.
Vår nye maskot Barbaskön (Bilderboksfigur av författaren Anette Tison) får presentera biblioteket för er.
Vi vill gärna tipsa om att ni kan lämna in inköps förslag på olika boktitlar som ni vill kunna läsa och låna
på ert lokala bibliotek. Öppettiderna under sommaren hittar ni under allmän information Degeberga. På
biblioteket finns det ytterligare smått & gott som är inhandlat under 2010. Hjärtligt välkomna in till oss på
Degeberga bibliotek och upptäck dessa.
Vid tangentbordet & bakom kameran
Jeanette & Jessika Degeberga Bibliotek

Ny fräsch disk, där besökaren lånar böcker.

Pocketfåtöljen på ungdomsavdelningen som
är både en fåtölj och en hylla. Specialgjord
för Degeberga bibliotek.

En mysig läshörna som är uppskattad av
eleverna. På väggen finns vackra naturfotografier av Kristian Gärdsborn.

I vår läs- och skrivhörna har vi köpt in två
nya fåtöljer och klätt om stolarna.

På barnavdelningen har vi fått nya färgglada bilderbokstråg, som är gjorda av Per
Örtman

Ungdomsavdelningen med den nya pocketfåtöljen som är gjord av snickaren Per
Örtman.
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Widtsköfle sågverk sålt till
Ata Timber koncernen
KORT HISTORIK OM
WIDTSKÖFLE SÅGVERK
Efter att arbetat på Godset AB
Widtsköfle i många år, med
skogs och sågverksfrågor, erbjöds jag av Carl Georg Stjernswärd att köpa sågverksbolaget
AB Widtsköfle Sågverk. Sågverket (askhögen) köpte jag efter
en förödande brand den 17 nov
1983.
Carl Georg ansåg att en satsning
på sågverk inte var förenligt med
Godsets övriga verksamhet.
Det var med mycket stor respekt
och vördnad jag undertecknade
avtalet om köpet av den anrika,
då nästan 100-åriga träindustrin
invid Vittskövle järnvägsstation.
Sågen återuppbyggdes, blev en
för den tiden en mycket modern
och rationell såg. Allt gick ju
faktiskt rätt bra.
I början 2000-talet överlät jag
rörelsen till mina två söner, Kjell
o Greger.
Efter hand krävdes nya kapitalkrävande investeringar. Ett investeringsprogram togs fram. En
hel del genomfördes under åren
2004-2008. I slutändan var tanken att sågen till lägre kostnader
skullle producera en betydligt
större volym än tidigare.
Under 2010 var det tänkt att
sista delen av investeringarna
skulle komma igång. Vad mina
söner och jag inte räknade med
var att en valutaförändring om
ca 20-25 % skulle ske så snabbt
som skedde, samtidigt höjdes
råvarupriserna, exportpriserna på
sågade trävaror sjönk. Allt gick
åt fel håll.
Företaget hamnade i en likvi30

ditetskris. Allt gjorde att mina
söner den 27 jan 2011 tvingades
att lämna in konkursansökan.
Widtsköfle Sågverk är en alldeles för bra och välinvesterad
anläggning för att läggas ned.
Dessutom är företaget beläget
så långt ifrån bebyggelse så att
buller.-eller miljöproblem aldrig
behöver uppstå.
Det har arbetats med olika alternativ om fortsatt drift av sågverket.

sågverksanläggningar strax norr
om Skånegränsen, denna såg är
specialbyggd för klentimmer,
medan man på Widtsköfle enbart
kommer att såga grövre timmer. Som biprodukt producerar
Widtsköfle cellulosaflis, flisen
passar väl in i ATA Koncernens
masssaindustri.
Glädjande är att ATA Timber
i sitt nya dotterbolag kommer
låta den anrika stavningen av
”Widtsköfle” ingå.

NY ÄGARE TAR VID.
Greger kommer att fortsätta sitt
Det är ett stort nöje att idag få
arbete på sågen och som tidigare
vara med och offentliggöra att
ansvara för produktionen.
AB Widtsköfle Sågverk i kk har
Greger kommer att ingå som
av konkursförvaltaren Advokat
minoritetsägare i ATA Timber
Mikael Ekström sålts till Skogs
Widtsköfle AB.
och Sågverkskoncernen ATA
Kjell har på ett tidigt stadium
Timber AB med säte i Småländförklarat att han i framtiden vill
ska Moheda. ATA Timber är ett
arbeta med annat än sågverksytterst solvent familjeföretag,
drift.
man har sedan tidigare tre moderna och effektiva sågverk och
Kjell har redan fått annat kvalifien massaindustri i Vaggeryd som cerat arbete.
är ett av världens effektivaste,
Bertil Jansson
sett till produktion per anställd.
ATA Timber har mycket goda
resurser och kunnande att driva
sågen vidare och utveckla den på
ett sätt som mina söner, i denna
kapitalkrävande industri, inte
hade ekonomiska
resurser till.
Affären ger många
SELLGRENS
synergieffekter
som samordnad
SKOGSTRANSPORTER
råvaruanskaffning
och försäljning,
Widtsköfle får
AB
delaktighet i ATA
Timbers adminis0733-94 06 00
tration. ATA Timber har en av sina

!

!

!

BLUES OCH JAZZ PÅ
EKSTRÖMS TERASS
Vi bjuder på god stämning i sommarkväll.

Torsdagar i juli kl 18.00-20.30

7/7 Alf Evergreen Band. Entre 80kr
Vi tjuvstartar jazzfestivalen i Kristianstad med denna härliga kvartett. Klassisk jazz och swing utlovas.
Alf Green trummor, Håkan Ekvall sax och klarinett, Anders Frostin violin, Mats Nilsson piano.

14/7 In Focus Entre 60 kr
Skön jazztrio från Malmö. Stillsam nordisk jazz med inslag av folkmusik och melodisk pop.
Ola Melander piano, Hannes Wall bas, Christoffer Dahl trummor.

21/7 HPD

(Hopplockade delar) Entre 60kr

Varning för vansinnigt ös. Blues och fusion i skön blandning. Det blev braksuccé förra året på vår terass
och nu kör vi igen! Lasse Berg sång och munspel, Mattias Tofte bas, Pelle Holmberg gitarr,
Pelle ”Trazan” Jonasson trummor.

28/7 Bluesperience Entre 60kr
It´s blues to the bone. Fyra rutinerade musiker kör blues med inﬂuencer av Janis Joplin, Jimmie Hendrix
och Etta James.
Sylvia Carlsdotter sång, PG Sjöberg gitarr, Henrik Lundström bas, Pelle ” Trazan” Jonasson trummor

Vi dukar upp mingelbuffé i sann Slowfood anda
från kl 17.30
Ost-charkuterier-frukt-grönsaker-bröd-kex-kakor
100kr
God, ren och rättvis mat!

öl-vin-cider-latte-cappuchino-irish coffe-äppeldrinkar-espresso-läsk-äppelmust

Vår öppettider
Juni, Juli och Augusti
Mån-fre 8-17
Lördag 8-16
Söndag 10-16
Gå in och läs mer på:

www.ekstromscafe.se
Tele: 044 350004
Tingsvägen 23
DEGEBERGA!

!
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PASSA PÅ

Diskmaskin
SGU56E12SK

KANONPRISER!

HALVERAD DISKTID
DISPLAY VISAR RESTTIDEN

3 995:Ord pris 5 495:-

Tvättmaskin
AWO/D7114
Fresh Express

ENERGISNÅL
KAPACITET 7 KG

3 995:-

NYHET!

595:-

Ord pris 4 995:-

Ord pris 749:-

Ice Cream Maker
Modell: 6623

595:Oden Kockkniv
Modell 8407.

Pannkakspanna Premium Non Stick 24 cm
Modell 8130.

199:Ord. pris 445:-

149:-
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Öppettider:
Mån-Fre: 10:00–17:30
Lör:
10:00–13:00

59:Ord. pris 179:-

– Ger mer för pengarna!

Eltjänster AB
Örtagårdsvägen 1
297 31 Degeberga
Tel: 044 – 350 515

Café Crema
Mjölkskummare
Modell 6856.

www.eltjanster.com

