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DEGEBERGA

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar Degeberga Byalag!



2

DEGEBERGA STUGBY

 

Ett naturskönt boende alternativ vid foten av linderödsåsen

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 miljö.

•	 Vi ordnar även träningsläger i fotboll, golf, simning, orientering m.m.

•	 Om ni skall ha konferens

•	 Om ni behöver festlokal med plats för 70 gäster, vi kan även fixa maten om ni så 
önskar

•	 Vi samarbetar med Skepparslövs Golfkrog, Ekströms Café, Café Trolldegen

•	 Om ni har jobbare som behöver övernattning.

Vi har bra priser på långtidsboende främst under lågsäsong.

•	 Om ni vill spela tennis

  Undrar ni över något så hör gärna av er:

Telefon:  044- 35 00 60

Mail:  info@degebergastugby.se

Ni kan även besöka vår hemsida som uppdateras regelbundet med lokala arrangemang 
m.m. www.degebergastugby.se

VÄLKOMNA önskar Stefan med personal
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Hembygdsparken 
Foto: © Ricard Lindblad

Jag är glad och stolt över att 
få bo och verka i ett så levan-
de samhälle som Degeberga. 
I många andra orter på lan-
det läggs butiker ner, och 

servicen försvinner bit för bit. Men 
när man kör igenom Degeberga så 
kommer man in i ett samhälle med 
öppna och levande butiker, caféer, 
restauranger, vårdcentral, äldre-
boende och inte minst skola från 
förskoleklass till åk 9. Det finns ett 
härligt driv i byns företagare som 
kämpar på i vått och torrt. Senaste 
företaget i raden som överlever och 
utvecklas är macken. Per Hartman 
har drivit macken i ca 14 år, och när 
han bestämde sig för att trappa ner, 
så höll han macken öppen och  
levande fram till en ny ägare tog 
över, vilket blev Emad med perso-
nal. Vi tackar Per och hälsar Emad  
välkommen till byn. Läs mer i sepa-
rat reportage. Alla vi som uppskat-
tar den service vi har i byn värnar 
den bäst genom att använda den!

Sedan 2005 har jag haft förmånen  
att kunna engagera mig i byn  
genom Byalaget. Jag har genom 
åren fått lära känna många duktiga 
föreningsledare och företagare. En 
profil som gjort mycket för att ut-
veckla byn var Fredrik Gunnarsson. 
Fredrik byggde upp en egen byggfir-
ma med flera anställda, och satsade 
på nya bostadsområden och reno-

Degeberga -  
Ett samhälle att vara stolt över!

vering och förvaltning av befintliga 
hyreshus. Fredrik lämnade oss för 
ett år sedan, vilket var alldeles för 
tidigt. Läs mer om Fredrik i det  
personliga reportage som hans 
sambo Veronika skrivit i detta num-
mer. I byn finns en ”Gnosjö anda” 
mellan entreprenörerna och en av 
Fredriks samarbetspartner och en 
drivande entreprenör är Ulf Selin. 
Det var tillsammans med Uffe som 
Fredrik renoverade hyreshusen 
vid Hästvägen, och Uffe har också 
hjälpt till med färdigställandet av 
flera pågående projekt efter den 
tragiska olyckan. Nu har han dess-
utom erbjudit anställning för några 
av byggnadsarbetarna i samband 
med avvecklingen av FG Bygg. 

Andra profiler som satsat på ut-
byggnad av byn är Ann-Louise och 
Kjell Jansson. De köpte tomten 
bakom Gästis år 2010, och färdig-
ställde två radhus 2011. I år har 
ytterligare ett radhus blivit klart, 
och på sikt kan det bli ytterligare 
ett. Marklägenheter leder ofta till 
att äldre säljer sina hus, så att det 
blir lediga hus som kan säljas till 
yngre blivande familjer. Detta leder 
sin tur till att Degeberga växer vilket 
bidrar till att trygga servicen i vår 
underbara by.

På samma sätt ser vi nu fram emot 
nya Trygghetsboende som ABK pla-

Planerade Trygghetsboende och allmän parkering mittemot banken.
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nerar och ev. börjar byggas 2014. 
Boende planeras på den omdiskute-
rade parkeringen mittemot banken. 
Byalaget har länge verkat för en 
bibehållen parkering till samåkning 
och turistparkering vid Degeberga 
Backar, som ju är ett kommunalt 
naturskyddsreservat enl. byalagets 
förslag. Det är därför nu glädjande 
att man planerar för både trygg-
hetsboende och en allmän parke-
ring, se bild på föregående sida. 

Trygghetsboende och parkering 
stämmer väl in i den översiktsplan 
för Degeberga som klubbdes av 
fullmäktige i år efter flera remissytt-
rande från bl.a. Degeberga Byalag. 
Översiktsplanen innehåller flera nya 
bostadsområden samt möjlighet till 
camping vid Forsakar mm. Det finns 
också med en plan på ett levande 
centrum och här verkar byalaget 
för en gångbro mellan Konsum och 
Eltjänster. 

Mellan remissrundorna samarbe-
tade byalaget med kommunen vid 
placering och utformning av den 
nya ”lek för alla” lekplats som bygg-

des 2011. Samtidigt påverkade vi 
kommunen att förlägga en ny lek-
plats vid Saxamöllan.

När jag började i styrelsen var be-
varandet av Tingshuset en drivande 
fråga för mig då huset hotades av 
försäljning. Det är nu kul att ser hur 
huset blomstrar med både fritids-
gård och mötesplats för äldre. En 
annan återkommande fråga är tra-
fiksäkerheten och ett resultat blev 
nya fartkameror och sänkt hastighet 
till 30 km/h vid skolan.

Området kring Forsakar har alltid 
varit en ”hjärtefråga” för Byalaget. 
Detta har bl.a. lett till nya bänkar 
och omläggning av plattorna på 
badet år 2007. Forsakarsbadet 
är fortfarande högt på Byalagets 
agenda då bassängen är i behov av 
målning mm.

När det gäller stigen till nedre fallet 
där kommunen och Länsstyrelsen 
tog bort skyltning, och satte upp 
varningsskyltar år 2011 har byala-
get verkat för ökad tillgänglighet. 
Olle Berg och Seved Ingemansson 
har drivit frågan från byalaget på 

ett utmärkt sätt. Det är därför gläd-
jande att vi nu fått löfte om en ny 
utkiksplats från promenaden till 
övre fallet så att man kan se nedre 
fallet.

Ett stenkast från Forsakar ligger vår 
fantastiska hembygdspark. Hem-
bygdsföreningen renoverar i höst 
de offentliga toaletterna i parken 
och byalaget har valt att sponsra 
detta med 10 000 kr. Sidan om 
hembygdsparken ligger idrottsplat-
sen med den underbara Trolldalen. 
Om idrottsföreningen gör allvar i 
sina planer på en ny dansbana kom-
mer byalaget att sponsra även detta 
med 10 000 kr.

Nyårsafton är det åter dags för det 
omtyckta Nyårsfyrverkeriet som 
Niklas Gellenmyr genomför i sam-
arbete med Byalaget. Kostnaderna 
för detta ökar dock p.g.a. dyrare 
”bomber” och ökade kostnader för 
tillstånd mm. För att garantera att 
fyrverkeriet fortsätter nästa år så 
behövs fler sponsorer i år. Så ni som 
uppskattar fyrverkeriet i Degeberga, 
använd inbetalningskortet i detta 
blad och sponsra. 

Efter nio fantastiska och roliga år i 
byalagets styrelse har jag nu valt att 
tacka för mig. Tiden räcker tyvärr 
inte längre till för styrelsearbete, 
men jag kommer att fortsätta att 
vara en sann lokalpatriot. Jag är 
också övertygad om att Byalaget 
kommer att fortsätta arbetet för 
ett levande Degeberga. Jag öns-
kar mina efterträdare varmt Lycka 
Till. Även Henrik Mattsson, Ricard 
Lindblad, Bodil Göthner och Bar-
bro Hernvall lämnar styrelsen efter 
många fantastiska insatser. Stort 
tack till er och övriga styrelseleda-
möter genom åren. Jag vill också 
tacka Roger Lennartsson och  
Furuboda folkhögskola för sam-
arbetet med Byabladet. 

Avslutningsvis önskar Byalaget, 
Änglanejden och flera företagare 
GOD JUL med ny gemensam jul-
dekoration i byn!

Magnus Persson, ordf. Degeberga 
Byalag 2005-2013Vy över nedre fallet från den kommande utkiksplatsen. Foto: Hans Cronert
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

UTFLYKTSMÅL
Se även alla arrangemang som 
annonseras under ”Det händer i 
Änglamarken” i slutet av tidningen.
Fler tips finner du också på någon 
av följande webbadresser:

www.degeberga.nu

 

www.linderodsasensturism.com
 

www.anglanejden.se

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 Naturum 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. Undvik dock 
ett besök vid dålig väderlek då 
länsstyrelsen varnar för risk med 
fallande träd.

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 i 
naturen. 

Från Degeberga Backar och gamla 
banvallen finns en ny vandringsled 
till Forsakar och övre fallet som 
denna sommar är märkt med 
snitsel. Till nästa år hoppas vi på 
bättre skyltning. 

Fritidsfiske i Bålsjön 

Naturskönt beläget i Degeberga 
(bakom skolan) med Sockertoppen i 
bakgrunden.
På området finns grillplatser och 
bänkar.
Möjlighet att fånga Karp, 
Regnbågslax och Laxöring.
Fiskekort säljes på Mjelarasten, 
macken, stugbyn och turistbyrån. 
När isen fryser på brukar Bålsjön bli 
en härlig skridskois och ett populärt 
utflyktsmål.
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 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 
och lanthandelsmuseum. För 

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
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DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

öppettider ring 044 – 35 06 57,  
fax 044 - 35 50 76, E-post 
hembygdsforen.g@telia.com

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.

Borråkra Utsiktsplats 
(Mittemot övre parkering, 
Forskar)

Om man följer ovanstående 
vägvisare från övre parkeringen 
till Forsakar längs vägen till 
Huaröd så kommer man fram 
den till denna fantastiska 
utsiktsplats där man kan 
beskåda stora delar av 
Degeberga och naturen runt 
Hanöbukten. Ta med fika och 
njut på bänkarna som Byalaget 
nyligen renoverat!

Degeberga Turistbyrå
Inrymt i Ekströms Café och drivs av 
Upptäck Änglanejden,  
tel. 044-781 07 07
turistinfo@degeberga.nu
Samma öppettider som Ekströms 
Café.
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
Golf 

DEGEBERGA WIDTSKÖFLE 
GOLFKLUBB
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

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. 

Längdskidåkning i 
Degebergatrakten 
Degeberga: Blir det gott om snö 
händer det att skidspår prepareras 
vid stugbyn, banvallen mot Österlia 
eller i motionsslingorna. Byalaget 
uppmanar alla att vara rädda om de 
spår som finns. Var snälla och gå ej 
i skidspåren! Vill ni promenera på 
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slingorna så gå sidan om spåren.

Tollarp: När det blir tillräckligt med 
snö så preparerar FK Åsen fina 
skidspår längs med elljusspåren 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.

SAMHÄLLSSERVICE
Degeberga Vårdcentral
Tel. 044-309 05 10
www.skane.se/
vardcentralendegeberga
Vi är en lagom stor vårdcentral med 
familjekänsla, ansvarstagande och 
kompentent personal. Vi vill genom 
vårt arbete ge befolkningen god 
vård och förutsättning för en god 
hälsa. Hos oss hittar du:

•	 Specialister i allmänmedicin 
(distriktsläkare)

•	 Distriktssköterskor
•	 Barnhälsovård 
•	 Sjukgymnast
•	 Arbetsterapeut
•	 Kurator

Öppettider:
Öppet Måndag-Fredag  kl. 8-17
När vi har stängt, kontakta: 
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177 - 
öppet dygnet runt www.1177.se 

Tandläkarklinik  
Dental Human
I Degeberga Vårdcentral
Komplett tandklinik öppen för alla
Tel. 044-35 05 55
Tar emot Akut tandvärk samma 
dag!
Öppettider:
Måndag-Tisdag kl. 13-21
Onsdag-Fredag kl. 8-17

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 

Degeberga bibliotek
vid skolan i Degeberga,  
Tel. 044-13 45 53
www.kristianstad.se – välj bibliotek
E-post: degeberga.biblioteket@
kristianstad.se
På biblioteket kan du hämta 
Byablad till nära och kära som inte 
fått något blad i sin låda.

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

Service 
Internetdator, dator för 
ordbehandling och Genline för 
släktforskning kan bokas.
Ordinarie öppettider:
Måndagar 10-13, 14-19
Onsdagar 10-13, 14-18
Torsdagar 14-17
VÄLKOMNA!
Jessika & Jessika,  
Degeberga bibliotek

Hjärtstartare

Om ni råkar ut för någon som akut 
drabbats av hjärtstillestånd, starta 
genast Hjärt & Lungräddning. Se 
till så att ambulans blir larmad. 
Be någon hämta närmaste 

hjärtstartare.
I Degeberga finns hjärtstartare:
•	 Vårdcentralen, se ovanstående 

öppettider
•	 Räddningstjänsten (via larm)
•	 Forsalid – öppet dygnet runt. 

Här finns utbildad personal

Sparbanken 1826
Öppettider:
Måndag: 10-13
Torsdag 10-18
Fredagar 10-13
Övriga alla vardagar för tidsbokad 
rådgivning.

Återvinningscentralen i 
Degeberga 
Besöksadress: Torskullevägen (vid 
Degeberga bilskrot) 
www.renhallningen-kristianstad.se 
Telefon: 044-13 48 95  
Öppettider:  
Tisdag och Torsdag kl. 15-19 
Vad kan jag lämna på 
återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler 
kan du slänga grovavfall och 
trädgårdsavfall. Det kan vara 
kasserade möbler, badkar och annat 
i hushållet som är för stort för att 
slängas i det vanliga sopkärlet. På 
återvinningscentralerna kan du 
också lämna elavfall som lampor, 
elektronik och vitvaror. Kemikalier 
och annat farligt avfall kan du 
lämna på återvinningscentralerna i 
Snårarp, Tollarp och Åhus.

När du har byggt och renoverat
Avfall från bygg-, renoverings- 
och rivningsarbeten räknas inte 
som grovavfall från hushåll. 
Det kan ändå lämnas på 
återvinningscentralen, men det 
kostar 100 kr per kubikmeter att 
lämna om det är mer än en halv 
kubikmeter. OBS: Betalning endast 
med kort, ej kontanter.

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Fortsättning nästa sida!
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Asbest
Du kan gratis lämna fyra plattor 
asbest på återvinningscentralen. 
Större mängder lämnas mot 
en avgift på Hässleholms 
Kretsloppscenter i Vankiva utanför 
Hässleholm. Tänk på att det finns 
särskilda företag som kan hjälpa till 
om du har stora mängder asbest att 
hantera.

Småföretagare
För småföretagare som vill lämna 
avfall på återvinningscentralerna 
erbjuder vi ett småföretagarkort. 
Kontakta vår Renhållningens 
kundtjänst om du är intresserad. 
Är du däremot företagare 
och vill lämna avfall på en 
återvinningscentral måste du 
köpa ett småföretagarkort. Mer 
information om kortet finner på 
Renhållningens hemsida.

SAMLINGSLOKALER
Degeberga Tingshuset
Tingshuset är en kommunal 
samlingslokal för föreningar och 
privatpersoner. I Tingshuset finns 
lokaler för möten, studiecirklar, 
danskurser, fester mm. Litet pentry 
med servis för 50 personer finns i 
Tingssalen. Uthyrning av Tingshuset 
hanteras av C4-Teknik, Monizue 
Eisner. Man kan nå henne dagtid 
kl. 10-12 på tel.nr 044-13 58 68 
eller maila till: monique.eisner@
kristianstad.se.
Följande prislista gäller fr.o.m. 
2013:
Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
Eftermiddagar Söndag-Torsdag
Föreningar: 200 kr
Privat: 350 kr
Eftermiddagar Fredagar & Lördagar
Föreningar: 350 kr
Privat: 650 kr

Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca. 18 personer
Priser gäller halvdag.
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat mån-fre: 350 kr
Privat lör-sö: 150 kr

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 med 
uppvärmningskök i Olseröd, 
80-100 pers i övervåning 
och 40 pers i bottenvåning, 
bredbandsuppkoppling.  
För bokning ring Birger Johansson,  
044 -35 16 02, 0709-22 16 04  
Föreningen Olseröds Byastuga 

Sockenstugan i Vittskövle
Uthyrning av storstugan  inkl. kök. 
Max 50 personer, pris 350 kr 
Uthyrning av lillstugan  inkl. kök. 
Max 25 personer, pris 250 kr 
För bokning www.vittskovleby.se

Tomter & bostäder i 
Degeberga
Lediga tomter på området 
Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med 
cykelväg till skola etc.
Kontakta Mark & Exploaterings-
kontoret i Kristianstad, 
tel. 044-35 51 08

Nya området vid 
Lillaforsvägen
Tomter med fantastisk utsikt över 
Degeberga Backar och cykelväg till 
skolan etc.
Kontakta MP Entreprenad AB,  
tel. 0708-35 08 04

Vittskövle
I Vittskövle finns det många 
naturnära områden lämpliga för 
bebyggelse. Kontakta Widtsköfle 
Byalag: alderman@vittskovleby.se

DEGEBERGA
ALLMÄN INFORMATION

Lägenheter
uthyres

Centralt i Degeberga
Olika storlekar och 

hyresnivåer
Jan Karlsson

044-350723, 0456-15115
0709-300304

22 21

Lars-Inges 
Elservice

044-35 09 03
070-511 18 77

Tingsvägen 46, Degeberga

3

Leif Svenssons Maskinstation
Ilnestorp, Tollarp

Tel. 044-31 15 65, Mobil 070-547 14 30, 070-533 36 96

Grävning och schaktning utföres 
med minigrävare och minilastare.

Dessa maskiner är lämpliga för trädgårdar och andra trånga utrymmen.
Tex swimmingpool, dränering och andra dikningsarbeten. 

Bredden på maskinerna är inte mer än 1,5 meter

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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6-8 september stod Degeberga-
Widtsköfle Golfklubb värd för 
slutspelet i JSM Klubblag (Junior 
SM). 16 klubblag från hela 
Sverige hade kvalificerat sig 
till detta slutspel. De fyra som 
stod som vinnare i söndagens 
matchspel åker till Spanien i 
slutet av oktober och för att 
göra upp om titeln Mästare JSM 
Klubblag 2013.

JSM Klubblag Slutspel på  
Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Vägen till Spanien var lång och 
tuff.  Degeberga-Widtsköfle 
Golfklubb visade sig från sin 
bästa sida med svåra greener 
och mycket vind.  Detta i 
kombination med den unika 
spelformen lagspel match, 
medförde att alla på plats 
upplevde detta som tre mycket 
intressanta golfdagar.

Under fredagen var det 
Slagspel 18 hål. Varje 
klubblag representeras av två 
foursomepar (en mixad och 
en valfri) och tre singlar (en 
flick-, en pojk- och en valfri). 
Klubblagets samtliga fem 
resultat räknas samman. De 
sju bäst placerade klubblagen 
fick i placeringsordning, välja 
motståndare bland de klubblag 
som placerat sig på plats 9-16. 
Regerande mästarna Karlstads 
Gk placerade sig i topp och såg 
ut att få en ganska behaglig resa 
till söndagens spel då de valde 
Falkenbergs Gk som placerat sig 
på 16:e plats.

Lördagen var dagen då den 
riktiga tävlingen började, det var 
då 16 lag skulle bli åtta. Varje 
lagmatch spelades med fem 
delmatcher, De åtta segrande 
klubblagen kvalificerade sig till 
söndagens spel, medan övriga 
fick åka hem. Falkenbergs 
Gk stod för en sensation när 
man slog ut de regerande 
mästarna Karlstads Gk. 
Detta visar på charmen med 
matchspelstävlingar. Det på 
pappret bästa laget behöver inte 
alltid vinna. I match är taktik lika 
viktigt som bra golfspel.

Söndagen spelades på samma 
sätt som lördagen. Valet av 
motståndare baserades på 
fredagenspel. Efter en mycket 
spännande och dramatisk 
söndag blev följande lag klara 
för finalen i Spanien; Delsjö GK, 
A6GK, Örebro City G&CC samt 
Skaftö GK.

Arrangemanget blev mycket 
lyckat. Svenska Golfförbundet 
och de deltagande lagen var 
mycket nöjda.
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Monica Hagelin startade sin firma 
så smått i december 2011.  
Verksamheten utvecklades 2012 
då hon gick en kurs och lärde sig 
att bl.a. att klippa hundar. Det är 
vanligt att man numera klipper hun-
dar som man tidigare trimmat. Att 
trimma innebär att man rycker bort 
den gamla pälsen. Dessutom har 
Monica investerat i höj och sänk-
bart trimbord, bra klippmaskiner 
och saxar. Nästa steg på önskelistan 
är ett hundbadkar och en pälstork.

Degeberga Hundtrim -  
ett företag för pälsvård i Degeberga

Renovering av den gamla  
Järnvägsbron på banvallen

På uppdrag av Kristianstad Kommun 
har den gamla järnvägsbron vid 
”Sockertoppen”, numera en populär 
gång och cykelstig blivit renoverad 
i somras. Räckena blev renslipade, 
grundade och ommålade. Den gam-

la grundfärgen bestod av blymynja, 
och därför fick delar av bron plastas 
in så att blymynjan inte spreds i 
naturen. Sidorna har också försetts 
med skyddande när som en säker-
het för alla föreskolebarn som an-
vänder bron för utflykter i naturen.  

Matts och Stefan från Stoby Måleri 
som utförde arbetet var förvånade 
att så mycket folk promenerade 
och cyklade på denna led i somras, 
trots att skolorna var stängda.

Bron är bygd för stora tyngder. 
På sextiotalet transporterades 
stridsvagnar från P2 till Ravlunda 
skjutfält. Det var lok + tio vagnar 

där varje vagn vägde 50-60 ton. 
Förskolebarnen och vi andra kan 
därför känna oss säkra när vi går 
över bron.

I dag kan man gå eller cykla från 
Kristianstad till Brösarp och vidare 
i en bitvis fantastisk natur, utan att 
vara ute i trafiken. Tydligen har bron 
tidigare renoverats, för på balkarna 
under bron står årtalet 1967. Bron 
färdigställdes år 1900 då Gärds Hä-
rads Järnväg gick upp i Östra Skånes 
Järnvägar och Degeberga fick kom-
munikation söderut.

Seved Ingemansson 

Att jobba och umgås med hundar 
ser Monica som en tacksam syssel-
sättning där hon skapar en god  
relation med hunden. Hunden vet 
vad som gäller och den låter henne 
göra det som fodras, d.v.s.  
kamma, klippa, bada osv. Monica 
tycker absolut att det är ett av de 
roligaste jobb man kan ha.

Degeberga Byalag önskar Monica 
lycka till i framtiden!  
Genom Magnus Persson

 Harmoni fotvård & massage i Everöd 

Medicinsk fotvård och klassisk svensk massage i 
rofylld miljö. 

Välkommen att boka tid! 

God Jul & Gott Nytt År  önskar Anna 
Tel: 044-23 89 99              www.harmonifotvard.se 
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Tar beställning från Önneköps Bageri

Nybakta frallor och franskbröd varje dag - även söndagar Serverar dagens måndag - fredag, husmanskost

Kulglass, Mjukglass

Öppet: 08:00 - 21:00
Från den 1/9 till 20:00 

Öppet: 18 - 30/6: 11:00 - 21:00
        1/7 - 19/8: 11:00 - 22:00Telefon: 350644

Tingsvägen 61
Degeberga

GATUKÖK

Gatukök öppet: 11.00 - 20.0020

 

 

 

Vi utför alla typer av grävarbeten med minigrävare och 
större bandgrävare med grävsystem, 

Hjullastare och minilastare 

Även försäljning av sten och grus och avloppsanläggningar 

Lantbruksentreprenad till Växtodling, Gräs och 
Sockerbetsodling 

Vi har även tomter till salu 

mp@mpentreprenad.se 

 

mp@entreprenad.se - www.mpentreprenad.se

Parkett, kakel, klinker, plast och linoleum.
Fullständig läggningsservice och golvslipning.

Uthyrning slipmaskin. Nu säljer vi även färg.

        Ulf Selin Bygg AB 
                                Forsakarsvägen 762 
                                297 94 DEGEBERGA 
                                0733‐466499 
 
 
         
 
 
 

 

       

        Ulf Selin Bygg AB 
                                Forsakarsvägen 762 
                                297 94 DEGEBERGA 
                                0733‐466499 
 
 
         
 
 
 

 

       

 

Q-Light 
Ljus- och färgterapi 
med medicinskt 
fullspektraljus 
• Sömnbesvär 
• Hudproblem 
• Nedsatt 

immunförsvar 
• Muskel- och 

ledinflammation 
 
 

 

Massage 
Medicinsk Qigong enl 
Biyunmetoden 
Hälsorådgivning 
 

Maglevägen 3  Maglehem  0708 849585  www.eirafriskvard.se  ingalill@eirafriskvard.se 

Ingalill Kjellqvist    Dipl. Qiterapeut    Cert. Massör 
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Per Erik Jönsson, Kyllingarödsvägen 101,
297 94 Degeberga

Telefon 044 - 35 00 25
Mobil 0708 - 35 25 30

Vi finns här för dig.
Livsarkivet     Bouppteckning     Gravstenar     Begravning

Din lokala kontakt i 
Degeberga och Tollarp.

Stefan Zentio Lisbeth Göransson

Idrottsvägen 3, Tollarp, 044-310150
www.tollarpsbegravningsbyra.se

Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065

Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065

Öppettider:  
Tisd-Fred 9 - 17.30, Lörd 10 - 14

Öppet:   tisd-fred 9 - 17.30   Lörd 10 - 14

Välkomna!

Munkahagevägen 7
044-350065
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”Den förkristna kultplatsen i Dege-
berga - ett forskningsprojekt

Under hösten 2013 drog Sydsvensk 
Arkeologi igång ett  
forskningsprojekt i Degeberga i 
östra Skåne. Här har vi tidigare  
undersökt en del av en förkristen 
kultplats med gravar, en hålväg och 
ett linjärt monument i form av ra-
der av stolphål, gropar och härdar 
parallellt med vägen.” 

Man kan läsa detta och mera på 
sydsvensk arkeologis hemsida: 
www.sydsvenskarkeologi.se/under-
sokningar-degeberga-2013.htm

Helen Lilja, arkeolog/antikvarie vid 
Regionmuseet Kristianstad, erbjöd 
Degebergaskolans elever klass 3-9 
att komma och titta på utgrävning-
en. Den är ju jättespännande och i 
vår närhet, så vi tackade genast ja. 

I slutet av september gick vi klassvis 
längs banvallen till utgrävningen. 
Där berättade Helen Lilja för oss om 
vad man hittat. I t ex Rom kunde 
man bygga hus och monument av 
sten, som man hade god tillgång till. 
Mycket av det finns kvar än i dag. I 
våra trakter byggde man av trä. När 
trä multnar och blir till jord, blir det 
endast kvar mörka fläckar. Sådana 
fläckar har man alltså hittat här. I 

fantasin förflyttade vi oss tillbaka 
till ca 500 e Kr för att föreställa oss, 
hur det har sett ut här då. Förutom 
denna kultplats har man hittat en 
grav med skelett av en man och ett 
barn, begravda i en kanot. Av den 
fanns endast en mörk lämning kvar.

Under v 43 kom Helen Lilja till  
Degebergaskolan och höll en  
lektion kring Arkeologi som veten-
skap i åk 6-9. Lektionen handlade 
om hur arkeologi växte fram som 
en vetenskap med början för  
ungefär 150 år sedan. Då sökte 
man främst efter föremål. T ex i 
Uppsala högar, som man trodde 
var en gammal kungagrav med 
många fina gravföremål, grävde 
man rakt ner mitt i graven. Man 
hittade inte så mycket, bara rester 
efter pärlor och ben. I dag gräver 
man vid sådana utgrävningar ut en 
tårtbit och fortsätter sedan bit för 
bit. I dag letar man efter kontext 
eller sammanhang i första hand 
och föremål i andra hand. Arkeologi 
handlar om tolkning. 

Vi tackar för att vi fick komma till 
utgrävningen och för ditt besök hos 
oss, Helen Lilja.

Degebergaskolan i oktober 2013

Ann-Helen Clausson  
Lärare i en och ty i åk 6-9 
och förstelärare

Fotograf: Martin Persson, klass 6A 

Degebergaskolans elever besöker  
utgrävningen vid Lillaforsvägen

Rester av trästolpar

Stolphål

Stenar som har hållit fast stolparna En sten av bergarbeten Metafor
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En av Sveriges största tygbutiker! Nära dig!

700m2 TYGBUTIK   
med bl.a. modetyger, lintyger, gardintyger, möbeltyger, 
festtyger, barntyger, tillbehör, band, hobbyartiklar etc.

 
Följ oss på Facebook –se tex när nästa workshop är! 

www.gittes.se 
Öppettider: Vardagar 13-18 Lördagar 10-13 

(helgaftnar och helgdagar stängt) 

1000:-
/storsäck (ca 1 ton)

inkl. hemleverans!

FÖRSÄLJNING 
AV MATJORD, GRUS OCH 

STEN I STORSÄCK!

exkl. moms
DEGEBERGA

Öppettider:
Mån-Fre 8-22 
Lördag: 9-22 
Söndag: 10-22 

Tel.
044-350021 
   

Kiosk, hyrfilm, bilverkstad, bilvård mm 
Handtvätt: 99:- 

Emad med personal hälsar dig 
VARMT VÄLKOMMEN! 
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ATA Timber Widtsköfle AB 
Tel. växel 044-35 03 00 
 
Råvaruinköpare: 
Linus Andersson tel. 070-333 08 71 
Otto Brandting tel. 072-209 51 20 

 

www.ata.nu 

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

Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36 Torskullev.6, Degeberga
Tel:044-35 04 24

info@degebergaskrot.se
www.degebergaskrot.se
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   Tomten kommer        

Program på Tingstorget 
  13.45 Musiklinjen Furuboda Folkhögskola 

14.00 Dragning GOIF:s medlemslotteri 
14.10 Musiklinjen Furuboda Folkhögskola
 

       
Musiklinjen - Furuboda Folkhögskola 

Bland tidigare elever kan nämnas: 
Robin Stjernberg och Manuel Fervenza

14-16 Tipsrunda till butiker & skyltfönster. Fina priser! 
15.00 Musiklinjen Furuboda Folkhögskola
16.00 Musiklinjen Furuboda Folkhögskola
16.30 Tomten kommer, därefter prisutdelning i tipsrundan 

 

Arrangör: Degeberga Byalag 

Söndagen den 8/12 kl. 13.30-17.00 

På Tingstorget 
 Marknadsstånd
 Start av tipsrunda vid Byalagets bord 
 Degeberga Goif säljer korv med bröd 
 Degeberga Brandkår visar sin 

utrustning 
 Degeberga Byalag bjuder på glögg 

och pepparkakor 

Lions i Lejonburen 
 Försäljning av Bröd, ost, rotfrukter & 

salt sill mm.
 Lotterier och mycket mer… 

I Tingshuset 
 Föreningar visar upp sin verksamhet 
 Hantverkare från bygden i Tingssalen 
 Byalaget ställer ut Degeberga från 

förr
 Mötesplats Degeberga håller öppet 

och säljer fika 
 Brigitte Strand säljer och signerar sin 

bok ”Under Fullmånen” 
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GUNNARS GRANAR
Norrlia
297 95 DEGEBERGA
Tel. 044-35 00 10 • Fax. 044-35 00 55
info@gunnarsgranar.se
www.gunnarsgranar.se

GUNNARS GRANAR
Norrlia

Gårdsförsäljning julgranar
Öppet från lördag den 14 december
Välkomna önskar Bodil och Gunnar

Tel 044-35 00 10

Varför nöja dig med något annat?

Utnyttja
ROT-avdraget nu 

och  spara 50% på 
arbetskostnaden!

- Vem vet hur länge
det finns kvar!

Nu börjar vi även sälja träfönster 
och trä/aluminiumfönster! 
För att kunna tillgodose alla kunders önskemål. Under hösten kommer vi även 
att få in nya modeller av uterumspartier i aluminium, både skjut- och vikpartier, 
från enkelglas till fullisolerat. Allt för att bli en komplett leverantör. Vi utför även 
monteringar, måttagningen bjuder vi på. Dessutom skräddarsyr vi glaspartier 
till uterum!

Rolso Impex AB • 044-590 40 01
Långebrogatan 16, Kristianstad • www.rolsoimpex.se

UNDERHÅLLSFRIA
KVALITETSFÖNSTER!

Varför nöja dig med något annat?
Besök vår utställning Långebrogatan 16, Kristianstad! 

KRISTIANSTAD 1614 -2014

Fönster, dörrar & glaspartier i alla storlekar och former.
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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

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

Lördag - Söndag 11-15

tel: 0705- 570 140

Fynda hos

N.P Möller
i

Svensköps G:a
Lokalförening

Prylar o pinaler
Gammalt o Nytt

Kakelpartier till vrakpris
Ljus o servetter m.m

Otroligt Billigt
Du hittar oss i Killhult/Svensköp

tel: 0705- 570 140
www.mollersfynd.se

Renovering
och

omklädsel
av möbler

297 31 DEGEBERGA
044-35 05 25

SELLGRENS

SKOGS-

TRANSPORTER AB

0733-94 06 00

Leg. Veterinär
Per Schønbeck

i Maglehem

Nu med röntgen
044-35 16 81

www.veterinar-schonbeck.se

degebergaror@gmail.com

    Pälsvård för hundar 
 

 
 
Jag klipper, badar, tovutreder och klipper 
klor. Klipper även katter. 
Alla dagar även helger. 
På Munkahagevägen 10 här i Degeberga. 
  
Välkommen att boka tid hos mig: 
Monica Hagelin tel. 070‐2588384 
Mejl: alice.karlsson@bredband.net  
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DEGEBERGA
www.degeberga.nu

ÄNGLANEJDEN
www.anglanejden.se

DEGEBERGA BYALAG
JULMARKNAD PÅ TINGSTORGET
SÖNDAGEN DEN 8/12  
KL. 13.30-17.00
Musikunderhållning kl. 13.45
Dragning GOIF:s lotteri 14.00
Musikunderhållning 14.10 
Tipsrunda till butikerna i byn 14-16
Musikunderhållning 15.00 + 16.00
Tomten kommer kl. 16.30
Därefter prisutdelning i tipsrundan 
Se separat annons/affisch.

BYALAGSSTÄMMA
TINGSHUSET TORSDAGEN 6/3-
2014 KL. 19.00 BYALAGET BJUDER 
PÅ FIKA!
VÄLKOMNA!

KONSTROND PÅ HANÖLAND
KONSTUTSTÄLLNING, 
TINGSHUSET I PÅSK 18-21/4. 

VALBORGSFIRANDE
Traditionsenligt valborgsfirande vid 
Degeberga backar den 30/4 
kl. 20.00
Fackeltåg 19.30 från Forsalid.
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.hembygd.se/
gards-harads

JULSTUGA I HEMBYGDSPARKEN 
23 NOV
11.00 – 17.00 
Samarrangemang med Lions Club 
Södra Gärds och Gärds Härads 
Folklandslag.

TACKFEST FÖR FUNKTIONÄRER I 
HEMBYGDSPARKEN LÖRDAG 18 
JAN 13.00

TRIVSELKVÄLL 11 FEBRUARI 
19.00
Programkommittén

TRIVSELKVÄLL 11 MARS 19.00
Programkommittén

KONSTUTSTÄLLNING 18 APRIL – 
21 APRIL
Hembygdsparken och Folkestorps 
Bränneri

ÅRSMÖTE HEMBYGDSPARKEN 5 
APRIL 
Övriga evenemang kommer att 
annonseras under Föreningsnytt 
och ”Det händer i dag” i 
Kristianstadsbladet.
Se ”Föreningsnytt” och ”Det händer 
idag” i tidningen Kristianstadsbladet
och på vår hemsida www.hembygd.
se/gards-harads
Välkomna önskar Gärds Härads 
Hembygdsförening

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS
JULSTUGA I HEMBYGDSPARKEN 
LÖRDAGEN DEN 23 NOV
11.00 – 17.00 
Samarrangemang med Hembygds-
föreningen och Gärds Härads 
Folklandslag

JULMARKNAD 8/12 KL. 14-18
Lionburen, Tingstorget, försäljning 
av julmat, loppis på julsaker mm.

DEGEBERGA KYRKA
KONSERT 29/12 KL. 19.00
I JULETID 2013
Marcos Ubeda, Magnus Johansson 
och Uno Svenningsson. Förköp 
Degeberga turistbyrå. Pris 250 kr. (+ 
serviceavgift)

DEGEBERGA FRITIDSGÅRD - G P
A great place to be - Tingshuset
http://www.kfgf.eu/degeberga
Öppet tre dagar i veckan för 
ungdomar i åk 5-9. Vi erbjuder 
aktiviteter så som danslokal, 
streetdanskurs, fotokurser, 
möjlighet till studiofotografering, 
flipperspel, biljard, pingis, 
fotbollsspel, sällskapsspel, PS3, 
utflykter mm. 
Att vara medlem hos oss kostar 100 
kronor per år. Nya medlemmar är 
välkomna att besöka oss 2 gånger 
innan medlemskort krävs. 
Är du intresserad av att dansa eller 
fotografera och vill vara med i 
någon av våra grupper eller har 
övriga frågor så är du välkommen 
besöka vår hemsida eller ringa 
Tanja på 0733-37 08 16
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
www.laget.se/degeberga
Fotbollsträning för barn 
och ungdomar, bordtennis, 
barngymnastik mm.

GYMNASTIKFÖRENINGEN NYTTA 
OCH NÖJE
Vi gymnastiserar/dansar Zumba
till härlig musik som ger glädje
och energi. Med början, tis. den 
7/1-2014. Vill du ha mer info, ring
Elisabeth Arlefalk 044-36 10 37 eller
Monica Hagelin 044-35 02 85.
FRISKIS & SVETTIS
Välkommen att hänga med och 
träna Friskis & Svettis Jympa. Ett 
pass där träning av kondition, styrka 
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och rörlighet har lika stort fokus.
Degeberga Idrottshall Tisdagar 
och torsdagar kl. 18.00. För mer 
information kontakta receptionen 
044-12 90 75. Eller kolla in vår 
hemsida www.kristianstad.
friskissvettis.se
Välkommen!

RIPA MODELLFLYGKLUBB
ALLTID PÅ VÄG UPPÅT
www.ripamfk.com
Ripa Modellflygklubb hälsar 
alla intresserade välkomna att  
inspireras att börja med en trevlig 
hobby, eller bara komma in och se 
på när vi flyger.
Modellflyg med 
radiostyrda inomhusmodeller  i 
Degeberga Idrottshall varje onsdag 
kl 19.00 - 20.30 t.o.m. 23 mars 
2014. 
(Ej vecka 52-01) Välkomna att 
flyga, inspireras och titta på. För 
mer information besök klubbens 
hemsida 

DEGEBERGA-WIDTSKÖFLE 
GOLFKLUBB
För info se www.dwgolfklubb.se

DEGEBERGA RÖDAKORSKRETS
Ordf. och Besöksansvarig Eva 
Möttus Tel: 044-35 31 09 eva.
mottus@gmail.com

Adventskaffe med underhållning 
på Forsalid. Fredagen den 29 
november kl 14.00.

DEGEBERGA VÅRDCENTRAL 
Nu är det dags för 
influensavaccination!
Tisdagen den 10/12
Klockan 13.30 - 16.00
VÄLKOMNA!
Tidsbokning: 044-309 05 10
08.00 - 17.00
Läs mer på www.skane.se 
Degeberga Vårdcentral

PENSIONÄRSFÖRENING SPF 
Ordf.: Gert Sjöstedt  
tel. 044-35 14 09
Kassör: Gunborg Nilsson 
tel. 044-35 01 03

e-post gunborg-nilsson@telia.com

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

DECEMBER
Måndag den 9/12 kl 13.00 

LUCIAFEST i församlingshemmet
Hjärtats Nyckel sjunger. Landgång. 
Anmälan till Gun Nilsson 044-35 01 
03 eller Christina Lawesson 044-35 
14 73 senast den 3/12.

JANUARI  2014
Knutsfest måndag den 13 januari 
kl 14.00. 
SPF-kören Tollarp underhåller

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  

Väntjänsten
Vill du deltaga i frivilligarbete? 
kontakta Gerd Jansson 
tel. 044-35 31 19
Föreningens aktiviteter 
utannonseras fredagar under 
rubriken ”Föreningsnytt” i 
Kristianstadsbladet
Välkommen att vara med i SPF 
föreningen

EVERÖD
Everöds Scoutkår
www.everodscoutkar.se
Scoutverksamhet för unga och 
gamla. Kontaktpersoner för resp. 
avdelning framgår av hemsidan.
Varmt Välkomna!

Everöds IF
www.laget.se/EVERODSIF_A/

PRO-Everöd 
www.pro.se/PRO-struktur/Skane-
Malmo/samorg/Kristianstad/
Foreningar/Everod-O-Sonnarslov/

Brinkamölle 
loppis - secondhand 

i samarbete med Bris 
Kaffeservering och galleri 

Öppet lö - sön  11-17 året om.

Här finns det ni behöver och inte  
behöver, så kom och fynda till en  

billig penning! 

Vi tar tacksamt emot allehanda saker, 
 så vill ni skänka för en god sak   

Ring  0721-91 97 35 eller  
kom när butiken är öppen. 

Vid behov kan vi hämta och även 
hjälpa till vid hemkörning.

Knallar och privatpersoner är välkomna 
att boka bord för försäljning av egna 

alster. Ring nr. som ovan.

Varmt välkomna !

Fortsättning nästa sida!
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Hos oss är alla bilar välkomna
• Släcker bilbesiktningens 2:or
• Utför AC-rep. och kontroller
• Däck/Hjulinställning
• Plåt- och försäkringsskador
• Byte av glas- och vindrutor

Delbetala din service eller 
 reparation i fyra månader. 
Ingen  ränta, inga  avgifter. 
Gäller vid köp över 1.200:-

Bil & Maskin Degeberga AB
Forsakarsvägen 24
Tel. 044-35 04 95

lansforsakringar.se

Kristianstad:
Hässleholm: 
Bromölla:

0451-489 00
0456-64 74 00

044-19 62 00

FÖR DIN TRYGGHET 

Din ekonomi och dina försäkringar.
Vi hjälper dig hela vägen.

Boka rådgivning

Per Knutsson
Bankrådgivare 
Lantbruk
044-19 62 24

Fredrik Svensson
Gruppchef  
Lantbruksförsäkring
044-19 62 34

Lars-Johan Joelsson 
Säljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 46

Agneta Eriksson
Innesäljare 
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Everödsbygdens församling
www.everodsbygdensforsamling.se

HUARÖD
Julmarknad 1 december
Julgransresning på torget 
14.00 – 17.00

OLSERÖD
Olseröds Byastuga
Julgransklädning 15/12 kl. 17.30
Olserödskören medverkar och vi 
bjuder på glögg och pepparkakor! 
fredag 3 januari 2014,  
kl 18.00 är det 

Julfest 3/1, 2014, kl. 18.00
Olseröds Byastuga med grillning 
ute (ta med något att grilla!), och 
buljong, ost och vin inne.

MAGLEHEM
www.maglehem.com

Kulturföreningen Maglehem
Söndagen den 8 december kl.16.00 
Blåherremölla kvarn: 
Maglehems egen Pär Inge 
Gustavsson ”Pinge” berättar.

VITTSKÖVLE
www.vittskovleby.se
Annonsera era arrangemang under 
denna rubrik!
Föreningar annonserar här 
gratis sina arrangemang i 
Degebergatrakten . Mejla era 
program till: info@anglanejden.se
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Änglanejden växer
Med gemensamma krafter blir vår landsbygd starkare och attraktivare.

Efter en mycket intensiv och spännande sommar kan vi blicka framåt och planera hur vi skall gå vidare. 
Änglanejden börjar bli ett känt begrepp även utanför kommungränsen och intresset för vårt arbete stiger. 
Driften av turistbyrån är en bidragande orsak men också de olika projekt som genomförts och som vi nu kan se 
resultaten av. 2013 närmar sig sitt slut och ett mycket spännande 2014 väntar bakom hörnet.

Samarbetet med 
kommunen är viktigt

Vårt positiva samarbete 
med kommunen har gett 
oss en bra utgångspunkt 
inför det nya året. Dels 
genom att vi medverkar 
i besöksnäringsrådet där 
vi med andra aktörer i 
kommunen kan utbyta 
erfarenheter och planera 
gemensamma insatser. 
Förhoppningarna är nu 
stora att vi även kommer 
att medverka i det 
planerade näringslivsrådet som 
kommer att startas upp.

Samverkan med alla föreningar och 
organisationer

Styrkan i att kunna och vilja 
samarbeta är stor och under 
Änglanejdens första år har vi inlett 
samarbeten inom många områden. 
Tillsammans är vi starkare och kan 
driva våra frågor bättre.

Förhoppningsvis kommer detta att 
märkas mer bland företag och för 
de boende i regionen.

För företagare kommer det nya 

företagsnätverket att bli en 
samlingspunkt där vi erbjuder 
information, möten och 
intressanta presentationer med 
branschfolk. Allt för att skapa 
bättre förutsättningar för aktörerna 
på landsbygden. Genom olika 
arbetsgrupper kommer vi också 
att arbeta med gemensamma 
utvecklingsprojekt.

När det gäller arrangemang 
skall Änglanejden introducera 
nya spännande satsningar och 
medverka i de befintliga för att 
om möjligt göra dem ännu bättre. 
Genom samverkan kan man 
komma långt och Änglanejden 

som region blir starkare. 
Jubileumsåret 2014 är ett 
exempel där vi koordinerar 
olika aktörer och deras 
arrangemang. Intresset 
från kommunens sida för 
att vi firar jubileet ute i 
regionen är tydligt och 
en hel del aktiviteter är 
planerade. Läs mer om 
detta på vår hemsida.

Intresserade av att 
medverka i vårt arbete?

Föreningen Änglanejden är 
en ung förening med många nya 
idéer som skall genomföras. Så är 
ni intresserade av att ta aktiv del i 
det som planeras och genomförs är 
ni välkomna att höra av er. Ju fler vi 
är desto mer kan vi åstadkomma. 
Detsamma om ni har egna tankar 
om vad som kan förbättra regionen 
för boende och företag så hör av 
er.

Med vänlig hälsning
Torbjörn Friede / Projektledare 
Änglanejden
Tel. 044-781 07 07
Mail: info@anglanejden.se
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Nyutkommen bok av Brigitte Strand 

Handlingen i boken tilldrar sig till 
stor del i och omkring Degeberga 
med bland annat de dejliga back-
arna, ”slottet”, den vackra Hem-
bygdsparken, byliv och bybor. 

Men du kan också känna igen dig 
på gator och torg i Kristianstad med 
omnejd. Till exempel Sommarlust, 
Konserthus, Bibliotek, Regionmu-
seum, Tivolibadet, caféer mm. 

Huvudpersoner är Gisela, journalist 
på Kristianstadsbladet och arki-
tekten Adam. Övriga karaktärer i 
boken är passionerade människor 
som ”vågar” gå sin egen väg i livet 
liksom de båda huvudpersonerna 
gör. 

Här finns kärleken, naturen, musi-
ken och minnena från en femtio år 
lång kärlekshistoria som utspelas i 
Kristianstadstrakten.

I augusti 2013 var det boksläpp på 
ett fullsatt Ekströms Café. Brigitte 
Strand presenterade sin bok och vid 
pianot satt Arne Castell. På julmark-
naden i december signerar och säl-

Brigitte Strand 
Foto: Paola Nordgren, Lokaltidningen.

”UNDER FULLMÅNEN” 
 En kärlekshistoria

jer Brigitte sin bok i Tingshuset.

Boken kan även beställas på www.
books-on-demand.com eller hos 
vilken bokhandel eller nätbokhan-
del som helst. Finns även att låna 
på bibliotek.

Smakprov ur boken: ”Gisela sätter 
sig i bilen tillsammans med dottern 
Linn, och när hon kör ut genom det 
breda portvalvet, har de den vitrap-
pade skånska gården bakom sig. De 
ska köra in till Konserthuset i Kris-
tianstad. Framför dem öppnar sig 
det skånska landskapet och från sitt 
höga läge ser de en naturskön och 
omväxlande kulturbygd, där mjuka 
horisonter möter skogslandskap. I 
dag är det så klart att de kan de se 
Hanöbuktens mjuka kustlinje ett 
par kilometer bort i öster.”

Det är väldigt viktigt med en mack 
för en levande landsbygd. Det är 
därför väldigt roligt att kunna hälsa 
Emad Alsnedi med personal Väl-
komna till Degeberga. När macken 
återöppnade den 1/11 efter reno-
vering var Byalaget på plats med 
blommor. Emad bor i Kristianstad 
med fru och tre barn där han också 
arbetat med handel i flera år.

På macken kan man köpa biltillbe-
hör via AD bildelar, kioskvaror, hyra 
film samt inta en enkel måltid typ 
”fast food” i samarbete med Forsa-
karsgården. Verskaden kommer att 
drivas vidare, och dessutom satsar 
Emad på bilvård i form av handtvätt 
samt rekonditionering av bilar. 

Per Hartman har drivit macken i 
över 14 år, och gett oss en fantas-

Macken lever vidare i ny regi! 
tisk service på alla sätt. När nu Per 
valde att gå vidare så väntade han 
först in rätt köpare så att vi kan får 
en fortsatt god service i Degeberga. 
Från Byalaget vill vi rikta ett stort 
TACK till Per för alla dessa år och 
samtidigt önska Emad stort LYCKA 
TILL!

Magnus Persson 
Degeberga Byalag

Emad, Julia och Amanola bakom disken Munti bakom disken
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Tangon lever i Månslunda gamla skola

Mitt ute på en åker 10 minuter sö-
der om Brösarp ligger Månslunda 
gamla skola, och uppfarten är full 
av bilar och bygg ställningar. Genom 
de stora fönstren kan man se gäster 
dansa tillsammans i den nyrenove-
rade salen till tonerna av argentinsk 
tango. Här bor även Joel och Anne 
Brage med sin 5 månader gamla 

son Joshua, som i mitten av decem-
ber förra året tillsammans trotsade 
den svenska snöyran och flyttade 
hit från sin lägenhet i centrala Ber-
lin.

Men historien börjar egentligen ett 
par år tidigare då de träffades på en 
dansfestival i Buenos Aires, Argen-
tina. Kärlek vid första ögonkastet 
ledde till att Joel tre månader sena-
re flyttade från Stockholm till Berlin 
där de två sedan började undervisa 
dans tillsammans under namnet 
AmaTango, där Ama kommer från 
latinets ord för “älska”.

Att följa sina drömmar och sina 
hjärtan har alltid varit viktigt för 
Joel och Anne, och Månslunda 
gamla skola är en del i det pusslet. 
Här renoveras det dagligen, och 
byggställningar och målarburkar 
avlöser varandra. Målet är ett kul-
turcentrum med dans och spiritua-
litet som grund. I dagsläget erbjuds 
kurser på nybörjar- och avancerad 
nivå i argentinsk tango samt kurser 
i earth yoga, och på söndagar är det 
danscafé med hembakade bullar. 

På sikt hoppas de kunna bjuda in 
fler som vill förverkliga sina dröm-
mar tillsammans med dem och ut-
vidga sitt erbjudande; allting någon-
stans mellan takbyte och blöjbyte.

Mer information finner ni på: 
http://amatango.de

Det ringde på dörren vid sjutiden på 
kvällen. Jag öppnade, och utanför 
stod två skräckinjagande varelser. 
Det var tur att jag öppnade för Bar-
bro hade nog kissat på sig. Varel-
serna tog maskerna av sig, och det 
var grannens båda pojkar, Martin 
och Anton. Trevligt inslag, och de är 
alltid välkomna.

Seved och Barbro 
PS. Det blev både godis och bus…

Bus eller Godis

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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Grundare av 
byggföretaget 
F Gunnars-
son Bygg AB 
i Degeberga. 
Även för en del 
känd som FG 
i Degeberga. 
Han rycktes 

hastigt bort i en arbetsplats olycka 
den 24 november 2012. En dag som 
förändrade livet för oss i familjen 
totalt.

Fredrik var en person som värnade 
om sin byggd och de lokala fören-
ingarna och företagen. Men det 
som låg honom närmast om hjärtat 
var naturligtvis hans familj. Han 
jobbade mycket! Men han fanns 
alltid där, när vi i familjen behövde 
honom. Fredrik föddes den 3 au-
gusti 1972 i Hörby. Där bodde han 
till 1978 då familjen flyttade till 
Huaröd. I Huaröd växte han upp. 
Han provade på lite olika aktivite-
ter, men det han fastnade för var 
cykling. Fredrik cyklade aktivt i 
Degeberga Cykelklubb i ca 8år. Han 
var en tävlingsmänniska som gärna 
utmanade sig själv. Han har åkt 
Vasaloppet och sprungit Stockholm 
Maraton. Skidor är också en aktivi-
tet som han älskade. 

1995 köpte han bostadshuset till 

före detta snickerifabriken på Häs-
tavägen i Degeberga. Där han sedan 
bodde. Innan Fredrik startade eget, 
jobbade han på två olika byggföre-
tag och en firma som monterade 
solavskärmningar.

Han startade F Gunnarsson Bygg 
2006. Fredrik var ej så säker på att 
han skulle lyckas som egen, men 
drömmen om eget hade han haft i 
många år. Snickra har han gjort se-
dan barnsben. I fall han inte skulle 
lyckas med att få så många jobb, 
började han planera för att kunna 
börja bygga lusthus. Men med det 
projektet kom han inte så långt. Det 
trillade in betydligt fler jobb än vad 
han förväntat sig. Så efter ett tag 
anställde han sin första snickare. 
Det gick snabbt och han fick mer 
och mer att göra. Som mest var vi 
12 personer som jobbade i företa-
get. (Anställda och inhyrda.)

Fredrik hade också många tankar 
på hur man skulle kunna få fler att 
flytta till Degeberga. 2008 blev ett 
hyreshus på Hästavägen tillsalu. Det 
köpte han tillsammans med Ulf Se-
lin och bildade företaget Degeberga 
Fastighet & Förvaltning AB. Där har 
de tillsammans renoverat. Ett par år 
senare blev hyreshuset intill också 
till salu. Det köpte de även och to-
talrenoverade lägenheterna som 

stått tomma ett tag. Men tankarna 
fortsatte på vad man mer kunde 
göra för att locka fler till att bosätta 
sig i Degeberga. Tillsammans med 
Mattias Persson startade Fredrik sitt 
tredje företag   Lillafors Fastigheter 
AB. Det är ett område som har en 
fin utsikt över sockertoppen och 
dess fina backar. Där har de planlagt 
19 tomter. Första huset står färdigt 
och hus nummer två håller på att 
byggas. Men innan de fick sätta 
igång med att bygga och schakta 
av. Har där varit arkeologer ute och 
grävt och de hittade gamla boplat-
ser mm.

I takt med att de blev fler och fler 
på byggfirman började det bli 
trångt om förvaringsutrymme i 
garaget där hemma. Fredrik hade 
sedan ett antal år tillbaka köpt en 
tomt in till Tingsvägen där han se-
dan byggde F Gunnarsson byggs 
lagerlokal. Bygget av lagerlokalen 
blev ett projekt som hela familjen 
var delaktiga i. Jag minns speciellt 
en helg, då hela familjen hjälptes 
åt att skruva fast spånskivor på 
ovan våningen.( Där det idag finns 
kontor och personalutrymme. )Ett  
av många minnen som ligger mig 
varmt om hjärtat. Lagerlokalen lig-
ger i början av Degeberga om man 
kommer från Kristianstad. Det var 
också där som Fredrik tragiskt avled 
i en fallolycka den 24 november 
2012.

Lite kort om Företagen: 

F Gunnarsson Bygg AB kommer att 
avvecklas och därför vill jag passa 
på att tacka alla kunder och företa-
gare som vi samarbetat med under 
de här åren. Även ett stort tack till 
er anställda och Ulf Selin som hjälpt 
mig att slutföra de projekt som var 
igång. 

Hur det kommer att fortsätta med 
Lillafors Fastigheter samt Fastighet 
& Förvaltning är i skrivandes stund 
ännu ej klart.

Veronika Bengtsson, Degeberga 

Till minne av Fredrik Gunnarsson
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Jag ser tillbaka och minns hur 
konstrundan i Östra Skåne kom till. 
Jag var 10 år och många människor 
kom och gick på dygnets olika 
timmar. Det var bl.a. turistchefer, 
journalister och andra konstnärer. 
Och mitt i alltihop Far, Bengt 
Fredriksson, som hade 100 tals 
idéer och allt skulle undersökas. 
Behövdes det en särskild karta 
och hur skulle den se ut, vilken 
målgrupp skulle man ha, skulle 
folk ge sig ut och köra hem 
till konstnärerna? Kunde man 
verkligen släppa in dem i ateljén? 

Hur skulle man veta var de fanns? 
Många frågor lyftes o planerades. 
Grundidén var att visa den kreativa 
miljö där konstnären verkade 
och levde. Idag har utvecklingen 
gått till att också innefatta rena 
utställningslokaler där känslan från 
ateljén fallit i skymundan.

Här föddes också den gulröda 
vindbollen som fortfarande är det 
varumärke som ÖSKG, Östra Skånes 
KonstnärGille använder och som 
inte ändrats alls på dessa 45 år. 
Det bevisar vilken fullträff det var. 
Bl.a. eftersom det idag förekommer 
flera kopior av ”vindbollar” i andra 
former och kulörer som visar vägen 
till de många konstrundor som nu 
finns.

Konstrond på Hanöland var det 
första arbetsnamnet. Österlen 
visste ju alla var det var..

Utgångsläget var att det saknades 
ett namn på det geografiska 
område där konstrundan föddes 
i Degeberga. Hanöland blev helt 
enkelt namnet på det landområde 
som ligger innanför Hanöbukten.

Idag är konstrundan i påskhelgen en 
av Skånes största turistattraktioner 
och generar intäkter, inte bara den 

Nya generationer tar konsten vidare..
enskilda konstnären utan även till 
alla övriga näringsidkare som har 
glädje av arrangemanget.

För mig och systrarna var det mest 
spännande att det kom journalister 
från någon Veckotidning och skulle 
göra reportage och vi barn fick 
ställa upp oss framför en tavla och 
bli fotograferade..

Det har bakats och kokts kaffe och 
vi fick alla hjälpa till att sprida ut 
affischer inför varje påsk. Ibland fick 
vi sitta och bocka av och räkna hur 
många besökare det kom..

I 45 år har vårt föräldrahem i 
Bökestorp, öppnats varje påsk 
för att fyllas av intresserade 
konstbesökare. En stor behållning 
har också varit att titta på 
alla människor, alla unika i sig 
själva men med gemensamma 
beteenden och vitt skilda klädstilar. 
Konstrundan lockar alla sorters 
besökare.

I vår syskonskara har alla på något 
sätt tagit till sig det konstnärliga 
intresset och använt det på olika 
sätt i våra yrken som bildlärare/
konstnär, scenograf, dekoratör, 
modedesigner.. och jag själv som 
använt mitt konstnärliga uttryck 
till att lägga upp, dekorera och 
arrangera mat i alla former. Alla har 
vi också på något sätt också målat 
på vår kammare.

Nu är det nästa generation som tar 
över och för konsten vidare.

Två aktiva söner och barnbarn, 
Joakim Ekström, min äldste 
son och Sebastian Fredriksson, 
Johannas äldste son har hittat sina 
uttrycksformer och förvaltat dem 
väl och utvecklas allt vad de förmår.

Bodil Fredriksson,  
Borråkra-Degeberga

Bilder Sabastian, både på 
arbetsgång och färdig tavla
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Nya generationer tar konsten vidare..

Jokke berättar:

Jag bestämde mig redan som barn 
att det var rockstjärna jag skulle 
bli. Den drömmen höll i sig i många 
år.. Olika rockband skapades och 
lades ner och det var inte förrän 
för ett par år sen som konsten på 
allvar grep tag i mig. Musiken är 
fortfarande en stor inspiration och 
källa till det kreativa skapandet och 
gitarren hänger fortfarande med 
som en avkoppling när jag behöver 
vila hjärnan ifrån mitt målande.. 

Jag tecknade också en hel del 
som barn. Små roliga gubbar eller 
fantasimonster och graffiti texter 
kom ut och lades undan.

För några år sen, försökte jag på 
allvar att måla en tavla och på den 
vägen är det...

Jag har alltid beundrat och 
imponerats av airbrush måleriet 
men det var inte förrän jag 
bestämde mig för att köpa min 
egen utrustning som jag blev fast. 

Det passar mig, därför att det 
påminner om att teckna. Det är 
ett fantastiskt verktyg att jobba 
med och få fram alla de små fina 
detaljerna, vilket är det som ger 
mig den tillfredsställelse jag söker 
efter. Sättet jag jobbar utifrån är att 
stegvis bygga upp bilden lager på 
lager, med airbrush o pensel, vilket 

ger den färdiga bilden den känsla av 
liv och rörelse som jag eftersträvar.  
Jag jobbar också hela tiden med att 
förbättra och förfina tekniken och 
hitta nya arbetssätt. 

Det finns knappast några 
utbildningar inom just denna 
konstform vilket gjort att jag lagt 
enormt många arbetstimmar i att 
lära mig själv och via nätet söka 
efter kunskap.

Jag behövde och ville ändå ha, 
en djupare insikt om konstens 
grunder. Jag sökte och kom in, 
på konstskolan på Önnestads 
folkhögskola hösten 2012. Ett 
fantastiskt år, det bästa jag gjort. 
Där lärde jag mig bl.a. att inte tänka 
i ”rätt eller fel” termer, vilket satte 
fart på min utveckling.

Att få växa upp med konst och 
musik så nära inpå livet, har varit en 
stor inspirationskälla och mitt mål 
är att försörja mig på konsten och 
mitt bildskapande. 

Just nu är det porträtt och 
spännande ansikten som fångar 
mig men många andra idéer ligger 
på lut och väntar på att få komma 
fram.

Det känns viktigt att föra vidare det 
arv som morfar, Bengt Fredriksson 
har gett oss.

Jokke Ekström, Borråkra-Degeberga

Bilder Jokke, både på arbetsgång 
och färdig tavla
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Öppet alla dagar 8.00-20.00Degeberga 

FILMERI PARKEN
Välkomna till Adventsfrukost!

Lördagar kl 10-11.30. Julfrukost 150kr. Boka gärna bord.
7/12 Arne Castell och Börje Färm spelar julvisor. 

14/12 En morgon med Birger Sjöberg; Mattias Gejrot sång och gitarr tolkar Birger Sjöbergs visor.
21/12 Jon Antonsson och Anton Sandqvist spelar irländsk folkmusik 

pŒ ßšjt, gitarr, bodr‡n och bouzouki.

Kom in och njut av julens dofter och smaker. Våra julkakor bakas hantverksmässigt med ekologiskt mjöl och 
riktigt smör. Beställ gärna dina julkakor och bröd hos oss. Du hämtar allt nybakat på lillejul då vi bjuder på glögg och 

pepparkakor. Våra Degeberga Drängar kommer och sjunger in julen för oss  kl 17.

 tis-fre 8-17, Lšrdag 8-16
extrašppet Degeberga julskyltning 10-16, mŒn 23/12 10-19. JulstŠngt frŒn 24/13

läs mer på vår hemsida:. www.ekstromscafe.se. tele. 044 350004 

Jul på Ekströms Café och Bageri
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