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På rasterna kan Axel, Carl, Hampus och Ted på Degebergaskolan ägna sig åt sitt stora intresse

Glad Sommar önskar Degeberga Byalag!
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Välkommen till
Degeberga Stugby!

Nästa nummer utkommer
juni 2015
___________________________

I

Styrelse
Maud Steen, ordförande,
0760-266 299
Olle Berg, vice ordförande
0702-31 17 98
Ronny Cederholm, kassör
0705-25 05 09
Bengt-Olof Bergman, sekreterare
076-800 93 25
Gunnar Göthner, ledamot
0709-36 00 50
julebo.com

vacker natur vid foten av Linderödsåsen ligger 25 små röda stugor, alla
med självhushåll. I 18 av dem får du
ta med husdjur.
Här finns också vandrarhem med
konferenslokal för 70 personer, den kan
lätt omvandlas till festlokal. Maten
ordnar vi. Här hittar du även tennisbana,
fotbollsplaner och en populär lekplats.
Under sommaren går du på 5 minuter
till Forsakars tempererade 50-metersbassäng.
Vi ordnar träningsläger för fotboll,
golf, simning, orientering m.m.
Långtidsboende med bra priser framförallt under lågsäsong. Passar utmärkt
för tillfällig arbetskraft.

Degeberga Byalag
c/o Maud Steen
Kuskens väg 8
297 32 Degeberga
byalaget@degeberga.nu
__________________________

Margareta Nilsson, ledamot
076-635 01 21
Sven Persson, ledamot
0734-35 15 35
Elisabeth Willkrans, suppleant
070-832 03 57

Vi är alternativet när du har för trångt för
övernattningsgäster.

Maja Berg, suppleant
0708-28 02 87
Maria Grahn, suppleant
070-35 95 114
Magnus Persson, revisor
044-35 50 80
Sven-Åke Ekblad, revisor
044-35 06 79

044-350060, info@degebergastugby.se
www.degebergastugby.se
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I år är det 25 år sedan Degeberga
Byalag bildades. 25 år, inte illa!
Idag är vi runt 190 medlemmar,
men behöver bli många fler och
vi behöver framför allt yngre
medlemmar som vill engagera
sig. Medelåldern är hög och
styrelsen behöver fyllas på
underifrån. Sedan förra året har
vi en aktiv Facebook-sida med
många ”gillande” och ”delningar”,
så självklart finns det många därute
som vill vara med, men
som inte kommit till skott än. På
sidan 23 hittar du vårt bankgiro.
Byalagets målsättning är att
Degeberga ska vara ett levande
samhälle, inte en sovstad till
Kristianstad. Det ska vara attraktivt
för människor att flytta hit och
för företag att etablera sig. Vi ska
fortsätta att vara en basort med bra
skola, god vård, närhet till butiker
och täta kommunikationer och en
bra infrastruktur i form av fiber
(se Magnus Anderssons artikel på
sidan 35).
Barn ska kunna umgås med
och i naturen till vardags (se
skolans sidor). Så för att kunna
behålla det vi har och kunna bygga
vidare vill vi har flera medlemmar!
Byalagets slogan: Tillsammans
är vi starka! är viktigare och mer
aktuell än någonsin. Exempel
på Byalagets långsiktiga arbete

finns i Magnus Persson artikel på
sidan 4). I maj hade vi invigning
av utsiktsplattformen, gångbron i
centrum och tidigare, i december
fick vi belysning längs banvallen.
De första dagarna i maj kom
beskedet att Sparbanken Skåne,
tidigare Sparbanken 1826, stänger
kontoret i Degeberga och flyttar
verksamheten i Tollarp. Byalaget
kan knappast stoppa bankens
utveckling, men ser agerandet
som en fortsatt utarmning av
landsbygden. Byalaget för en dialog
med Sparbanken Skåne om en
informationskväll där byborna
ska ha möjlighet att ställa frågor
och ventilera sin oro. I skrivandes
stund är ingenting klart.
Som alla noterat skräpas det ner
här i Degeberga som på alla andra
platser. I ett försök att få ett
renare Degeberga utlyste vi en
slogantävling bland högstadieeleverna vid Degebergaskolan. Vi
fick många roliga och fyndiga svar,
Vi valde klass 6A:s förslag TÄNK
GRÖNT – HÅLL DEGEBERGA
SKÖNT! Klassen fick vårt diplom
och 500 kr till klasskassan.
Det ska tilläggas att vi fick
många andra förslag som var både
fyndiga och roliga. – På tal om
natur, grönt och skönt så funderar
jag på om traktens pampigaste ek
finns på Saxamöllan. Man hittar
den en bit in på stigen som tar sin
början där Saxamöllevägen 10–12
möter cykelbanan. Den är inte lätt
att hitta för stigen är övervuxen av
brännässlor, och den är omgiven
trädgårdsavfall och allehanda
bråte. Synd!
Mer info Byalaget finns på:
www.degeberga.nu och Facebook.
EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR
önskar
Maud Steen/ordförande
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Långsiktigt arbete ger resultat
Kristi himmelsfärdshelgen
blev invigningarnas helg i
Degeberga.
Under 2014-2015 har vi fått se
resultat av ett långsiktigt arbete
där bl.a. Degeberga Byalag
varit engagerade i samråd med
kommun och myndigheter.
Redan till sommaren 2014
totalrenoverades Forsakarsbadet
som vi skrivit om tidigare. Under
året fick vi också belysning på
gång och cykelbanan på den
gamla banvallen genom byn.

Invigning av ramp för utsikt över
nedre fallet vid Forsakar
Den 15 maj sken solen och
Forsakar visade upp sin bästa
sida för över 150 besökare
när den nya rampen invigdes
av kommunalråden Pierre
Månsson, Helén Fritzon samt
länsöverdirektör Carl Älfvåg.
Det blev en uppskattad invigning
där t.o.m. näcken visade sig och
bjöd på underbart fiolspel. Han
lovade att komma tillbaka till
spelmansstämman i Degeberga.

Den nya rampen på vägen till
övre fallet ger en fantastisk utsikt
över vårt underbara nedre fall vid
Forsakar som nu åter kan beskådas
på ett säkert sätt. Området blev
ett naturskyddsreservat 2010, men
redan 2011 tog länsstyrelsen bort
vägvisarna till det nedre fallet och
ersatte dem med varningsskyltar
mot fallande träd då de har
angripits av en svamp. Sedan dess
har byalaget haft många möten
och diskussioner med kommunen
och länsstyrelsen om hur man
åter skulle göra Forsakar till ett
säkert utflyktsmål. En arbetsgrupp
bildades där byalaget deltog och
resultatet fick vi beskåda efter
invigningen:
Det är inte första gången då
området har varit hotat som
utflyktsmål. Redan i början av
1900-talet planerades det att ett
vattenkraftverk skulle byggas vid
Forsakar. Men även den gången
engagerade sig byn med 600
namnunderskrifter mot bygget.
Protesterna lyckades och 1916 tog
Skånes Naturskyddsförening

ordförande Maud Steen. Helén
var även med när Öresundsbron
invigdes, men sa i sitt tal att det var
ingenting mot denna vackra bro.
Vid invigningen delade Byalaget ut
korv, och glass och godispåsar till
alla barn.
Dessutom fick klass 6a vid
Degebergaskolan ta emot sitt pris
för slogan till ett rent Degeberga:
Tänk grönt! Håll Degebega Skönt!
Överst: Invigning av bron, Maud Steen
och Helen Fritzon

Degeberga

Utsikt över nedre fallet från plattformen

Nya vandringsleder mellan
Degeberga - Degeberga Backar
och Forsakar

I flera år har Seved Ingemansson
och Olle Berg i Byalaget arbetat
för nya vandringsleder i samråd
med turiststrateg Eva Berglund på
kommunen. Efter invigningarna av
ramper och broar var det dags att
få upp skyltar till de nya utmärkta
vandringslederna som nu ger en
fantastisk naturupplevelse i en
varierande natur.
Nytt villaområde i Degeberga
Redan då Byalaget ordnade
Bodagar i Degeberga 2009
tillsammans med kommunen
fanns visningshus och planer
på ett nytt bostadsområde med
fantastisk utsikt över Degeberga
Backar. Hela det nya kvarteret,
Lillaforsvägen är byggt i privat regi
och börjar nu bli färdigt. Skötseln
kommer snart att läggas över på
kommunen. Flera hus är på gång,
men det finns fortfarande lediga
tomter.

över marken, vilket så småningom
ledde till att länsstyrelsen tog
över och att vi nu kan njuta av en
underbar natur.
Broinvigning och ny mötesplats i
Degeberga
En hjärtefråga för Byalaget har
också varit att knyta samman
centrum i Degeberga med en
gångbro. Många idéer har funnits,
och även leaderpengar har sökts
men avslagits. Förslaget om en
bro fanns med i den översiktplan
som byalaget jobbat med i samråd
med kommunen i flera år, och
nu är bron verklighet tack vare
kommunen och C4-Teknik.
Den 16 maj kunde kommunalråd
Helén Fritzon klippa bandet
tillsammans med byalagets

Varmt Välkommen att flytta
till natursköna Degeberga Självfallet!
Tänk Grönt! Håll Degeberga
Skönt!
Magnus Persson för Byabladet

Pierre Månsson, Helen Fritzon och
Carl Älfvåg klipper bandet.

Rödstreckade leder ger över 5km
naturpplevelse
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Stadsbyggnadskontoret
Kristianstads kommun
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ALLMÄN INFORMATION

UTFLYKTSMÅL
Se också kalendariet DET HÄNDER
I ÄNGLANEJDEN inne i tidningen.
Fler tips finner du också på någon
av följande webbadresser:

www.degeberga.nu

www.linderodsasensturism.com

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. Även den varmaste
sommardag är det en sval och
skön promenad och man blir
rikhaltigt belönad av en fantastisk
upplevelse! Området är numera
ett naturreservat. Vid dålig
väderlek bör man undvika ravinen,
Länsstyrelsen varnar för risk med
fallande träd. Kristianstads kommun
har tillsammans med Länsstyrelsen
låtit uppföra en plattform i
närheten av övre fallet där man har
utsikt över ravinen.

Degeberga Backar
Söndreklack

www.anglanejden.se

Forsakar, Skånes
vackraste vattenfall!

En vandring i ”Bröderna
Lejonhjärtas Fotspår” (Delar av
filmen spelades in här) är en
fantastisk naturupplevelse. En
vandringsled startar vid parkeringen
mittemot fd Sparbanken och
sträcker sig upp till Söndreklack,
även kallad ”Sockertoppen”.
Härifrån har man en fantastisk
utsikt över Linderödsåsens fot.
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ALLMÄN INFORMATION
Borråkra utsiktsplats

Vill man inte stöta på kossorna som
tillsammans med sina kalvar och
en tjur betar här från början av maj
till en bit in november kan man
promenera upp längs banvallen och
därefter fortsätta sin vandring på
den märkta leden.

(Mitt emot övre parkeringen,
Forsakar)

FRITIDSAKTIVITETER
Forsakarsbadet

Fritidsfiske i Bålsjön

Sjön är naturskönt belägen i
Degeberga (bakom skolan) med
”Sockertoppen” i bakgrunden.
Här finns möjlighet att fånga
karp, regnbågslax och laxöring.
Fiskekort säljs i Stugbyn. Fågellivet
i sjön är rikt, och det är viktigt att
under häckningstiden visa hänsyn
och inte störa de fåglar som har
sina bon längs sjöns stränder.
Obs! Inga badande hundar under
april–setpember. På området finns
grillplatser och bänkar. Tråkigt nog
förekommer det nedskräpning och
skadegörelse. Så vill vi inte ha det!
Byalaget uppmanar: Lämna platsen
i samma skicka som du vill se den
här du återkommer. TÄNKT GRÖNT
– HÅLL DEGEBERGA SKÖNT!
De vintrar som Bålsjön fryser till
bildas det härlig skridskois och
sjön blir även då ett populärt
utflyktsmål.

Degeberga
Hembygdspark
Hembygdsparken i Degeberga ägs
av Gärds Härads Hembygdsförening
och är platsen för Degebergas
många arrangemang. I parken kan
man koppla av och njuta av bygdens

kultur och historia. Här finns
många gamla bevarade byggnader
hitflyttade från olika platser i Skåne.
Det finns fler museer, bl.a. Ivar
Johnssonmuseet, ett vagnsmuseum
och ett lanthandelsmuseum.
För öppettider, ring 044-35 06 57,
fax 044-35 50 76, e-post:
hembygdsforen.g@telia.com

Degeberga Domarring

Domarringen 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.

Om man följer ovanstående
vägvisare från Övre parkeringen
(Obs! liten p-plats) till Forsakar
längs vägen till Huaröd så kommer
man fram till denna fantastiska
utsiktsplats med vyer över stora
delar av Degeberga, havet och
naturen runt Hanöbukten. Missa
inte denna storslagna, magnifika
utsikt och njut en medhavd fika
på bänkarna som Byalaget nyligen
renoverat.

TURISM
Kristianstad
kommun ersätter
det traditionella
turistbyråkonceptet
med Info Points. En Info Point är en
bemannad plats med möjlighet till
personlig service för besökare. Den
är ett komplement till kommunens
turistbyråer och till den digitala
information som finns att få. Se
vidare www.kristianstad.se.

Vackert beläget friluftsbad vid
Forsakarsgården. 50 m tempererad
bassäng + 3 m högt hopptorn samt
plaskbassäng för de små barnen.
Skånes bästa utomhusbad.
tel. 0731-50 46 71
Öppettider 10/6 - 12/7
Måndag - fredag 13.00 - 19.00
Lördag - söndag 11.00 - 19.00
*Midsommarafton är det öppet kl.
11.00 - 14.00
Öppettider 13/7 - 16/8
Måndag - söndag 11.00 - 19.0
Se vidare: www.kristianstad.se

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 fram till
kl 24 och från kl 06 tills det blir ljust.
Motionsslingorna ägs av
kommunen, och sköts av Degeberga
stugby.

TENNIS
Degeberga Tennisklubb
Välkomna till vår anläggning vid
Forsakarsbadet.
Fortsättning nästa sida!
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ALLMÄN INFORMATION

Johan Nilsson (ordf.)
0709-44 44 03
Mikael Jönsson (kassör)
0708-89 63 29
Det kostar 50 kr/tim att använda
banan och det finns lista med
öppettider och nyckel på
Mjelarasten.
Väl mött på tennisbanan!

Tennisbanan vid stugbyn
Tennisbanan vid stugbyn hyrs ut via
receptionen på stugbyn. Det kostar
60 kr/tim.
tel. 044-35 00 60

Degeberga Widtsköfle
golfklubb
Söder om
Degeberga,
följ riksväg 9.
tel. 044-355035,
e-post info@

gwgolfklubb.se
www.dwgolfklubb.se
Restaurangen tel. 044-355040
Rankad som 25:e bana i Sverige av
Golf Digest
Många former av medlemskap
Pay & Play Bana

SAMHÄLLSSERVICE
Ambulans
Det kommer finnas en ambulans
med utgångspunkt Degeberga
under perioden 1/6 till den 31/8
alla dagar i veckan mellan kl. 14-23.
Larmtelefon 112.

Degeberga Vårdcentral
tel. 044-309 05 10
www.skane.se/vardcentralendegeberga
En komplett vårdcentral med tre
erfarna distriktsläkare (specialister
i allmänmedicin). Du kan vända
dig till oss med förtroende.
Det finns specialmottagningar
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för: Astma-, KOL- och allergi,
Barnhälsodvård (BVC) Diabetes
Distriktssköterskemottagning,
omläggningar, rådgivning
mm. Minnesmottagning
(demensutredning)
Resevaccination. Dessutom finns
sjukgymnast, arbetsterapeut och
tillgång till dietist.
OBS! Det behövs ingen remiss till
sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Öppettider:
måndag–fredag kl. 8.00–17.00
När vi har stängt, kontakta:
Sjukvårdsrådgivningen, tel. 1177,
öppet dygnet runt, www.1177.se
Under veckorna 27–30 (29 juni–24
juli) flyttas verksamheten tillfälligt
till Vårdcentralen i Brösarp.
Delar av vår personal finns på plats
i Brösarp för att ge kontinuitet i
vårdkontakterna. Under denna
period är det endast akuttider
och omläggning av sår. Du når oss
på samma telefonnummer som
vanligt, 044-309 05 10.

Tandläkarklinik
Dental Human
Finns i Degeberga Vårdcentral
Komplett tandklinik öppen för alla
tel. 044-35 05 55.
Vi tar emot akutpatiener samma dag!
Öppettider:
måndag–tisdag kl. 13.00–21.00
onsdag–fredag kl. 8.00–17.00
Stängt för semester 13 /7–31/7, då
hänvisas akutpatienter till kliniken
i Fjälkinge.

Kronans Apotek
i Degeberga Vårdcentral
www.kronansdroghandel.se
tel. 0771-612 612
Öppettider:
Vardagar 09.00–17.00
Lunchstängt kl. 12.15 – 13.15
21/6 Midsommarafton stängt
Sommartider vecka 31, 32, 33,34
måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.

ALLMÄN INFORMATION

09.00–17.00
lunchstängt kl. 12.15–13.15
OBS! onsdagar kl. 09.00–12.15

• Räddningstjänsten (via larm)
• Forsalid – öppet dygnet runt. Här
finns utbildad personal

Degeberga bibliotek

Sparbanken Skåne

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
Degeberga Byablad om det inte fått
tidningen i din brevlåda. 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:
måndag kl. 10-13, 14-19
onsdag kl. 10-13, 14-18
torsdag kl. 14-17
Sommartider
måndag kl.14.00–18.00
onsdag kl. 10.00–13.00, 14.00–
18.00
torsdag kl. 14.00–17.00
Stängt vecka 32, 33
Trevlig sommar!
Degeberga bibliotek

Hjärtstartare
Om ni träffar på någon som akut
drabbats av hjärtstillestånd, starta
genast Hjärt & Lung-räddning. Se till
att ambulans blir larmad. Be någon
hämta närmaste hjärtstartare.
I Degeberga finns hjärtstartare:
• Vårdcentralen, se ovanstående
öppettider

Kontoret flyttat till Tollarp.
se www.sparbankenskane.se

Återvinningscentralen
i Degeberga
Besöksadress: Torskullevägen
(vid Degeberga bilskrot)
Öppettider:
måndag och torsdag
kl. 15.00–19.00
Tel. 044-13 48 95
www.renhallningen-kristianstad.se
Vad kan jag lämna på återvinningscentralen?
På alla återvinningscentraler kan
du slänga grovavfall och trädgårdsavfall. 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-

Lägenheter
uthyres
Centralt i Degeberga
Olika storlekar och
hyresnivåer

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

och rivningsarbeten räknas inte
som grovavfall från hushåll.
Det kan ändå lämnas på återvinningscentralen. Kostnad,
se kommunens hemsida.
Asbest
Du kan gratis lämna fyra plattor
asbest på återvinningscentralen.
Större mängder lämnas mot en
avgift på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva utanförHässleholm.
Tänk på att det finns särskilda företag som kan hjälpa till om du har
stora mängder asbest att hantera.
Småföretagare
Småföretagare som vill lämna
avfall på återvinningscentralerna,
se information på Renhållningens
hemsida.

SAMLINGSLOKALER
Degeberga Tingshuset
Tingshuset är en kommunal
samlingslokal för föreningar och
privatpersoner. Det finns lokaler för
möten, studiecirklar, danskurser,
fester mm. Litet pentry med servis
för 50 personer finns i Tingssalen.
Tingssalen (104 m2)
Förmiddagar alla dagar:
Föreningar:
200 kr
Privat:		
350 kr
Eftermiddagar söndag–torsdag
Föreningar:
200 kr
Privat:		
350 kr
Eftermiddagar fredag och lördag
Föreningar:
350 kr
Privat:		
650 kr
Styrelserummet (40 m2)
Konferensrum för ca 18 personer
Halvdag
Föreningar alla dagar: 100 kr
Privat måndag–fredag 350 kr
Privat lördag–söndag 150 kr
För bekräftelse av priser samt mer
information kontakta:
Martin Nilsson, Fastighetsförvaltare
C4 Teknik, Fastighetsteknik
tel 044-13 60 19, 0733-13 60 19

martin.nilsson@kristianstad.se

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 Birger Johansson,
tel. 044-35 16 02
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
Galleriet max 50 personer 200 kr,
Bakstugan 200 kr
För bokning www.vittskovleby.se

Maglehems bygdegård
www.maglehem.se

Lediga Tomter på
området Saxamöllan
Tomter nära skog och natur, med
cykelväg till skola etc.
Kontakta Mark & Exploateringskontoret 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.
070-835 08 04

VITTSKÖVLE
I Vittskövle finns det många naturnära områden lämpliga för bebyggelse. Kontakta Widtsköfle Byalag
alderman@vittskovleby.se
9

GL Tryck
Leg. Veterinär

Lars-Inges
Elservice

Per Schønbeck
i Maglehem

Kyllingarödsvägen
120 - 9
Tingsvägen 46, Degeberga
Degeberga

Nu med röntgen
044-35 16 81

044-35 09 03
070-511 18 77

www.veterinar-schonbeck.se

RATHCKE
RATHCKE
GÅRDEN
GÅRDEN
GÅRDSBUTIK

TÄNK GRÖNT!
HÅLL DEGEBERGA SKÖNT!

RATHCKE
GÅRDSBUTIK
GÅRDEN
GÅRDSBUTIK

ÖVERGÅR TILL EKOLOGISK ODLING
LAMM

ÖVERGÅR TILL EKOLOGISK ODLING
LAMM
22

ÖVERGÅR TILL EKOLOGISK ODLING
LAMM
Grävning och schaktning utföres
med minigrävare och minilastare.
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ÖPPET
April söndagar 10-16
Maj lö-sö 10-17
Juni, juli, augusti
onsdag-söndag 10-17

Tar emot beställningar på smörgåstårtor, landgångar, kallskuret med
hemlagad potatissallad, tårtor, hembakat.
Tar även emot busslaster, födelsedagar, barnkalas, begravning,
bröllop, dop m m.

Leif Svenssons Maskinstation
Ilnestorp, Tollarp
Tel. 044-31 15 65, Mobil 070-547 14 30, 070-533 36 96

Se hemsida för öppettider

10 Maj stor Trädgårdsmässa med massa utställare
24 Maj Barn/familjedag med massa aktiviteter i parken
6 juni Nationaldagsfirande/Ivar Johnsson-dagen
19 juni midsommarfirande 10-13

Lättare luncher, goda smörgåsar, toast med sallad, hembakat,
våfflor/ pannkakor med sylt och grädde
Allt är hembakat med smör och kärlek.
Kulglass från OTTO

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

YNGSJÖVÄGEN 264 • 296 91 ÅHUS • 044-247497
www.rathckegarden.se

CAFÉ TROLLDEGEN

HEMBYGDSPARKEN I DEGEBERGA

3

10

Vid önskemål om andra öppettider var god ring!!!!
Telefon: 070-467 48 96 hemsida www.trolldegen.se
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Se hemsida för öppettider
YNGSJÖVÄGEN 264 • 296 91 ÅHUS • 044-247497

Degeberga VC – en
komplett vårdcentral
Byabladet säger grattis till Eva
Rekman, verksamhetschef för
vårdcentralerna i Degeberga och
Brösarp. Idag har Degeberga en
komplett vårdcentral med tre
specialistkompetenta distriktsläkare. Torbjörn Waldner som
började tjänstgöra i vintras var
den sista länken som fattas för att
göra läkartrion komplett. Förutom
Torbjörn Waldner finns här också
distriktsläkarna Tina Hansson
och Anders Nilsson. Torbjörn
Waldner kommer närmast från
Simrishamns vårdcentral och
har dessförinnan ett förflutet
som chef för vårdcentraler i
Linköping och Östersund. Genom
Torbjörn Waldners och Tina
Hanssons utbildningsbehörighet
(handledarutbildning) kan man
nu öka läkartätheten ytterligare
med en ST-läkare (läkare som
gör sin specialistutbildning till
distriktsläkare) och med en
AT-läkare (läkare som gör sin
grundutbildning).
Personalen på vårdcentralen i
Degeberga har hög kompetens, alla
med rätt utbildning för sin tjänst.
Här finns specialmottagningar för:

Astma, KOL- och allergi
Barnhälsovård (BVC
Diabetes
Distriktssköterskemottagning
med bl.a. omläggningar, rådgivning
Minnesmottagning (demensutredning)
Resevaccination
Sjukgymnast,
Arbetsterapeut
och tillgång till dietist.
Det är viktigt med kontinuitet
i vården och det är bra att få träffa
samma doktor varje gång. Genom
att lista sig och göra ett aktivt val
av vårdcentral och doktor ökar
man möjligheten att få träffa
samma doktor vid läkarbesöken.
Ny personal på vårdcentralen
i år är också distriktssköterskan
Carola Månsson och sjuksköterskan Camilla Hansson, som var
lediga när Bladet hälsade på, och
undersköterskan Johanna Käck.
I höst börjar kurator Marita
Friberger som också ska tjänstgöra
i Tollarp.

Degeberga
Våra öppettider:
Alla dagar 9-21
Telefonnummer: 010-74 72 240

Maglehems Antenn &
Fastighets service AB

Vårdcentralen välkomnar
nya patienter att lista sig!
Överst: Distriktsläkare Torbjörn Waldner
Under:
Distriktssköterskan Lina
Lennartsson Persson (är tillsammans
med distriktsläkaren Tina Hansson
huvudansvarig för BVC).

Vänster:
Undersköterskan Johanna Käck
tillsammans med kollegan Britt
Karlsson på labbet.
12

ALLT INOM DIGITAL-TV
Tv-antenner
Parabol
Nätverk
Installation
Service
m.m.

Martin Eklind
0708 640187

Höingav 6 Maglehem
29795 Degeberga
martin.eklind@telia.com
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Glimtar från åk 6–9
under vt 2015
I slutet av febr och början av mars hade vi föräldramöte för åk 6–7 och
åk 8–9. Dessutom erbjöds föräldrarna en snabbkurs i edwise av Jonas
Friberg, Tollarp. Elisabeth Banemark berättade bl a om hjälpmedlet
Inläsningstjänst AB och hur man använder det för att lyssna på texter.
Under v. 11–13 var Linda Otto
och Alina Temme, två tyska lärarkandidater från Universitetet i
Paderborn på praktik hos oss.
De var med på tysk- och engelsklektioner. De var båda positiva
och trevliga och kom snabbt in i
vårt arbete. Vi vill ju förbättra våra
språkkunskaper. Det är värdefullt
för eleverna att få en input direkt
från en tysktalande person. Vi är
inte dagligen ”omgivna” av tyska
på samma sätt som av engelska.
Även vi lärare lär oss mera. Vi får
t ex veta att ord och fraser, som
står i läroböckerna, inte alltid
stämmer. Språket förändras.
Degebergaskolan har tagit
emot tyska lärarkandidater sedan
2006 och de har bott i Degeberga
Stugby, där de fått mycket god
service. Tack för det, Stefan
Mårtensson!
Den 12 maj kommer 46 elever
från åk 7, 8 och 9 att delta i den
internationella tävlingen i engel-

ska, The Big Challenge, med under
tecknad som coordinator. Första
gången Sverige var med i tävlingen
var 2013. Elever från åk 7, 8 och 9
från Degebergaskolan var med och
uppnådde bra resultat. Det goda
resultatet från tävlingen 2014 har
redan redovisats i Byabladet 2014.
Förhoppningsvis går det minst lika
bra i år.
Tävlingen testar elevernas
engelskkunskaper vad gäller ordkunskap, uttryckssätt, uttal, grammatik samt kännedom om de
engelskspråkiga länderna. Under
läsåret kan eleverna träna online
på sidan http://www.
thebigchallengequiz.com/flash.
php?lang=SE
Deltagarna ges chansen att utmana sig och jämföra sina kunskaper inom skolan, regionalt och
nationellt. Deltagandet är frivilligt.
I månadsskiftet maj – juni får vi
veta resultatet. Alla, som deltagit,
får ett certifikat och en engelsk

tidning. Man kan också vinna en
bok, en film el dyl.
Under innevarande läsår har personalen på Degebergaskolan påbörjat arbetet med PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation). Målet är att varaktigt
höja elevernas kunskapsresultat
genom att utveckla skolans interna
processer och arbetssätt, skapa
en mer lärande organisation samt
Linda Otto och Alina Temme De två
tyska lärarkandidater från Universitetet i
Paderborn.
Nederst: Eleverna som läser tyska
tillsammans med lärarkanditaterna från
Tyskland.

stärka samarbetet på enheten. Det
är ett långsiktigt arbete. Vi berättar
mera om detta så småningom.
1. Vad är det bästa med
Degeberga?
2. Vad kan bli bättre i Degeberga?
I år frågade jag Degebergaborna
Oscar Ekström 6B, Erik Winqvist
7A, Linnéa Ek Håkansson 8A och
David Grahn 9A.
1. Alla fyra är överens om att
Degeberga är en trevlig by. Här
finns fin natur, Forsakarsbadet
och naturreservatet. Dessutom
finns det affärer här, där man
kan köpa det mesta.

Oscar gillar att det finns en
fritidsgård och en idrottsplats
där man kan spela fotboll. Erik
gillar att man känner de flesta,
det finns en bra skola och att
Degeberga Marknad finns. Linnéa
gillar närheten till havet. David
tycker att Forsakar är vackert året
om och att utsikten från den nya
plattformen är underbar.
2. En del har redan gjorts,
sedan förra året. Vi har fått
belysning på banvallen,
badet har renoverats, den nya
utsiktsplattformen har byggts.

fyrverkeriet vid nyår. Linnéa
tycker att badet ska vara öppet
längre på kvällarna och önskar
fler busstider. David önskar att
Degebergaborna ska uppskatta den
fina naturen och inte skräpa ned.
De fyra Degebergaborna trivs
bra i sin by!
Fredagen den 12 juni är det
skolavslutning och sommarlovet
kan börja. Badet öppnar!
Av Ann-Helen Clausson, lärare i
en och ty i åk 6-9 på Degebergaskolan och förstelärare

Oscar är nöjd. Erik väntar på utbyggnaden av fibernätet och han
vill ha tillbaka det gemensamma

Traktorlandet
Vi är 4 killar från åk 4 och 5 på
Degebergaskolan som tycker om
traktorer. Vi tog med oss egna
traktorer och började leka med
dem i skolan. Vi var i lågstadiets
sandlåda först men vi behövde
större plats. Vi flyttade till före
detta kulstötningsgropen. Vi
förvarade våra maskiner i korridoren, sen i ett idrottsrum och
sedan i vaktmästarens garage.
Vi har traktorer, vagnar, lastbilar, bilar och lastmaskiner.
Ett helt landskap med sand,
grus, stenar och maskiner. Vi
är där varje rast. Vi har ibland
med oss matlådor och fikar på
rasterna. Vi har aldrig varit där
på helgerna.
För Byabladet skrev:
Ted Rejneman,
Carl Göransson,
Hampus Nilsson,
Axel Unné Grenander.
Fotograf Victor Selin

14

15

Naturprojekt klass 4
naturen och hur lång Helge å var.
Sen tittade vi på olika fåglar
i speciella fågelkikare. Vi fick
också känna på en 3,5 meter lång
mal som var gjord av tyg och
uppstoppad av bomull. Mitt i
utställningsrummet var det en
liten bäck som skulle föreställa
Forsakarsbäcken. Där fanns
levande djur att titta på.
Det var ett fint väder så vi gick
ut och tittade på fiskarna och
solade i solskenet.
Längre fram i april/maj ska vi mer
ut i naturen och jobba.
Hälsningar
klass 4 Degebergaskolan

Vi utför alla typer av grävarbeten med minigrävare och
mp@entreprenad.se
- www.mpentreprenad.se
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

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

Vi i klass 4 ska vara med i ett
”Natur-projekt” där vi ska forska
om Forsakarsbäcken. Vi 	
  kommer
att gå ut i naturen och leta	
   upp
Forsakarsbäcken. Där ska	
   vi
fotografera, fånga smådjur med
håvar, titta på träd och buskar
och kolla om bäcken mår bra.
Vi har varit på Naturum i Kristianstad och fått lite mer information

om både naturen kring Degeberga
och insekterna i Forsakarsbäcken.
Vi plockade upp insekter och
kollade på ett papper för att ta reda
på vilken insekt det var. Kul!
Vi åkte natursimulatorn och det
var som ett äventyr igenom
himmel och vatten.
Vi var indelade i olika grupper
och svarade på olika frågor om

P.A. Nilssons Mark- o fastighetstjänst
Degeberga

ÖPPETTIDER: 11 - 21

Montessoriförskolan Små Hjärtan

Matöppet - Servicecentrat i Everöd!
0702-467046
www.smahjartan.dinstudio.se
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Livsmedel, Post, ATG, Svenska Spel
Apoteks- och Systembolagsombud
Telefon 044-238033
Välkomna!

• Vi utför allt inom markarbete, dräneringar och
vatten och avlopp
• Vi anlägger trädgårdar, uppfarter, murar, altaner,
m.m.
Om Ni har frågor, ring eller maila oss på:
Mobil: 0732 51 21 84
Mail: oddy4@spray.se
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Vår för Forsakars Brukshundklubb!

Vinterhalvåret är ju oftast en ganska tråkig och stilla tid för oss
träningsentusiaster med snö och
regn. För att hålla igång både hundar och förare har vi i år hyrt lokalen hos Olseröds Hundcenter en
gång i veckan. Riktig lyx med uppvärmd hall som dessutom har alla
hinder på plats som kan behövas!
I skrivande stund ska
vårterminens kurser äntligen
dra igång. Vi startar varje termin
med en gemensam träff för alla
kursdeltagare med hundar. På
träffen passar vi på att presentera

styrelsemedlemmar, alla kurser
med instruktörer samtidigt
som alla som vill har möjlighet
att prova på både Agility och
Rallylydnad. Riktigt roligt är det
att många kom till denna träff!
Roligt är också att vi nu har så fullt
med kurser uppe på klubben att vi
fått lägga två av våra kurser nere i
Stugbyn!
Vi är ju fortfarande en ganska
”ny” klubb och därför
är det kanske många
hundägare runt omkring
som inte riktigt vet vad
vi har för aktiviteter. Är
det så att man har frågor
eller funderingar är
man varmt välkommen
att kontakta oss via vår
fina hemsida, www.
forsakarsbrukshundklubb.
se, eller komma upp en
kväll för att titta. Vårt
mål är att ha ett så brett

kursutbud att det finns något för
alla vare sig man vill tävla med
sin hund eller bara ha en rolig
aktivitet tillsammans!
För Byabladet av
Marianne Björling. FBK

Körslaget i Röda Korsets anda
På temat ”Glädje” arrangerades
onsdagen den 25 april ”Körslaget
i Röda Korsets anda” i Degeberga
kyrka. En fantastisk kväll med fyra
proffsiga körer: Gospelkören
Riverside, Hjärtats Nyckel,
Forsakören och Degeberga
Drängar. Martin Cruce talade om
engagemang och livsglädje och
Birgitta Ponnert fick oss att förstå
att musik ibland kan vara mer än
toner.
3 544 kronor skänktes till besöksverksamheten.
Stort tack till alla medverkande
och generösa givare!

Lokala Röda Korset i Degeberga
Eva Möttus, Cajsa Hjerpe, Eva
Dehlin, Birgitta Nilsson

Olseröds Bed & Breakfast

En tidigare lanthandel med anor från slutet av 1800-talet, renoverad till ett modernt B&B.
I gammal stil och med hög komfort. Rummen är döpta efter de olika lanthandlarparen som
bedrivit verksamhet här tidigare. Olseröd är en vacker gammal by med flera stensatta
gårdar och med utsikt över havet. Tre km rakt ner till havet och långsträckta sandstränder.
Parkett, kakel, klinker, plast och linoleum.
Fullständig läggningsservice och golvslipning.
Uthyrning slipmaskin. Nu säljer vi även färg.
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Tandklinik i

FIBER2020
SNABBT, STABILT OCH ÖPPET

Degeberga Vårdcentral

• Kliniken som sätter patienten i centrum
• Kliniken som ger 12 mån garanti på alla lagningar
• Kliniken som har kvällsöppet måndag & tisdag 13:00 - 21:00
• Övriga dagar 08:00 - 17:00
• Akuta patienter med ont tas emot samma dag
• Vi tar ingen akutavgift
• Kliniken som har Folktandvårdens prislista
• Kliniken som steg för steg ska bygga den modernaste kliniken i området.
• Kliniken som hälsar unga som gamla Välkomna!
• Vi har samma regler för barn som Folktandvården
• Kliniken med hjärtat på rätta stället

Nu har du chansen att ansluta dig till C4 Energis fibernät
Ett öppet nät är det naturliga valet för villaägare. Det unika med C4 Energi
Fibernät är möjligheten att välja vilken leverantör man vill och samtidigt fritt
kombinera tjänster. Med C4 Energi Fibernät samlas all digital trafik i en enda
fiberkabel.

Valfrihet ger dig låga priser
Via C4 Energi Fibernät får du tillgång till vår portal som gör det enkelt för dig
att jämföra och få en bra överblick över tjänster, hastigheter och priser från
olika leverantörer. Välj den lösning som passar dig bäst.

Finns du inte på kartan?

VARMT VÄLKOMNA!

Nu finns det en fiberkarta som är tillgänglig på C4 Energis hemsida. Anmäl ditt
intresse där och se vilka grannar som redan har gjort det. Har du redan anmält
dig? I samband med vår fiberkarta behöver denna intresseanmälan uppdateras.
Under 2015 kommer vi att ansluta villor och flerfamiljshus till C4 Energis
Fibernät. Ditt område kan bli anslutet om tillräckligt många tecknar avtal. För
mer information och anmälan av intresse, besök vår hemsida, www.c4energi.se

Tel. 044 - 35 05 55

Hälsoval Skåne

Vårdcentralen Degeberga
En del av Region Skåne

Val / byte av vårdenhet
Jag väljer / önskar byta till
Vårdcentralen Degeberga
Brades väg 5, 297 31 Degeberga
Tel. 044-309 05 10

Dina uppgifter

Finns du inte med på kartan?
Se på vår fiberkarta hur du kan höja farten

Namn

Personnummer (12 siffror)

Gatuadress

Postadress

Mobiltelefon

Datum

Namnunderskrift

GÖTGATAN X

ANSLUTEN

www.c4energi.se

Namn (för omyndig - vårdnadshavare)
Telefon dagtid

LASARETTSBOULEVARDEN X

INTRESSERAD

Personnummer (12 siffror)

Datum och underskrift måste finnas för att valet ska vara giltigt.
Dina uppgifter kommer att lagras i ett dataregister avsett för att administrera val av vårdenhet.
Blanketten lämnas eller skickas till vald vårdenhet.
Mer information och adresser till vårdenheter finns på www.skane.se/hälsoval.
Du kan också ringa 077-444 00 90

Fyll i, klipp ut och
skicka in redan idag!

#
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Brandkåren i Degeberga
Klockan har precis blivit 23.44.
Familjen Andersson har släckt
alla lampor i huset och ligger och
sover. Plötsligt hörs det PIP, PIP,
PIP. Larmet har gått och i detta
fall är det Mikael Andersson som
stiger ur sängen, tittar på sin
sökare, tar på sig kläderna och
viskar några ord till sin nyväckta
sambo – ”Det är larm ...”
Mikael tar bilen till stationen och
hoppar snabbt i sina brandkläder.
Innan han stiger in i brandbilen tar
han också med sig sjukvårdsjackan
eftersom det på larmtavlan står att
detta är ett sjukvårdslarm. Inom
fem minuter rullar brandbilen ut
med full styrka bestående av ett
befäl, en förare och i detta fall

tre sjukvårdare.
Ur radion hörs, ”Räddning 65,
1610, ni är larmade till ett IVPAlarm (I Väntan På Ambulans)
till Degebergagatan 102. Kvinna
född 1960 har andnöd och smärta
i bröst. Närmaste ambulans är
16 minuter bort.” Brandmännen
är förberedda genom övning,
sjukvårdsdelegering och den
information som SOS har tilldelat.
Väl framme på plats genomför
sjukvårdarna kontroll av patient
och det visar sig att hon är i behov
av syrgas, plötsligt faller kvinnans
medvetande och andningen
upphör. Defibrillatorn kopplas upp
och används. Efter elva minuter
är ambulansen framme och

brandbefälet lämnar över ansvaret
och dokumentationen. Hur det
går för kvinnan är beroende av
patientens allmäntillstånd och
hur snabbt hjälpen kommer. När
brandbilen är tillbaka på stationen
samlas brandmännen en liten
stund och pratar igenom det som
har hänt. Mikael återvänder hem
och kan efter en stund återgå till
sömns.
Vår brandstation i Degeberga
bildades 1934 och ingår idag
i Kristianstads kommuns
räddningstjänst. Det är en
deltidsstation med totalt 17
anställda brandmän, som
samarbetar med Tomelilla och
Hörby kommun. De brandmän

som håller jouren är fem stycken
vid varje arbetspass och måste
kunna inställa sig inom 5 minuter
vid larm. För att klara av detta
krävs det att man bor och
arbetar i Degeberga. Det finns
dock möjlighet att anställas som
deltidsbrandman även om man
bor eller jobbar på annan ort.
Kraven som ställs för att
anställas inom räddningstjänsten
är att man är vid god hälsa och
har hyfsad fysik som testas genom
kommunens arbetsmiljöenhet och
huvudbrandstationen. Utbildning i
kommunal räddningstjänst består
av två delkurser. Efter avslutade
kurser har deltidsbrandmannen
en yrkesutbildning, men kommer
fortlöpande att genomföra
fortbildning och övningar vid
sin egen räddningstjänst. Alla
deltidsbrandmän är anställda till
25 % av kommunen. Några av
våra duktiga brandmän skall snart
pensioneras och behovet är mycket

stort av att anställa nya kvinnor
och män som deltidsbrandmän.
För att behålla den säkerhet och
trygghet som finns i byn behövs
det fler.
Många personer har uppfattningen om att räddningstjänsten
bara åker ut vid bränder, så är
inte fallet. När samhället behöver
en snabb assistans, så får vår
station i byn ett larm. Larmet
kan gälla ett sjukvårdslarm,
sanering av farliga ämnen, djurlivräddning,trafikolyckor och
så klart bränder.

är en person utbildad via
räddningsverket som kan hantera
dessa frågor, samt bedöma
företagets egna risker och göra en
första insats.
Hör av Er till nedanstående
för mer information gällande
nyanställning eller annat intresse.
Per Arvidsson 0708-450441
Torbjörn Fridolin 0733-822940

Vi hoppas att företagen i
byn och andra kommunala
inrättningar, ser det som
en stor tillgång i sin personal
styrka att ha en deltidsbrandman anställd. Varje arbetsgivare ska ha brandkunskap
enligt nya lagen om skydd
mot olyckor.
En deltidsbrandman



Klipp ut och lägg bland dina räkningar

DEGEBERGA BYALAG
Byalaget är en ideell förening som verkar opolitiskt
för intressen som rör Degeberga med omnejd.

Tillsammans är vi starka
Det är medlemmarna som är stommen i laget!

Vi firar 25 år och fortsätter vårt arbete för en positiv utveckling av Degeberga, med
människan och naturen i centrum, för att förbättra infrastrukturen och behålla våra
viktiga servicenäringar. Vi är Din förlängda arm i kontakter med kommunen och andra
myndigheter.
Som medlem i Byalaget har du möjlighet att stödja och påverka.
Medlemsavgiften 2015 är 100 kr per person – Det är mindre än 2 kr per vecka!

Bankgiro 5302-7140
Stöd Byalagets arbete och bli medlem!

Från vänster till höger: Patrik Göransson, Marcus Ekstrand, Mikael Jönsson, Torbjörn Fridolin, Jerry Persson och Niklas Gellenmyr.
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KALK I VATTNET?

ERBJUDER SMAKRIKA MAT- & NATURUPPLEVELSER
MED ETT VARIERAT UTBUD AV NÄRPRODUCERAD MAT OCH NYBAKAT.

UPPLEV LITE LYX

ONSDAG - SÖNDAG KL 13-21.

Rökeri & Camping

NyehuseN

260 RIKSDALER
VEDELDAD PIZZA & GO MUSIK •
0
ngar kl 17.0
INVIGNING 26 juni - Degeberga drä son
Nils
Lisa
New Life Band spelar
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

Ett kök ett badrum helt fritt från kalkbeläggningar är lyx. Nu kan
du verkligen uppleva ett vatten utan kalk. Du slipper ett förstört VVSsystem, igenkalkade kaffekokare, kranar och fläckar på kakel.
Upplev ett kök och badrum helt fritt från besvärliga kalkfläckar.

Nu får du 2000:- rabatt vid köp av
valfritt avhärdningsfilter!
Gäller juni-juli 2015

Gratis
vattenprov
!
Se vår
hemsida.

Vi kan även erbjuda pris på montering från 1000 kr efter godkänt Rotavdrag.

VI HAR ÖPPET
ÅRET RUNT!
Välkommen

Väg 118
Degeberga

Nyehusen

Spara 2000:-

Furubodav. 73-13, 296 92 Yngsjö
tel: 044-23 13 78

044-35 01 16
www.bravatten.se
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www.martinsrokeri.se

Rökeri

ik
Pizzan serveras fr kl 18:00 och mus

Åhus
Yngsjö

e Delar)
Ösig blues med HPD (Hop Plockad
Combo
Big
na
lcro
Svängig jazz med Sara Alh
kerud Björ
Allsång på Skånska med Mattias
Karlsson & Vänner

BOKA BORD - och för endast musik

STORT SORTIMENT AV RÖKTA FISKPRODUKTER,
RÖKT PÅ GAMMELDAGS VIS
BO PÅ VÅR CAMPING, ALLDELES BREDVID HELGE Å

Kristianstad

Åhus

Brösarp
DEGEBERGA

Cocooneating
på vägen mot
Huaröd

är det DROP IN för 150 KR.

börjar kl 19:00.

BOKA BORD • 044-35 04 22
Borråkravägen 60-11, Degeberga
FÖLJ OSS PÅ www.cocoonmeetings.com • #cocooneating • facebook

K Ö K E T

Ä R

Ö P P E T

2 6

J U N I

-

9

A U G U S T I

www.cederholms.se
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Dethänder
händerii Änglanejden
Änglanejden
Det
Här kan föreningar i Degebergatrakten informera om sina
arrangemang. Skickas till
byabladet@degeberga.nu

DEGEBERGA BYALAG
www.degeberga.nu

19 juni:
11–13 Midsommarfirande
JULI
5 juli:
13–17 Bakdag i Skepparslövs
kvarn. Mölledag med kaffe och
våfflor

Öppettider: Juni, Juli, Augusti,
onsdag–söndag kl 10-17.
4–5 September samt alla söndagar
10–17.
Caféet håller gärna öppet på
begäran.
Ring 0704-67 48 96.

11–12 juli:
11–20 Degeberga marknad
10–17 Degeberga marknad

Lättare luncher, hembakat,
smörgåsar, våfflor, pannkakor,
Ottoglass.

19 juli:
TURISTINFORMATION:
08–17 Antik- och samlarmarknad
Inför sommaren 2015 kommer
Kristianstad kommun att tillhandahålla trycksaker till besökare
via lokala InfoPoints. Se vidare
www.kristianstad.se under
”Info-Points”.

GÄRDS HÄRADS
HEMBYGDSFÖRENING

Hembygdsparken, Degeberga
Trollemöllavägen 25
297 94 DEGEBERGA
044-35 06 57
Epost:
hembygdsforen.g@telia.com
www.hembygd.se/gards-harads
JUNI
6 juni:
13–15 Ivar Johnssondagen
15–17 Nationaldagsfirande
13-14 juni:
13–01 Spelmansstämma

Café Trolldegen

AUGUSTI
2 augusti:
13.00 Bälgträffen
8 augusti:
14–17 Rompebodadagen
9 augusti:
GHH JUBILEUMSDAG 80 år
15 augusti: Fixardag i Hembygdsparken
15 augusti:
09–15 Bakdag i Blåherremölla
23 augusti:
13–16 Kvarndag med gudstjänst i
Skepparslövs kvarn
Reservation för eventuella
ändringar. Se ”Föreningsnytt” och
”Det händer idag” i Kristianstadsbladet.

DEGEBERGA GOIF

044-35 02 13.
Vardagar 09.00–12.00.
www.laget.se/degebergagoif
Fotbollsträning för barn och
ungdomar, bordtennis, barngymnastik mm.

TROLLOPPIS DEGEBERGA
14 juni 13.00–16.00
5 juli 13.00–16.00
26 juli 13.00–16.00
9 augusti 13.00–16.00
27 september 13.00–16.00
25 oktober 13.00–15.00

LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS
Läs mer på www.lionssg.se
28 juli:
13.00 Loppmarknad
i Maglehems Bygdegård.
Auktion börjar 14.30.

GYMNASTIKFÖRENINGEN
NYTTA OCH NÖJE

DEGEBERGA FRITIDSGÅRD - GP
A great place to be - Tingshuset.
www.kfgf.eu/degeberga.
Öppet tre dagar i veckan för ungdomar i åk 5-9 under terminstid.
Aktiviteter:
Danslokal, streetdanskurs, fotokurs, flipperspel, biljard, utflykter.
Medlemsskap: 100 kr/år.
Har du frågor, kontakta oss på:
0733-37 08 16.

SÖDRA GÄRDS
SKYTTEFÖRENING

Mail: bomarianne@telia.com
Vi bedriver skytte inom grenarna
luftgevär, korthål, gevär i skjuthall
och på skjutbana i Degeberga.
Luftgevärsskytte tis och tors kl.
18.00–20.00 i luftgevärshallen
(gul lada mot Ö Sönnarslöv).
Välkomna!

Vi gymnastiserar/dansar Zumba
till härlig musik som ger glädje
och energi.
Mer information:
Elisabeth Arlefalk 044-36 10 37
eller Monika Hagelin 044-35 02 85

FRISKIS & SVETTIS

Välkommen att träna Friskis &
Svettis. Träningspass med kondition, styrka och rörlighet i Degeberga Idrottshall tis och tors kl.
18.00. För mer information kontakta receptionen 044-12 90 75.
Eller vår hemsida: www.kristianstad.friskissvettis.se.
Sommargympa vid Degeberga
Stugby 18/6–6/8 kl. 18.30. Gratis!
Höstsäsongen, Degeberga
idrottshall:
Tisdagar och torsdagar kl. 18.00.
För mer information kontakta
receptionen 044-129075.
www.kristianstad.friskissvettis.se

26
Det händer Byabladet 2015x.indd 2

RIPA MODELLFLYGKLUBB

Alltid på väg uppåt!
Ripa Modellflygklubb hälsar alla
intresserade välkomna att inspireras
att börja med en trevlig hobby,
eller bara komma in och se på när
vi flyger. Varje onsdagkväll under
sommaren ses vi på modellflygbanan i Ripa. www.ripamfk.com.

DEGEBERGA WIDTSKÖFLE
GOLFKLUBB, DWGK

Kansliet: 044-35 50 35
Shop/PRO: 044-35 50 24
www.dwgolfklubb.se
info@dwgolfklubb.se
Tisdagar–Söndagar 08:00–13:00
Det går alltid att nå oss via email
dwgk@telia.com
30 maj:
IVT-Open: Företagsgolf

KRISTIANSTADSBYGDENS
RÖDAKORSKRETS

Ordf. Eva Möttus, tel. 044-35 31 09.
Mail: eva.mottus@gmail.com

DEGEBERGA STUGBY

www.degebergastugby.se
Trollemöllavägen 52, Degeberga
044-35 00 60
info@degebergastugby.se.

31/7-2/8 Hundutställning
Sv/Dk gårdshund.
8-9/9 Hundutställning
Dobermann
28-30/8 Svenska Dvärgkaninklubben utställning
5/9 MCV Veteranmarknad

SPF SENIORERNA

www.spf.se/degeberga
Ordf. Gert Sjöstedt
044-35 14 09
Mail: gertsjostedt@hotmail.com
Kassör: Odd Sörvik
044-35 11 19
oddsorvik@yahoo.se
MÅNADSMÖTEN SPF:
(Då inget annat anges hålls mötena
i Församlingshemmet).
Juni:
Allsång vid havet.
Måndagen den 15 juni kl 17.00.
Hjärtats Nyckel. Tipspromenad.
Medtag kaffekorg.
Augusti:
Utflykt med egna bilar
Måndagen den10 augusti kl 13.00
Kulturskatter på Österlen - Hallsbergs stenar. Guidad visning och
kaffe 70 kr. Anmälan senast den 3
augusti till Lena Lööv 0708-667719
eller email: lovstalund@live.se
September:
7–9 sept Bussresa till 3 städer i
Tyskland. Anm. till Lars Mattsson
044-35 16 99,
lars.mattsson1@telia.com
14sept 14.00:
Mannekänguppvisning
forts …
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… det händer
20 september kl 18.00:
Kyrksöndag i Huaröd med kyrkkaffe i församlingshemmet.
Sång av Hjärtat Nyckel.
Oktober:
Månd den 12 oktober 14.00:
Marianne Mörk underhåller.
15–16 okt Bussresa till Grömitz
med vinprovning. Anm Lars
Mattsson
Fred den 30 oktober 17.00:
SPF:s höstfest i Maglehems
Bygdegård.
FRITIDSAKTIVITETER:
Stavgång:
Anita Åstedt 044-35 11 70
Irene Åberg 044-24 47 52

Gymnastik:
Kontakt: Ally Olsson 076-0240952
Rune Olsson 044-35 04 45
Seniorgym:
Anita Nilsson 044-35 06 32
Sune Kjellkvist 044-35 07 82
Boule: Ons kl. 09.00.
Bertil Olsson 044-35 00 85
Bowling:
Bo Croon 044-35 06 56
Bangolf:
Kjell Nilsson 044-32 01 86
Sånggrupp:
Vill ni deltaga i sånggruppen
”Hjärtats Nyckel” anmäl dig till
Ann-Britt Ohlsson 044-35 08 62
Väntjänsten:
Vill ni delta i frivilligarbete?
Kontakta Inger Wallin
044-35 04 67

Studiecirklar:
Karin Melander 0415-703 14
Sven-Åke Fritz 070-575 15 54
Se mer i Kristianstadsbladet under
”Föreningsnytt”. Välkomna!

24 juni 19.00
Gospelkör från Tomelilla
Huaröd:
25 juni 18.30 Trio Block
Vittskövle:
26 juni 19.00 Lars Carlsson
med döttrar.

DEGEBERGA EVERÖDS
FÖRSAMLING,
SOMMARKYRKA:

Maglehem:
27 juni 19.00 Duo Z Flöjt
och violin.

14 juni 18.00
Ryska körer och musiker
22 juni 14.00
Matilda Williams sång

Hörröd:
20 juni 18.00 Svensas töser.

23 juni 14.00
Daniel med bihang

Byarna
EVERÖD

Degeberga GoIF presenterar

Everöds Byalag
www.everod.nu

i

Everöds scoutkår
www.everodscoutkar.se
Scoutverksamhet för unga och
gamla. Kontaktpersoner se hemsidan.

Lördag den 27 juni spelar Wizex orkester upp till dans i Trolldalen
klockan 21:00 – 01:00 med insläpp från klockan 20:00
Dansen kommer att vara öppen för alla.
Medlemmar som har sitt stödmedlemskort
med sig går in gratis. För övriga gäller 160: -

Everöds IF
www.laget.se/EVERODSIF_A/

Dragning stödmedlemskorten kommer att vara ca 20:45

HUARÖD

PRO-Everöd Ö Sönnarslöv
www.pro.se

Barn upp till 16år går in gratis i målsman närvaro!

Huaröds Byalag
http://huarod.wordpress.com/huarods-byalag/
Lars Tjärnvall 0768-88 14 42.
Loppis:
12/9 13.30 Loppis
31/7 19.00 Sommarfest,

Degeberga GoIF hälsar er

Varmt välkomna denna kväll!
28
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Huaröds Idrottsplats.
Huaröds IF:
www.laget.se/huarod

OLSERÖD

Olseröds Byastuga
Birger Johansson 044-35 16 02

LÖKARÖD

Lökaröds byalag
finns på Facebook

MAGLEHEM

www.maglehem.com
Vi i Maglehem
www.viimaglehem.se
7/8 Grillfesten
Maglehems Kulturförening
–Maglehem en plats på jorden
www.maglekultur.se

VITTSKÖVLE

www.vittskovle.se

Sommarevenemang
Berlin–Maglehem
Konsten och vägen dit

Maglehems Kulturförening
18–24 juni
7 Berlinkonstnärer ställer ut i
Maglegårda och 6 ateljéer
Vernissage 18 juni kl 11.00

Drakamöllan

20 och 21 juni
Tosca – årets Sommaropera
Drakamöllan Operafestival ligger
som alltid under midsommarhelgen med premiär midsommardagen 20 juni kl. 18.00 och en
eftermiddagsföreställning
21 juni kl 14.00.
15 augusti
Draken Kjetil
Urpremiär i Drakamöllans backar för Draken Kjetil, en nordisk
opera för barn skriven för barn
mellan 6 och 10 år, se vidare
www drakamollan.se

Isidors kulle

28 juni bjuder Huaröds Kammarorkester på en oförglömlig musikupplevelse med några av våra allra
främsta musiker och sångare.
Det blir en härlig blandning
av musik i olika stilar. Vi blandar
utan skyddsnät. Årets artister bl.a.:
Världsdirigenten
Esa-Pekka Salonen
Operastjärnan
Kristina Hammarström
Musikalstjärnan Li-Tong Hsu
Gitarrkungen Göran Söllscher
Cellovirtuosen Andreas Brantelid
Multiinstrumentalisten
Stian Carstensen
Superkompet Isidor Group:
Anders Neglin, kapellmästare
Rasmus Kihlberg, trummor
Krister Jonsson, gitarr
Lars Danielsson, bas

Maglehem

1/8 Endagsevent Yoga Now
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Degeberga Runners
I december 2014 ställde Degeberga
Runners upp med två (!) lag i
Luciastafetten i Råby.

Varje måndagskväll dyker de upp,
Degeberga Runners som de kal�lar sig. Oavsett om det blåser,
regnar eller snöar är det ett glatt
skrattande gäng som utstrålar
en fantastisk värme. De träffas i
Degeberga varje måndag kl 18:00
vid grinden till Hembygdsparken
för att tillsammans träna löpning
och ha trevligt. Gruppen startades
2013 av Liselott Håkansson och
var ett initiativ i att försöka få gemensamma löparpass i byn utan
att behöva ha krav på medlemskap
eller andra åtagande som en del
föreningar kräver. Det skulle helt
enkelt vara ett lätt sätt att träna
och kommunicera med andra löpare i och runt Degeberga. Genom
en öppen grupp på Facebook bildades så Degeberga Runners som
spreds vidare. Det är många som
följer vad som händer på sidan
och där kan man läsa om hur träningen för kvällen är upplagd, var
de tänker springa och att de som
vanligt alltid möts vid grinden in
till hembygdsparken. Att vara med
och träna kostar ingenting och alla
är välkomna!
30

De som kommer och springer
med i gruppen har olika mål
med sin träning, en del tränar för
kommande lopp och andra för
motionens skull. Oftast tränas det
intervaller och det innebär att alla
i gruppen kan få ut lika mycket av
passet oavsett träningserfarenhet
eller nivå. Några i gruppen har
deltagit i en del tävlingar som t.ex.
Österlen Marathon och Åhus Trail.

Sättet som gruppen tränar
intervaller på, medger att även
stavgångare skulle kunna vara
med. Det finns alla möjligheter!
Den hittills yngsta deltagaren
på kvällarna har varit 6 år (som
sprungit tillsammans med
förälder) så det finns definitivt
inga gränser. De ungdomar som
inte orkar springa så långt har
ibland tagit cykeln till de platser
där intervallerna springs och
sedan varit med och sprungit så
långt de orkat eller velat. Under
vintern har det inte alltid varit så
många som deltagit men det kan
variera. Ibland är det sju personer
och ibland är det femton glada
energiknippen som motionerar
tillsammans.
Liselott menar att på vinterkvällarna när det regnar, blåser eller
snöar är det inte alltid lika roligt
att ge sig ut och träna löpning men
genom att vara några stycken som
tränar tillsammans gör det lättare
och framförallt mycket roligare.
Det måste vara kul och när man
har hållit på med löpträning ett tag
så blir det mer en livsstil än ”bara”
ett sätt att röra på sig. Hennes egen
grundinställning till träning är att
inte träna för att hålla sig ung utan
för att kunna bli gammal.

Nya och nygamla
näringsställen
Byabladet är glada att få
presentera nya initiativ som
gynnar både oss invånare och
turismen. Här presenterar
vi kortfattat ett nytänk –
sommarköket Cocooneating,
två nygamla ”gårdar” med anor,
Forsakarsgården och Solgården
samt byns mack som nu även blir
gatukök.
CooconEating
I slutet på juni öppnar ”Katta”
Johansson och Bodil Solhiem
Göthner SOMMARKÖKET
COCOONEATING i Borråkra
utanför Degeberga (drygt ett
stenkast från övre fallet i Forsakar).
Med en oslagbar usikt kan man
här ta en fika, äta lunch eller
middag, all mat närproducerad.
I en sprillans ny vedeldad ugn,
som i skrivandes stund proveldas,
kommer härliga ”vedeldade”
pizzor att bakas. Sommarköket
har ett sortiment av utvalda viner
samt granskottsöl, och under
fyra fredagar i juli bjuder man på
levande svängig musik.

Solgården

Forsakarsgården

Solgården i Maglehem, ny regi
och nytt skick
Det är något speciellt med
Solgården, det är alla som varit där
överens om.
Anders Bladh, ursprungligen
Degebergason renoverar nu för att
kunna öppna med alla rättigheter
under sommaren. Hans plan är att
hålla öppet som en lokal bykrog
året om och även ha ”resanderum”.

gården i ny regi. De har fräschat
upp rummen i annexet och satsar
på rumsuthyrning med frukost
samt uthyrning av lokaler för
evenemang och festligheter.
Man planerar teamakvällar under
hösten.

Forsakar
När Forsakarsgården stängde förra
säsongen var det många som undrade när det skulle bli någon aktivitet där igen. Nu har Magnus
Andersson tillsammans med
sonen Moses öppnat Forsakars-

Degeberga Servicestation
På macken i Degeberga utvidgar
Emad Al Saedi sin verksamhet.
sommar ska de sista detaljerna i
gatuköket vara klara i den del av
lokalen som tidigare var vidoebutik. För att ytterligare värna om
sina besökare byggs även toaletten
om för att bli handikappanpassad.
Macken är även utlämningsställe
för paket från DHL.

Degeberga Runners hälsar att
alla som har lite spring i benen är
välkomna och de tycker att det är
extra roligt om fler och fler ungdomar vill vara med.
Av Maria Grahn

CooconEating

Degeberga Servicestation
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Fynda hos

N.P Möller
i
Svensköps G:a
Lokalförening
Prylar o
Prylar
o pinaler
pinaler
Trätofflor
kr
Gammalt 75
o Nytt
Gammalt o Nytt
Kakelpartier
vrakpris
Kakelpartier till
till vrakpris
Ljus
m.m
Ljus oo servetter
servetter m.m.

Otroligt Billigt
Billigt
Otroligt

Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Du hittar oss i Killhult/Svensköp
Torsdagar 15-18
Lördag
- Söndag11-15
11-15
Lördag-Söndag
tel: 0705- 570 140
Vill du också underlätta
www.mollersfynd.se
tel:
0705- 570 140

för Dina nära och kära?
MINNS
gårdagen
LEV
idag
DRÖM
om
MORGONDAGEN

SELLGRENS
SKOGSTRANSPORTER AB
0733-94 06 00

Ulf
Ulf Selin
Selin Bygg
Bygg AB
AB
VÄLKOMMEN TILL DITT LOKALA KONTOR
- Med hjärtat på lokal mark!

TOLL
ARPS
TOLL
ARPS

BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
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Några av våra tjänster är
• Livsarkivet • Bouppteckning • Gravstenar • Begravning

TOLL ARPS

Forsakarsvägen
Forsakarsvägen762
762
297
94
DEGEBERGA
297 94 DEGEBERGA
0733‐466499
0733‐466499

BEGRAVNINGSBYRÅ

Idrottsvägen 3, Tollarp. 044-31 01 50
www.tollarpsbegravningsbyra.se
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Ricard Lindblad är mannen bakom Degebergas ”vår” hemsida. Här hittar man inte
enbart matnyttig information utan även poetiska formuleringar om vår fantastiska
natur: ”De solvända sluttningarna, med blottad sand och gles vegetation, tillhör de
varmaste miljöerna i landet. Eftersom marken är kalkrik lever här en rad speciella
växter och djur. På sandstäppen trivs tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika och
i reservatet prunkar även backsippa ... ”

Funderar du på vad du vill ha till
lunch? Eller undrar du när det är
dags för marknad eller något annat
skoj i byn. Då är det bara att surfa
in på www.degeberga.nu. Där kan
du hitta dagens lunchmeny för
byns gatukök och pizzerior, läsa
om kommande evenemang och
hitta info från byns företag och
föreningar samt övrig samhällsinformation. Det är ett enkelt sätt för
oss som bor i byn, samt för sommargäster och turister att hitta rätt.
Man kan söka upp det som kanske
är självklart för många, men man
kan även hitta guldkornen som
man inte hade en aning om, t.ex.
från vår natur. Här finns många
fantastiska bilder från olika områden i vår närhet upplagda. Och
34

nya läggs upp hela tiden.
Redan 2007 förverkligade Ricard
Lindblad sin vision om att det
skulle finnas en plats för företagare
och föreningar att sprida sin
information om vad som är på
gång i vår hembygd. Ricard jobbar
som nätverkstekniker på Furuboda
folkhögskola och datorer är hans

vardag. Därför kom idén om en
hemsida för byn ganska tidigt
och ambitionen har alltid varit att
föreningar gratis skall kunna få ut
sin information och företag skall
kunna sprida sin information för
en billig peng. Ricard kom med
sin idé till byalaget som var med
och sponsrade de första avgifterna
för ett webbhotell. Men sedan
har Ricard drivit sidan vidare
i egen regi som enskild firma
utan vinstintresse. Det är hans
engagemang för byn som driver
honom.
Eftersom Byalaget var med i
ett tidigt skede så kan du hitta
byalagets dokument så som
stadgar, verksamhetsberättelser
skrivelser mm, och framförallt alla
tidigare nummer av Byabladet,
som finns i digitalt format. Man
kan också direkt på hemsidan se
alla Facebookinlägg som byalaget
lägger upp.
För att degeberga.nu skall fortsätta
att utvecklas och ge tillbaka information är det viktigt med tips
om vad som är på gång mm.
Tveka inte att skicka ett mejl till
info@degeberga.nu så fort du
vet eller får ett tips om något
som borde stå på hemsidan.
Tillsammans hjälper vi Ricard
att utveckla Degeberga och
degeberga.nu.
Magnus Persson
för Degeberga Byalag

Det fina med fiber
Det där med fiber, vad är det?
Samhället i Sverige utvecklas
och behovet av information ökar
hela tiden, tjänster utvecklas både
inom den privata och offentliga
sektorn där det krävs att allt
större datamängder skickas
fram och tillbaka.
Kristianstads kommun har
beslutat att 95 % av hushållen i
kommunen ska ha möjlighet till
bredbandsuppkoppling via fiber
år 2020 och gett uppdraget att
genomföra detta till C4 Energi.
Därför har det under
senvintern–våren i år delats ut
information från C4 Energi i
brevlådorna här i Degeberga om
fiber. C4 Energi har också haft
tre välfyllda informationsmöten
i församlingshemmet här i
Degeberga med totalt cirka
210-220 deltagare som ville
veta mer om fiber och dess
möjligheter. När detta skrivs i
början av maj har det kommit in
40 % intresseanmälningar och
beställningar, för att gå vidare
till projektering har C4Energi
sagt att Degeberga behöver
uppnå att 60 % av hushållen
gör intresseanmälningar. Vi har
alltså kommit 2/3 på vägen till
projektering.
Men vad är då fiber och vilka
fördelar finns det?
Fiberkabeln är en tunn glastråd
där man överför signaler med
ljus. Fördelarna med fiber
är att man kan skicka stora
mängder information med
ljusets hastighet, det innebär att
fibern har i stort sett obegränsad
överföringshastighet både när
man skickar och tar emot, idag är
det kringutrustning som servrar,
routrar och de egna datorerna som
begränsar hastigheten.

Fibern är inte heller beroende
av vilket avstånd man befinner sig
på från kopplingsstationen eller
hur många som är uppkopplade
mot internet jämfört med dagens
ADSL och mobilt bredband.
Det innebär att det är förhållandevis enkelt och billigt
att uppgradera utrustningen
hos leverantörer av fiber och
abonnemang efterhand som
tekniken går framåt. C4 Energis
fibernät är ett så kallat öppet
fibernät, man väljer själv vilket
abonnemang eller tjänst man vill
ansluta sig till.
Vad kommer det att kosta?
C4Energi har satt ett pris på
12900kr för att koppla in fiber i
huset, men då ingår inte att man
gräver på kundens tomtmark.
Önskar man detta kostar det
ytterligare 1800 kr. Har man
möjlighet till ROT-avdrag
(2014 års regler) går det bra att
utnyttja det och då blir den totala
kostnaden 11765+900 = 12665kr.
Vill man så kan man köpa till
en extra anslutning i huset eller
en trådlös router om man inte
vill ordna det själv. När man väl
har betalt för inkopplingen tar
C4Energi inte ut några ytterligare
avgifter utan det är bara egna
uppgraderingar av utrustning och
det abonnemang man väljer som
kostar, man betalar alltså ingen
nätavgift.
Vad kan man välja för
abonnemang?
De flesta stora leverantörerna
tillsammans med lokala
leverantörer finns representerade
bland abonnemangen man kan
välja på. Lättast hittar man detta
genom att gå in på C4 Energis
hemsida, välj länken ”fibernät” och

sedan klicka sig vidare.
Var anmäler man intresse?
Man kan gå in på www.c4energi.se
och klicka på länken ”fiberfeber”
och klicka sig vidare därifrån
eller så kontaktar man oss lokala
kontakter.
Lokala kontakter
I Degeberga har vi skapat en
Facebook-grupp som heter ”Vi
som vill ha fiber till Degeberga”.
Där hittar man information om
vad som händer, man kan ställa
frågor med mera. Man kan också
mejla till ”fiber@degeberga.nu”
om man undrar över något, vill ha
broschyrer, beställningsblanketter
med mera. Det går också bra
att ringa på 0767-70 34 72 på
kvällstid.
Det finns ytterligare information
om fiber på www.degeberga.nu
också.
Facebookgruppen ”Vi som vill
ha fiber till Degeberga” Magnus
Andersson

Magnus Andersson för Byabladet
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Alléns gårdsbutik
Den gröna butiken
med obesprutade

Grönsaker & Bär
Ni hittar oss mittemot
Vittskövle slott i

gamla slottsträdgården
bakom muren

VÄLKOMMEN
Katarina

Tel. 0708-56 19 79

Butiken är öppen

VÄRMEPUMPAR

1 okt—31 april
Enligt överenskommelse. Ring!
1 maj—31 sept
Måndagar 10-13
Fredagar
15-17
Lördagar (10-13)

(Lör med reservation. för ändringar Ring!)

Övriga dagar öppet enl.
överenskommelse.
thermia.se

Degeberga rör AB

Om ni behöver
trygghet så vänd
er till...

Allt inom rörservice!
Niklas 0708-35 23 86 (Degeberga)

• Pär 0709-18 57 00 (Åhus)

Stellan 0708 - 238421

Stellan 0708 - 238421
Christer 0708 - 238641

Christer 0708 - 238641
Stellan 0708 - 238421
Stellan 0708
Christer
0708--238421
238641

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

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

Marie

Michael

Öppettider:

Välkomna!
Tisd-Fred044-350065
9 - 17.30, Lörd 10 - 14
Välkomna!

Laila

Munkahagevägen
714
Öppet: tisd-fred
tisd-fred99--17.30
17.30 Lörd
Lörd10
10--14
Öppet:
044-350065
044-350065

Munkahagevägen 77
Munkahagevägen

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

Kristianstad:
Östra Vallgatan 6
Tel: 044-215050

Serverar dagens måndag - fredag, husmanskost

Nybakta frallor och franskbröd varje dag - även söndagar
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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.
Christian
0736-004962
christian.hakansson@telia.com

GATUKÖK

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

Christer 0708 - 238641

Vi utför alla slags glasningsarbeten.

Besöks adress:
Tollarp:
Polgatan 3
Tel: 044-310080

Tar beställning från Önneköps Bageri

Stellan 0708
Christer
0708 -- 238421
238641

Tingsvägen 61

Degeberga

Telefon: 350644

Kulglass, Mjukglass
Öppet:
18 -öppet:
30/6: 11.00
11:00 -- 20.00
21:00
Gatukök
1/7 - 19/8: 11:00 - 22:00

Bruno
0708-494962
bruno.hakansson@telia.com

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

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

FÖR DIN TRYGGHET

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

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

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

Agneta Eriksson
Innesäljare
Lantbruksförsäkring
044-19 62 47

Boka rådgivning

lansforsakringar.se

Hos oss är alla bilar välkomna

Ved

Kristianstad: 044-19 62 00
Hässleholm: 0451-489 00
Bromölla:
0456-64 74 00

• 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.

GARANTERAT SVENSKT KÖTT!

Magnus Rönndahl
DEVI Skogsavverkningar AB

Gäller vid köp över 1.200:-

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

Q-Light

FÖRSÄLJNING
AV MATJORD, GRUS OCH
STEN I STORSÄCK!

Massage
Medicinsk Qigong enl
Biyunmetoden
Hälsorådgivning

1000:1200:-

exkl. moms

/storsäck (ca 1 ton)
inkl. hemleverans!

Ljus- och färgterapi
med medicinskt
fullspektraljus
• Sömnbesvär
• Hudproblem
• Nedsatt
immunförsvar
• Muskel- och
ledinflammation

Öppettider:
Torsdag - Fredag 13.30 - 17.30
Lördagar stängt.
För info: www.degeberga.nu
044-35 05 93
Jonas Hellberg, 0734 - 43 60 36

Ingalill Kjellqvist Dipl. Qiterapeut Cert. Massör
Maglevägen 3 Maglehem 0708 849585 www.eirafriskvard.se ingalill@eirafriskvard.se

Oljebyte fr. 1500 kr.
Försäljning av
mopeder och fyrhjulingar.
Vi gör även service på husbilar.
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Brasved & pannved
Säljes av bra kvalité
Transport ordnas
Tel 044-35 07 62
0708-35 07 62

0708-35 15 25

Utför även allt inom plåtslageri

0739-07 67 52

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

Välkomna!
önskar
Marie och Mikaela
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Gärds Härads Hembygdsförening – en ovanligt pigg 80-åring
Industrialiseringen och därmed
urbaniseringen av samhället under
de första årtiondena av 1900-talet
riskerade att utplåna den gamla
bondekulturen. 1935 beslöts vid
ett möte att etablera en hembygdsförening inom Gärds Härad och
eventuellt en hembygdspark för att
ta tillvara gamla gårdar, byggnader
och möbler etc. Familjen Enoch
Flygare skänkte mark i Mörkavad,
Degeberga för att etablera en hembygdspark och därmed var platsen
given.
Georg Karlin, grundaren av Kulturhistoriska museet i Lund, fick i
uppdrag att rita en by som den såg
ut på 1800-talet, med gårdar och
stugor spridda i ”byn”. Samtliga
äldre byggnader i den ursprungliga parken har flyttats från orter
inom Gärds härad med undantag
för Prästgården som kommer från

Sövde utanför Sjöbo. På senare
år införlivades Kragahuset och
Furumöllan som ligger på sina
ursprungliga platser.
Förutom Hembygdsparken i
Degeberga, äger föreningen
Folkestorps Brännerimuseum,
Gamla Rompeboden, ålakustens
äldsta ålabod och en skogsfastighet
i Rebbetuaröd med en malttorka
och gårdsruin (den kringbyggda
skånegården brann ner 1968).
Handelsboden och vagnsmuseet,
Ivar Johnsson-museet och receptionsbyggnad vid prästgården, där
ett skol- och hantverkmuseum
finns på övervåningen, har tillkommit på senare år. Det finns
14 byggnaderna i parken och när
stugorna är öppna för allmänheten
finns i varje stuga minst två värdar
som berättar om livet förr.

Hembygdsföreningen är en mycket
aktiv förening, med flera stora
arrangemang under året och till
dessa krävs många funktionärer.
Allt görs på ideell basis och man
har roligt tillsammans!
Alla känner säkert till Degeberga
marknad och Antik- o samlarmarknaden, inte att förglömma
konstutställningar under påsken,
Trädgårdsmässan och Barn- och
familjedagen i maj, Ivar Johnssondagen med Nationaldagsfirande,
Spelmansstämma under juni,
Midsommarfirande, Bälgträffen i
augusti och Julstuga i november.
Under vår och höst arrangeras
”Trivselkvällar” med filmförevisningar, föreläsningar och musikunderhållning. I parkens prästgård finns Café Trolldegen.

Filminspelning

Hembygdsföreningen

Folkestorp

Den vackra naturen med sina
gamla byggnader lockar ca 50 000
besökare per år. Från och med i
år kan den som äger en smartphone ladda ner appen ”Tidsmaskinen” och bli guidad runt i
hembygdsparken och ”göra en resa
tillbaka i tiden”. Av 14 byggnader,
har 6 stycken valts ut att ingå i
”Tidsmaskinen”. Det är bara att
starta appen och följa anvisningarna mot koordinaterna som leder
till de olika byggnaderna.
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Man kan även via QR-kod se
filmen ”Med häst och vagn
till möllan” som spelades in i
parken 2013 i sin smartphone.
Här får man praktiskt se
användandet av vagnstyperna
som finns i museet. En film om
Folkestorps Brännerimuseum och
sprittillverkningen finns även den
som en QR-kod.
Hembygdsparken är till för alla
och är allas ansvar. Nu har det gått

80 år sedan föreningen bildades.
Låt oss tillsammans hjälpas åt att
föra vårt kulturarv vidare till kommande generationer.
Den 9:e augusti firar vi 80 års jubileum. För vidare information se
www.hembygd.se/gards-harads/
För Byabladet
Carl-Eric Järlesäter, ordförande
Gärds Härads Hembygdsförening
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Från en tanke ...

... till verklighet

Vi utför allt inom markarbeten:
• Grävning & schaktning
• Sten & plattläggning
• Vatten & avloppsarbeten
• Transport och försäljning av grus och bärlager
Vi har den totala lösningen för er!
Slå oss gärna en signal
Tel: 070-970 99 78
Björn Andersson

Björntjänster ad final.indd 1
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Kom in och bli överaskad av vårt stora sortiment!

Välkommen till vår butik

Belysning, Småel, Vitvaror, Kök, Badrum
Öppettider är mån - fre 10.00 - 17.30 och lör 10.00 - 13.00
Örtagårdsvägen 1 . 297 31 Degeberga
www.eltjanster.com

”Vi installerar och servar allt inom elbranschen”
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