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Kommunens nya 
lekplats mittemot 

vattentema enligt 
förslag som fram-

kom vid årets Byalagsstämma. 
Lekplatsen har benämningen ”Lek 
för alla” då den skall vara öppen 
för alla och är även anpassad för 
rörelsehindrade. Benämningen 
”Lek för alla” tycker jag är väldigt 
bra, och stämmer bra med Byala-
gets ambitioner. Begreppet passar 
också in i många olika samman-
hang. 

Om vi börjar med just lekplatser, 

över placeringar av de lekplatser 
som skulle vara kvar i byn. I sam-
band med den nya lekplatsen, så 
ville kommunen ta bort samtliga 
lekplatser i anslutning till Saxa-

-
familjer vid Saxamöllan, och det 

vi kommunen att satsa på en ny 
liten lekplats vid fotbollsmålen på 
Saxamöllan, se bild. 

”Lek för alla” innefattar att alla 
skall få vara med och leka, oav-
sett om man är född i Degeberga, 
någon annanstans i Sverige, eller 
kanske i ett annat land med en an-
nan kultur. Det är viktigt vi bjuder 
in, och lär ut hur leken fungerar så 
att vuxna som barn trivs tillsam-
mans och vågar ”leka”.    

Lek för Alla
”Lek för alla” innebär också att 
alla, oavsett ålder skall ha en me-
ningsfull sysselsättning och må 
bra. Det är kul att se hur Tingshu-
set fylls med barn & ungdomar i 
Fritidsgården där man får prova 
på lite av varje, t.ex. fotografering. 
Inom kort kommer också pensio-
närerna att få sin egen ”fritids-
gård” i Tingshusets andra del då 
här blir en s.k. ”dagcentral”.

”Lek för alla” omfattar också en 

tidigare fått igenom 30 km/h ut-
anför skolan. Nästa steg är att få 
kommunen att genomföra projek-
tet ”rätt fart i staden” som Riksdag 
klubbat och innebär max 40 km/h 
i tättbebygt område.

”Lek för alla” kan också innebära 
att vi hjälps åt, företag, fören-
ingar och alla som bor här. Om vi 
handlar på orten och i första hand 
gynnar våra egna företag och kän-
ner gemenskap i föreningar så blir 
orten starkare, företagen överlever 
och samhället blir attraktivt att bo 
i. Detta gynnar skola, vårdcentral 
och alla andra inrättningar som vi 
tar för givet. 

Vi hälsar alla som vill bo i Dege-
berga med omnejd varmt välkom-
na hit! Ju mer vi är tillsammans 
– ju gladare vi blir!

God Jul & Gott Nytt år, önskar 
Degeberga Byalag

Magnus Persson, ordf. 
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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 

i modellform på Naturrum i Kris-
tianstad. 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 naturskydds-
reservat.

Degeberga Domarring (Domarring-
svägen vägen mot Ö.Sönnarslöv)

Domarring är en forntida gravan-
läggning 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 här-
ledas 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 

som tyder på en sådan funktion. Do-
marringen var i regel en brandgrav, 
ofta relativt fyndfattig.  
Sekundärgravar kan ha tillkommit i 
efterhand.

Degeberga Backar  
Söndreklack
En vandring i Bröderna Lejon-

spelades in här) är en fantastisk 

uppmärkt som startar vid parke-

ringen mittemot banken. Slutmålet 
för slingorna är Söndreklack, även 
kallad Sockertoppen. Härifrån har 
man en otrolig utsikt över Linde-
rödsåsens fot. Så packa en picknick-
korg och gör kossorna sällskap i 
mjölkfabriken.  

Degeberga Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga som 
ägs av Gärds Härads Hembygds-
förening är platsen för många ar-
rangemang i Degeberga men också 
en plats för avkoppling och kul-

museet, vagnsmuseum lanthandels-
museum mm. För öppettider ring 
044 – 35 06 57, fax 044 – 35 50 76 
E-post hembygdsforen.g@telia.com

Degeberga Turistbyrå
I Hemslöjdsboden , tel. 044-350262
turistinfo@degeberga.nu
Öppet året runt!
Turistbyrån kan informera mer 
om ovanstående och alla andra se-
värdheter i vår närhet. Den som får 
besök av släkt och vänner eller själv 

-
schyrer och få tips om vad som är 
på gång i trakten.
Välkommen in på turistbyrån! 

FRITIDSAKTIVITETER
Degeberga motionsslingor

belägna med start i vår natursköna 
hembygdspark. 
Startplats är vid gaveln till vagns-
museet.
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. Mo-
tionsslingorna ägs av kommunen, 
och sköts på ett mycket bra sätt av 
Degeberga stugby. 

Längdskidåkning i 
Degebergatrakten
Degeberga: Blir det gått om snö 
händer det att skidspår prepareras 
vid stugbyn, banvallen mot Österlia 
eller i motionsslingorna. Byalaget 
uppmanar alla att vara rädda om de 

i skidspåren! Vill ni promenera på 
slingorna så gå sidan om spåren.
Tollarp: När det blir tillräckligt 

skidspår längs med elljusspåret, 2,5 
km, vid klubbstugan i Stackedala, 
Tollarp. Elljus är tända tisdagar och 
torsdagar. Information om status 
på skidspåren hittar du på: www.
skidspar.nu sök på Kristianstads 
kommun.

DEGEBERGA 
WIDTSKÖFLE GOLF-
KLUBB
Tel. 044-35 50 35  
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

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga, tel. 044-
134553
www.kristianstad.se – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@kris-
tianstad.se

På biblioteket kan du hämta Bya-
blad till nära och kära som inte 
fått något blad i sin låda. Dege-
berga bibliotek är ett integrerat 
folk- och skolbibliotek som ligger 
i anslutning till Degebergaskolan. 
Här kan man förutom böcker även 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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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

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar

Jessika & Jessika
på

Degeberga bibliotek

Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 05 10
www.vardcentralendegeberga.se
Öppet vardagar 8-17
Förlängt öppethållande för akuta 
besök Måndag – Torsdag  
kl. 17.00 - 18.00
Tidsbokning 044 - 309 05 10

Distriktssköterskemottagning, 
044-309 05 33
Kurator, 0705-13 17 37
Arbetsterapeut, 044-309 05 36
Sjukgymnast, 044-309 05 34
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 - 
öppet dygnet runt www.1177.se 

Öppet vardagar 8-17

Folktandvården i 
Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 48 80
folktandvarden.degeberga@skane.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 

Återvinningscentralen i  
Degeberga 
Besöksadress: Torskullevägen ( vid 
bilskroten) Degeberga 
Telefon:044-13 48 95  
www.renhallningen-kristianstad.se

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

Vad kan jag lämna på återvinnings-
centralen? 
Återvinningscentralen är främst 
till för grovavfall. Med grovavfall 
menas sådant avfall som är för stort 
för att rymmas i det vanliga avfalls-
kärlet och som är sådant avfall som 
man normalt tar med sig när man 

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 trädgårds-
avfall 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 sam-
lingslokal för föreningar och 
privatpersoner. Uthyrning av och 
allmän skötsel av lokaler hanteras 
av Föräldraföreningen Trollbarn. I 

studiecirklar, danskurser, fester mm. 
Litet pentry med servis för 50 per-

mellan C4-Teknik och Föräldraför-
eningen 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)

Lökaröds gamla skola
Uthyrning av samlingslokal + kök i 
gamla skolan i  
Norra Lökaröd. Max 50 personer, 
porslin till 50 personer.  
För bokning ring Lars Mattsson, tel. 
044 -35 16 99.  
Lökaröds Byalag.

Olseröds Byastuga
Uthyrning av samlingslokal + kök i 
Olseröd. Max 100 personer, porslin 
till ca. 80 personer.  
För bokning ring Boel Dahlström, 
tel. 044 -33 03 40  
Föreningen Olseröds Byastuga 

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION
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Ny lekplats invigd i Degeberga!

I strålande sol, fredagen den 30:e 
september, invigdes en ny lekplats 
”Lek för alla” söder om Degeber-
gaskolan! Kristianstads kommun 
anordnar och bekostar en större all-
män lekplats per år i kommunen. I 
år var det Degebergas tur!

Varje sådan här lekplats har ett lo-
kalt förankrat tema – i Degebergas 
fall var det (självfallet!) Forsakar 
och alla de vattendrivna möllor som 
en gång i tiden fanns här i byn. (I 
Tollarp var t.ex. temat ”Sagor”)

Lekplatsen invigdes av Anita Zieme 
(mp), ordförande i Tekniska Nämn-
den. Budgeten för den nya lekplat-
sen var 1 mkr.

Daniel Ottosson, C4Teknik, berät-
tade att det svåraste var att hitta en 
central plats i Degeberga då ju byn 
onekligen är långsträckt. Efter sam-
råd med Byalaget enades man om 
att platsen söder om Degebergasko-
lan var bäst. Då hade alla i Dege-
berga rimligt avstånd till lekplatsen 
var man än bodde. Lokaliseringen 
vid skolan och vid den gamla ban-
vallen gynnade också valet av plats. 
Tillgången till parkeringsplatser är 
även mycket bra. Tillgängligheten 
är därför mycket god!

Till invigningen hade alla barn på 
dagis och förskolor inbjudits med 
sina fröknar. Även andra intresse-
rade var också välkomna! 

Lekplatsen fylldes snabbt med ett 
myller av barn! Speciellt intresse 
väckte den höga rutschkanan dit 
kön var lång samt ”vattenfallet” 
med rinnande vatten. Tänk att det 
alltid har varit så roligt med vat-
ten! Det var säkert åtskilliga barn 
som behövde byta våta strumpor 
och skor efter allt plaskande och 

hoppande. En ”fågelbogunga”, där 
många barn kan gunga tillsammans, 
var också mycket utnyttjad. För de 

-
väggar att pröva på. 

Efter alla aktiviteter smakade det 
säkert gott med grillad korv och saft 
som C4Teknik bjöd på.

Byabladet önskar alla barn i De-
geberga en rolig stund vid den nya 
lekplatsen genom

Magnus Ericsson
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Degeberga Vårdcentral har fått en 
ny chef efter Dr Dick Larsson. Dick 
Larsson slutade, som Byabladet 
kunde rapportera om redan i förra 
numret, i våras. 

Vårdcentralens nye chef heter Peter 
Tenghamn. Han är i grunden  
utbildad sjukgymnast men har  
genomgått primärvårdens ledar-
skapsutbildning, Sisu 4, under 1½ 

år. Peter är 49 år och bor i Hörby. 
Peters arbetsplats var förut på  
Hörby Vårdcentral.

Degeberga VC har ca 4 500 listade 
patienter och är nu fullbemannad 
vad gäller personal. Det senare är ju 
mycket glädjande då detta förhål-
lande är långt ifrån vanligt! Dege-
berga VC får ju också ett mycket 
gott omdöme från sina patienter – 

Nyheter från Degeberga Vårdcentral
något Peter har som målsättning att 
ytterligare förbättra.

Region Skånes ekonomi är som 
bekant mycket ansträngd. Detta slår 
igenom på alla Hälsovalsenheter i 
Skåne då man inte kan räkna med 
att det blir någon höjning av ersätt-
ningen per listad patient nästa år 
trots ökande kostnader för enheter-
na. En vårdcentral är ju en mycket 
personalintensiv verksamhet vilket 
ju precis inte underlättar att få eko-
nomin att gå ihop.

Degeberga VC har även fått en ny 
läkare som heter Anders Nilsson. 
Anders kommer närmast ifrån  
Brösarps VC. Anders vill genom 
Byabladet hälsa att han trivs mycket 
bra med både patienter och kollegor 
och att han ser fram mot ett fortsatt 
gott samarbete på båda fronterna.

Peter vill till slut att vi patienter, 
de som kan, skall utnyttja Internet 
mera i våra kontakter med Vård-
centralen. Under hösten (denna 
artikel skrivs i början av oktober) 
kommer servicen att öka betydligt. 
Exempel på service är förnyelse av 

-
vaccineringar etc.

Webbadressen är: www.skane.se/
minavardkontakter 

Byabladet önskar Peter och Anders 
lycka till i sina nya arbeten genom

Magnus Ericsson

Anders Nilsson och Peter Tenghamn

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och 

hyresnivåer
Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

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

0708-35 07 62
Magnus Rönndahl

DEVI Skogsavverkningar AB
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 Ett klokt val 
 för dig som söker  
  Teknisk kompetens 

Ingenjörer inom: 
El, Automation & Mekanik för 
industrin
El för Bygg & Fastighet 
Elkraft & Telecom 
El & Signal för Järnväg 

 Utredningar och utbildningar inom: 
Elsäkerhet
Maskinsäkerhet
Atex
Automation

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

Din trygghet i en svår stund

Från och med 1 maj

Lisbeth Göranson

Jour dygnet runt!
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GARANTERAT SVENSKT KÖTT!
Beställ skinka och 1/2 gris inför jul

Öppettider: Fredag 13.30 - 17.30, Lördag 9.00 - 13.00 

Öppet inför jul: Fre 16/12 kl. 13.30-17.30, Lö 17/12 kl. 9.00-13.00 
Må 19/12 kl. 13.30-17.30, Ti 20/12 kl. 13.30-17.30.

044-35 05 93 eller 044-35 04 71

Degeberga GOIF  
Nyheter gällande medlemslotteri 
och Trolldalen!

Nästa år ersätts Trolldraget av ett 
nytt medlemskort. Det kommer 
precis som innan att ske utlottning 
på medlemskorten tre gånger om 
året.  Medlemskortet kommer också 
att ge rabatter på Team Sportia och 
gratis inträde till ett visst antal A-
lagsmatcher. Dessutom ingår fri 
entré till en allmän Trolldalen dans 
med en riksbekant orkester. Det blir 
då inget prisbord och mat ingår ej, 

etc. och det blir öppet för allmän-
heten. Medlemskorten kommer att 
säljas i februari månad genom dörr-
knackning i Degeberga. Priset per 
medlemskortet är 200 kr.

Varmt Välkomna som medlemmar i 
Degeberga GOIF!

Nisse Håkansson, ordf. Degeberga 
Goif  

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

VÄLKOMMEN
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Fiber till Degeberga
Med ett fibernät kan vi få en infrastruktur som klarar morgondagens behov inom  
telefoni, internet och TV.

Kraven på kapacitet har ökat mycket snabbt. Tjänsterna har blivit fler och mer  
krävande och utvecklingen fortsätter. 

Sedan Internets barndom så har kravet på kapacitet fördubblats var 18:e månad.  
TV-kanalerna behöver mer och högre kapacitet i och med övergången till HD-TV. 

Med ett fiberanslutet hus klarar man denna successiva ökning utan problem.
I städerna byggs den här tekniken ut för fullt, men inte på landsbygden. De stora  
avstånden och relativt få kunder gör att ”marknaden” inte anser att det är lönsamt,  
därför måste vi själva hugga i. 

Det är i de glest befolkade områdena tekniken skulle behövas som bäst eftersom  
avstånden till dagens telestationer och det mobila bredbandsnätet begränsar  
kapaciteten rejält.

Om du är intresserad maila till fiber@degeberga.nu och lämna namn och adress.  
Så får du lite mer information och vi ser hur många som är intresserade.

Degeberga Byalag
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Byabladet har träffat Niklas Gel-
lenmyr som är den som anordnar 
det nyårsfyrverkeri som sedan två år 
brakar loss efter tolvslaget på ny-
årsafton. Degebergaborna har hör-
sammat en vädjan från Byalaget om 
insamling av pengar till att anordna 
ett för byn gemensamt fyrverkeri. 
Ett sådant fyrverkeri blir dels prakt-
fullare dels mer miljövänligt. Mer 
om det senare kommer längre fram 
i artikeln.

Degebergaborna och företagarna 
i byn brukar samla in runt 30 000 
kronor per år. För att få ett optimalt 
fyrverkeri krävs 40 000 - 50 000. 
Niklas lägger ned mellan 40 till 60 
timmar på vårt fyrverkeri.

kurser för att lära sig arrangera ett 
fyrverkeri. Till kurserna hör att 
eleverna måste avlägga prov. Niklas 
har gått alla de stegvisa kurser som 
ger behörighet ända upp till 12 tums 
pjäser. (12-tums pjäser är de största 
som är tillåtna i Sverige. Utomlands 

tum.)

Tillstånd att ordna dessa fyrverke-
rier ges av polisen. För att få detta 
tillstånd krävs att det arrangeras av 
en behörig person som har godkänts 
vid ovannämnda kurser. Polisens 
krav på ”uppskjutare” skärps konti-
nuerligt. 

De fyrverkeripjäser som Niklas 
använder är miljövänliga då de en-
dast innehåller effekter som består 
av gödningsmedel (!). Sättet som 
laddningarna skjuts upp med ger en 
100% förbränning av krutet. Den 
vita ”rök” som man ofta ser vid fyr-
verkeriet är vattenånga.

Kina står för ca 60% av pjäserna. 
Vietnam är också en bra leverantör. 
I Europa är Spanien en högkvalita-
tiv tillverkare. Den gamla vanliga 
regeln gäller: ”Man får vad man 
betalar för”.

En 12-tums bomb ger en krevad 
som är ca 600 meter i diameter. 
Utgångshastigheten vid uppskjut-
ningen är ca 300 meter/sekund.

Platsen för fyrverkeriet är vid bron 
på den gamla banvallen. Det är 
inte den optimalt bästa platsen i 
Degeberga – det hade platsen för 
valborgsmässoelden varit. Men vem 
kan garantera att bil och släp kan 
komma upp dit om det är en massa 
blötsnö?!?

Till sist vill Niklas betona att han 
håller mycket hårt på säkerheten. 

respekteras av åskådarna – annars 
avbryts uppskjutningen.

Niklas låter också meddela att han 
inte förvarar några fyrverkeripjäser 
hemma.

Magnus Ericsson

Degebergabo som gärna smäller högt

Niklas Gellenmyr med bl.a. en 12 tums 
bomb i famnen.

Bild från förra årets uppskjutning

Bild från förra årets uppskjutning
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Varmt tack för allt under året som gått!
Året börjar gå mot sitt slut och vi i 
styrelsen sänder en tacksamhetens 
tanke till alla Er som 

på olika sätt medverkat och stöttat 
oss i det lokala Rödakorsarbetet.
Vi tackar för alla läckra bakverk 
som strömmade in till vår baktom-
bola i våras, för gåvor till vårauk-
tionen och till Per-Åke som bidrog 

i Degeberga kyrka, då vi njöt av 
Körslaget – jättestort tack till alla 
musiker, för gott samarbete med de 
olika kyrkliga syföreningarna i sam-
band med de Äldres fester, för god 
stämning på årets marknad – skapad 
av glada lottförsäljare, för uppskat-
tad modevisning av kläder från 
Fröjds Modehus och till våra lokala 
mannekänger, både stora och små 
och slutligen ett jättetack till Annika 
Blom, Gunborg och Rosa som  
bidragit till skaparglädje med färg 
för de äldre på Forsalid. 

Sist men inte minst uppskattar vi 
att ni stannar till och lägger en slant 
i våra insamlingsbössor. Katastro-
ferna ute i världen har under det 

Bild från jultombolan

gångna året berört oss alla, vilket 
också det goda insamlingsresultatet 
visar. Tillsammans med Sveriges 
övriga kretsar gör våra insamlingar 
stor skillnad för de drabbade.

Så här mycket har Ni och vår lokala 
krets bidragit med:
Febr: Katastrof-reserven (för RK 

akuta behov) 5000 kr
Mars: till det krigsdrabbade i Li-

byen 1000 kr
Maj:   bössinsamling ute i butikerna 

till jordbävningsdrabbade i 
Japan 778 kr

Juli:    till det  torkdrabbade ”Afri-
kas Horn” 2000 kr

Okt:    bössinsamling vid modevis-
ningen till ”Afrikas Horn” 
3133 kr

Okt:   bössinsamling till Världens  
Barn 2488 kr

Sammanlagt:   
14.399 kr

samt bössor på Öspab och Matöppet 
i Everöd, vars innehåll i skrivande 
stund inte är räknade.

Röda Korset ska minska mänskligt 
lidande var det än uppstår och vem 
det än drabbar.

Men detta låter sig inte göras utan 
allas er hjälp och medverkan. Vårt 
allra varmaste tack! 

Välkomna till Adventskaffe på For-
salid fredagen före första Advent, 
kl 14.00, då Röda Korset bjuder på 
kaffe med dopp. Alla varmt väl-
komna!

Vi planerar också en Jultombola 
 

”Jul på Konsum”. 

Degebergabygdens Rödakorskrets
genom Eva Möttus
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Nytt fastighetsservicebolag i Degeberga
Långt ute på landet, i en stor ma-
skinhall under uppförande, hittar 
Byabladets utsände Peter Nilsson i 
en stor hjullastare. Peter bor i Dege-
berga och vill gärna berätta att han i 
slutet av mars 2011 startade ett eget 
företag inom fastighetsservicebran-
chen.

Peter, som är 33 år, har tidigare ar-
betat som reparatör hos Östra Sön-
narslövs Traktorservice. Här arbe-
tade han i 14 år innan han beslutade 
sig för att starta eget.

Peters nya företag heter Piddes 
Maskin- & Fastighetsservice och 
verksamheten kommer att omfatta 
reparationer av lantbruksmaskiner, 
byggnation och reparationer av fast-
igheter, fastighetsservice etc.

Bildtext: Peter Nilsson

Peter hjälper gärna till med träd-
gårdsskötsel och ser också en affärs 
möjlighet att se efter alla de som-
marstugor som står tomma under en 
stor del av året. 

Peter betonar att de som använder 
hans tjänster kan utnyttja Rot- och 

Verksamheten är i full fart och före-
taget har mycket att göra. 

Peter vill till slut framhålla att han 
samarbetar med ett nystartat företag 
i Vittskövle, Pontus Plåt &  
Fastighetsservice, och kan härige-
nom erbjuda även plåtarbeten.

Byabladet önskar Peter all framgång 
med sitt nya företag genom

Magnus Ericsson

Degeberga- 
bygdens

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

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 Bruno
 0736-004962 0708-494962
 christian.hakansson@telia.com bruno.hakansson@telia.com

Degedalsvägen 1, 29731 Degeberga Tel. 044-350440 Fax. 044-350700

E-post: lillaforssnickeriet@telia.com Hemsida: http://www.lillafors.com
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          Godis till alla barn!     Hassans Nöjesfält 

Anders Pålsson 

Andreas Kvintett

Hassans Nöjesfält 
Marknadsstånd 
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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

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  gäster, vi kan även a 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
a : 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 Fa : 044-35 00 06
www.degebergastugby.se

g y ,

4-35 00 06
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Många är ni väl som minns hur tå-
gen har dundrat igenom Degeberga, 

resor både till Kristianstad, Ystad 
och Gärsnäs-Simrishamn och säkert 
till många andra ställen. I år är det 
130 år sedan järnvägen kom till 
Degeberga, och 40 år sedan det sista 
reguljära persontåget lämnade byn. 

2000 låg fortfarande rälsen kvar 
bakom vårt hus. 

Tågentusiast som jag är planerade 
jag direkt för att inköpa en dressin. 
Som tur var hann jag aldrig med 
detta, för året efter år 2001 var räl-
sen uppriven. Det är alltså många 
jubileer som är knutna till järnvägen 
i år, och därför läge för lite järn-
vägshistoria. 

År 1881 invigde Gärds Härads 
Järnväg, sträckningen Karpalund 
– Skepparslöv – Tollarp – Everöd – 
Degeberga. År 1883 öppnades även 
linjen Everöd – Åhus. På denna tid 
var Degeberga en ändstation där 
tågen kunde vända, därav dagens 
namn på ”vändskivevägen”.  Per-

av ångvagnarna ”Mickel” och  
”Tjuren”. Namnen kom efter ång-
visslornas läten. Ett 40-tal passage-

III. Sommartid kunde ytterligare ett 
antal passagerare sitta på taket, som 
annars används för bagage. Vagnar-
na var utrustade med postkupé och 
kunde också dra godsvagnar eller en 
extra personvagn. Mickel byggdes 
om till vanlig vagn år 1920, och 
skrotades 1935.

Gärds Härads Järnvägar övergick 
1898 i Östra Skånes Järnvägar och 
år 1900 öppnades även linjen  
Degeberga – Brösarp och Dege-

Ystad Brösarp Järnväg öppnades 
1901 och samma år öppnade Östra 
Skånes Järnvägar linjen Everöd 
– Kristianstad. Från och med 
1901 kunde man alltså resa från 

Degeberga – Järnvägsort 1881 - 1971

Ångvagnen ”Mickel” på Gärdsbanan

Tåg på väg in mot Degeberga station söderifrån via Degeberga backar.

Kristianstad till Ystad via Everöd, 
Degeberga, Maglehem, Brösarp, 
S:t-Olof och Tomelilla. Sträckan S:t 
Olof – Gärsnäs öppnades 1902 och 
S:t Olof – Tomelilla stängdes redan 
1947. Östra Skånes Järnvägar över-
gick i Kristianstad – Hässleholms 
järnvägar 1936. Samma år lade 
man ner sträckan Tollarp – Everöd 
– Åhus och Everöds tid som knut-
station var förbi. SJ tog över  

1941 och lade ner denna vid års-
skiftet 1971-1972. 

Järnvägen har haft stor betydelse för 

Vid stationen hittade vi både Svens-
ka Äggexportföreningen som pack-
ade ägg från ortens hönsgårdar och 
levererade till hela Sverige, och ut i 
världen, samt Skånska Lantmännens 
lokalförening som tog emot säd från 
årets skörd mm.

järnvägen banade väg för järnvägs-
transporter och vid sågverket ligger 
även Vittskövle station. Här fanns 
en stor betvåg där ortens bönder  
levererade sockerbetor för inväg-
ning och vidare transport på järnväg 
till något av alla sockerbruk som 
fanns en gång.

För er som liksom jag är intressera-
de av järnvägshistoria kan jag varmt 
rekommendera en resa från Brösarp 
till S:t Olof med Skånska Järnvä-

Stort Grattis önskar er medlem i  
Degeberga! Jag kan också rekom-
mendera ett besök på Hässleholms 
museum nästa år någon dag då 
Hässleholms modelljärnvägsföre-
ning håller sin anläggning öppen för 
besök. 

Här har man byggt upp både Häss-
leholm station, Tyringe mm iden-
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Semaforen vid Degeberga järnvägsstation revs i början av 50-talet och ersattes med  
modernare signalteknik. 

Fällbomsförsedd plankorsning 200 m söder 
om stationshuset, fotograferad 1957. Bom-
marna sköttes av stationspersonal, och när 
stationen var stängd tjänstgjorde vakt.

Degeberga station, troligen i början av 
1900-talet då tågen börjat gå igenom byn.

Everöd station på dess storhetstid som knut-
station, då tåg från Tollarp – Åhus också 
passerade Everöd. Järnvägshotellet skymtas 
i bakgrunden.

Maglehems station då det begav sig.

tiskt som det var på 60-talet. I vinter 
hoppas jag få mer tid till vår egen 
modelljärnväg som är uppbyggd i 
källaren och som jag hade när jag 
var liten och växte upp i andra än-
dan av järnvägen där tågen fortfa-
rande går, nämligen i Gärsnäs.

Bilder kommer från internet, från 
bl.a. Sveriges järnvägsmuseum , 
museiföreningen Östra Skånes järn-
vägar och kristianstadsbanorna.se

Magnus Persson 
Degeberga Byalag

DEGEBERGA
TAXI

8-sitsig minibuss med hög
komfort. Handikapputrustad.

Endast förbeställning,
innan kl. 17.00 må - to

Tel 044-35 08 02 (ej mobil)

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36
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På 1980-talet bor jag i Olseröd, en 
by norr om Österlen. Min granne 
Gunnar Andersson, f d lantbrukare, 
är en lång man i 70-årsåldern med 
engagemang och många synpunk-
ter. En man med resning om än lite 
luggsliten, som inte har dator, e-post 
eller bil men tycker om att diskutera 
och ventilera allehanda ting och går 
runt i stugorna och på vägarna.

Gunnar vandrar till biskopen i Lund 
och till riksdagsmännen i Stock-
holm, när han vill framföra något 
viktigt. Den likgiltighet eller brist 

många idag var honom totalt främ-
mande. Det var alltid stimulerande 
att följa hans okonventionella dis-

och handlingar.

Så hände det sig en försommardag 
för trettio år sedan, då himlen var 
blå och solen lyste, att jag undrar 
vad Gunnar gör i sin trädgård. Han 
gräver mitt i en gräsplätt, släpar dit 
en del av en telefonstolpe, pustar 
och stönar. Plötsligt släpper han allt 
och kommer fram till mig vid stake-
tet. Ivrigt gestikulerande och sväng-
ande med spatserkäppen.

i Kristianstad och det lösa ägget i 
Tomelilla. 

Jag förstår att han talar om Ikaros 
på Stora Torg i Kristianstad och 
en staty i Tomelilla. Detta tomrum 
skall nu Gunnar Andersson fylla på 
sin villatomt mitt i vår by med 152 
invånare. 

- Ni är välkomna till avtäckningen 
i morgon klockan 12 och du som 
skriver Brigitte kan väl hålla tal, 
inviga och döpa statyn.

Gunnar vänder på klacken och går 
tillbaka till sin kulturgärning. Stol-
pen grävs ner och en platta mon-
teras ovanpå och där skall sedan 
Föremålet placeras.

-  Det är min mors första plog, en 
handplog från början av nittonhund-
ratalet och som jag har bronserat, 
säger Gunnar stolt.

Dagen är inne, klockan är tolv, 
solen skiner och vi är på plats, när 
Gunnar kommer gående från sin 

och dricksglas staplade i varandra. 

En kulturgärning att minnas
Gunnar Andersson och Monumentet i Olseröd

Han har dagen innan vandrat de 
fyra milen till Bolaget i Simrishamn 
och frågat efter champagne för en 
”bone”, inhandlat och traskat de 

som nu korkas upp. Ett av glasen 
spricker när de delas, vilket Gunnar 
förnöjsamt konstaterar. Han har en 
aristokratisk näsa och glasbiten som 
är borta gör plats för den.

Statyn avtäcks och täckelsen fal-
ler varpå jag högtidligt tar till orda. 
”Jag döper dig till Kulturmonumen-
tet” och medan jag utvecklar tankar 
om kulturen och att kultur också 
betyder odling kör en traktor på vä-
gen nära oss. En förvånad John-Erik 
Mattsson stannar traktorn och  stir-

-
klädda grupp personer med cham-
pagneglas i händerna. John-Erik tar 
av sig kepsen, kliar sig i huvudet, 

när han kör vidare. 

Vi skålar för Kulturmonumentet och 
avslutar vår högtidliga invigning 
med ett skånskt och trefaldigt leve 
för Kulturen. Kultur för alla, över-
allt och på landsbygden …

Brigitte Strand

15 december.
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Göinge och Kristianstad.
Det hänger liksom ihop.
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Degeberga
www.degeberga.nu

Degeberga Byalag

Julmarknad på Tingstorget
Söndagen den 4/12 kl. 14-18
Se separat annons.
BYALAGSSTÄMMA – 
ÅRSMÖTE
Tingshuset onsdagen den 15/2  
kl. 19.00.
Välkomna!
VALBORGSFIRANDE

Degeberga backar den 30/4
Samarbete med Degeberga GOIF.

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.hembygdsgarden-
degeberga.se
Julstuga i Hembygdsgården 26/11 
(se separat annons)
Medlemsträff  21/1
Trivselkväll  14/2
Trivselkväll  13/3
Årsmöte  17/3
Konst & hantverksutställning
Påsken 2012, 6-9 april
Släktforskardag 22/4

Närmare innehåll för trivselkvällar-
na och övriga evenemang kommer 
att annonseras under Föreningsnytt 
och ”Det händer i dag” i Kristian-
stadsbladet.
Sommarens evenemang kommer att 
presenteras i Gärdsingen och nästa 
Byablad
Välkomna önskar Gärds Härads 
Hembygdsförening
Med reservation för ändringar i pro-
grammet!

Lions Club Södra Gärds  

JULSTUGA 26/11, 
Hembygdsparken, försäljning av 
julmat mm.
JULMARKNAD 4/12 kl. 14-18
Lejonkulan, Tingstorget, försäljning 
av julmat, loppis på julsaker  mm.

Föräldraföreningen 
Trollbarn

Marie Winqvist tel 044-35 50 95 
www.trollbarn.nu
Degeberga 

Fritidsgård - G P

A great place to be - Tingshuset
Öppet tre dagar i veckan för 
ungdomar i åk 4-9. Ändringar och 
arrangemang  på gården kan man 
hitta under aktuellt på hemsidan: 
www.kfgf.eu/degeberga  
VÄLKOMNA!

Södra Gärds  
skytteförening 

E-post: bomarianne@telia.com 
Vi bedriver skytte inom grenarna 
luftgevär, korthåll, gevär i skjuthall 
och på skjutbana som ligger i  
Degeberga.
Luftgevärsskytte tisd o torsd  
kl. 18-20 i luftgevärshallen (gul lada 
mot Ö.Sönnarslöv)
Nya skyttar är Välkomna!

Degeberga GOIF

Tel. 044-35 02 13, vardagar 9-12
Fotbollsträning för barn 
och ungdomar, bordtennis, 
barngymnastik mm.

Gymnastikföreningen 
Nytta och Nöje

Ny termin börjar tisd. 17/1 2012 
kl.19.00
I idrottshallen Degeberga. Välkom-
men till våra zumbainspirerade 
gympapass.
Vill du ha mer inf. Ring Elisabeth 
Arlefalk 044-35 10 37 eller Kerstin 
Jönsson 044-35 07 78

Friskis & Svettis

Välkommen att hänga med och trä-
na Friskis & Svettis Jympa. Ett pass 
där träning av kondition, styrka och 
rörlighet har lika stort fokus.
Degeberga Idrottshall Tisdagar 
18.00
Åhus Sånnahallen Torsdagar 19.00 
och söndagar 17.30
För mer information kontakta recep-
tionen 044-12 90 75
Eller kolla in vår hemsida www.
kristianstad.friskissvettis.se
Välkommen!

RIPA MODELLFLYGKLUBB

ALLTID PÅ VÄG UPPÅT

intresserade välkomna att  inspireras 
att börja med en trevlig hobby, el-
ler bara komma in och se på när vi 

-
husmodeller  i Degeberga Idrotts-
hall varje onsdag kl 19.00 - 20.30 
t.o.m. den 28 mars 2012  (ej vecka 
52-01)
För mer information besök klubbens 
hemsida www.ripamfk.com

Degeberga-Widtsköfle 
Golfklubb

För info se www.dwgolfklubb.se

Pensionärsförening SPF 

Ordf.: Per-Åke Persson,  
tel. 35 01 12
Kassör: Gunborg Nilsson,  
tel. 35 01 03
e-post gunborg-nilsson@telia.com
Månadsmöten och fester
(då inget annat anges 
hålles månadsmötena i 
Församlingshemmet )
Luciafest med Luciatåg 12/12
kl. 13.00. Landgång, Hjärtats Nyck-
el sjunger. Anmälan till Gun N eller 
Christina L senast den 5/12
Knutsfest 9/1 kl. 14.00
Nils Gunnar Snugg underhåller. 
Bygdeberättelser.

Det händer på Hanöland
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Fritidsaktiviteter
Stavgång:  
Anita Åstedt 044-35 11 70 och  
Ally Olsson 044-35 10 84
Gymnastik:  Rune Olsson  
044-35 04 45
Boule: Seth Andersson  
044-35 01 03
Bowling: Lennart Andersson  
044-31 21 47
Bangolf: Per-Åke Persson  
044-35 08 12 
Sånggrupp
Vill du deltaga i sånggruppen  
”Hjärtats Nyckel” anmäl dig till 
Ann-Britt Ohlsson 044-35 08 62  
Vändtjänsten
Vill du deltaga i frivilligarbete? 
kontakta Gerd Jansson  
044-35 31 19

Föreningens aktiviteter utannonse-
ras fredagar under rubriken ”Fören-
ingsnytt” i  Kristianstadsbladet
Välkommen att vara med i SPF-
föreningen

Olseröd
Olseröds Byastuga
Julgransklädning 18/12 kl. 17.30
Julgranen kläs av barn, och kören 
sjunger julsånger
Julfest 28/12 kl. 18.00
Julfest i byastugan med grillning ute 
och buljong, ost och vin inne.

Maglehem
www.maglehem.com

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

Det händer på Hanöland

SELLGRENS

SKOGS-

TRANSPORTER AB

0733-94 06 00
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Öppet alla dagar 8.00-20.00Degeberga 

M j e l aTar beställning från 
Önneköps Bageri 
 

Telefon 35 06 44
Nybakade frallor och franskbröd varje dag - även söndagar

Från 1/10: Affär 8-20, Gatukök 11-20

mekonomen.se
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14 kliniska studier som gör skillnaden.
Tahitian Noni™ Original 

är hälsobranschens Rolls Royce.
Stödjer kroppens återhämtning och naturliga försvar. 

Innehåller antioxidanter, vitaminer och viktiga 
mineraler, mangan som bl.a. stödjer benkvalitet 

och ämnesomsättning, iridoider-ovanlig i frukter 
som säkerställer de goda egenskaperna,  

inga tillsatser. Juice Your Body!

                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.

Kanske den MEST VÄRDEFULLA drycken på jorden
Tahitian Noni™ Original

Hud-Hårprodukter
utan parabener 

och sulfater.

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

Drick TAHITIAN NONI 
varje dag.

Din lokala snickare. 
Telefon: +46 (0)44 35 08 25 
Mobil: +46 (0)708 44 35 54 

info@fgbygg.se 

Tisdag - Fredag   16 - 21
Lördag - Söndag  14 - 21

Om ni behöver
trygghet så vänd

er till...

Vi är en mindre Begravningsbyrå som
står våra kunder nära, både under och

efter vårt åtagande.

Ni kan kontakta oss dygnet runt vid behov av hjälp.

Michael, Marie och Laila

Michael Marie Laila
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Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se

Marias Fotvård
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

Tingsvägen 17 Degeberga
Måndagar: Stängt
Tisdag, Onsdag, Fredag: 09.00-18.00
Torsdag: 14.00-20.00

Telefon: 044-35 00 48

God Jul & Gott Nytt År!
önskar

Marie och Mikaela

Hos

Kerstins Pinaler
...

.

GAMMALT och NYTT, KURIOSA

Bakom Wittskövle Café
OBS NY ADRESS!!

T

Tel: 044-35 04 24
Fax: 044-35 50 37

info@bokestorpskrot.se
www.bokestorpskrot.se

Tel 044-35 01 16
Vi utför allt inom VVS.

Välkommen att besöka vår
utställning i butiken mitt i byn
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Vi g r Julen lite godare!
L t oss hj lpa dig med att ”bulla upp” julens alla kakor och br d

Ring och best ll  s  h mtar du allt nybakat p  lillejul!

V ra erbjudande g ller 1-23 December
Br dp sen! V rtbr d och Surgubben (sk llat m rkt surdegsbr d) 65 kr

Kakp sar  Toras kaka  Mandelskorpor  Mormors chokladbr d  Kolakakor  Pepparkakor  

3 st 120kr (ord pris 45-48 kr/st)
Sm rbakade mandelmusslor  6 st 60kr

Mandel och saffransskorpor i p se 55kr 

Surdegskn ckebr d 10kr (ord pris 12kr)

Kom in och g r ett bes k i v rt café! Vi fyller v r kakdisk dagligen med nybakade 

h rligheter som saffransbullar  nykokta klen ter  gr ddiga tryfflar och annat syndigt 

julgodis  V ra marsipangrisar och handgjorda tomtar finns att k pa i fina 
presentf rpackningar

Lördagar kl 10-12

Adventsfrukost. Njut av vår 

frukostbuffé med småvarmt, ägg och sill, 

juliga pålägg, kaffe, te äppelmust och 

pepparkaka. Våra musiker spelar upp på 

vårt ekströmspiano:

3/12 Arne Castell och Börje Färm

Karin Gustafsson

17/12 Karin Hernbrant

Läs mer på vår hemsida!

EKSTRÖMS CAFÉ & BAGERI
DEGEBERGA

WWW EKSTROMSCAFE SE         TEL 044-350004

Degeberga Drängar sjunger upp på 
Lillejul kl 17.00. Vi bjuder på 
pepparkakor och glögg!

Saffran hör julen till! Prova våra smörbakade 
lussekatter och saffransbullar med 
mandelfyllning och kardemumma!
Eller varför inte en saffranssemla med grädde.

Våra öppettider 
Tis-fre 8-17

Lör 8-16
Extraöppet 

söndag den 4/12 10-16
Extraöppet 

Lillejul 23/12 till kl 19

Jul och semesterstängt 
24/12-9/1 2012

Våra öppettider

Boka 
g rna 

v r jultallrik med 
sm varmt  br d  ost  

kaffe och kaka

159kr/pers
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