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Vintersolen lyser över Hjärnarp den 5 januari 2009
Nya hyreslägenheter byggs på Söndrebalg.

Ansvarig utgivare Lars Hedström - lars@hedstrom.as - Redaktör Margareta Arvidsson - redaktionen@ektv.nu
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
ger ut och distribuerar tidningen till alla hushåll i Hjärnarp och Tåstarp.
Medlemskap i föreningen: 50 kr för familj och 25 kr för enskild,
sätts in på föreningens postgiro 1638583-3.
Ansvarig utgivare: Lars Hedström Tryck: Tryckaren Engelholm
Redaktion:
Margareta Arvidsson, även annonser, tel 281 83, redaktionen@ektv.nu
Karl-Axel Sand, tel 284 93, karl-axel.sand@ektv.nu

Från redaktionen
Kära läsare och annonsörer!
Det har varit lätt att finna saker som är
Välkomna till en ny variant av Hjärnvärda att skriva om och det är alltid
arpsbladet, nämligen en i färg! Att vi
roligt att träffa och tala med människor
kunnat trycka detta nummer i färg kan som har något intressant att berätta.
vi främst tacka våra trogna annonMen idéer till artiklar är också berosörer för. Ni har förstått vad en lokal
ende av inflödet av information från
tidning betyder för hembygden och
omgivningen, så har du något som du
vad en annons ger tillbaka i form av
tycker vi borde skriva om, hör av dig.
good will till företaget. Ett stort tack till
er! Naturligtvis hoppas vi att ni härige- Idag är vi bara två i redaktionen och
nom också skall få fler nya kunder och
vår största önskan är att utöka den
att hjärnarpsborna skall fortsätta att
fler medarbetare, någon mer som
med
gynna de lokala företagen.
gör reportage och någon som är bra
Tidningen görs helt på ideell grund och på att fotografera. Ålder spelar inte
är självfinansierande. Den har till upp- någon roll, men vi har svårt att täcka
yngre läsares behov. Skulle du känna
gift att vara ett språkrör för Förenlust
till något av detta eller för övrigt ha
ingen Framtidsbygd Hjärnarp och
några synpunkter på tidningen, så ring
spegla händelser och arrangemang i
eller mejla till oss i redaktionen. Detbygden, historiska eller nutida, mänsamma gäller om du som företagare
niskor som bor eller arbetar här samt
olika verksamheter och företag. Med
vill sälla dig till skaran av annonsörer.
utgivning två gånger om året, i början
Nu önskar vi i redaktionen alla läsare
av mars och oktober, säger det sig
en trevlig stund med tidningen.
själv att det inte kan bli några heta
Margareta Arvidsson
nyhetsinslag som i övrig press.
Prisexempel på annonser i 4-färg:
Priset på annons i annan storlek står
i direkt proportion till exemplen.

¼ A5-sida
600 kr/nummer
½ A5-sida 1.200 kr/nummer
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Verksamhetsberättelse för år 2008
Styrelse
Marie Svensson, vice ordf
masvens@spray.se
Tel 28381
Lars Hedström, kassör
lars@hedstrom.as
Tel 454050, 0708 868686

Magnus Johansson, sekreterare
magnus.johansson@gripen.se
Tel 454792, 0705 984547
Bengt Wahlström
augusta_bell@hotmail.com
Tel 454756, 0739 343943
Lasse Mark
Tel 454211

Revisorer

Bengt Gustavsson
Bengt Pålsson
Marianne Edhe-Frick

Valberedning

Tommy Nordbergh
Mats Kjellin
Stellan Johansson

Antalet betalande medlemmar vid årets slut:
Bidrag har i år lämnats till: Föräldranätverket
112 familjemedlemmar och 32 enskilda medlemmar. i Hjärnarp till en föreläsning om ”Din plats i
syskonskaran”. Föräldraföreläsning om
Medlemsavgift: 50 kr/familj, 25kr/enskild.
”Näring och hälsa” för F-3. Hjärnarps scoutAntal protokollförda styrelsemöten: 4
kår till en miljövänlig uppvärmning av sin
nya scoutstuga.
Vid årsmötet den 17/4 på församlingsgården
avtackades ordförande Mats Rönnertz och
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla
styrelsemedlem Simon Dahlsfelt med blommor. som deltagit i föreningens verksamhet.
Söndagen den 11/5 ägde PostrånevandringHjärnarp 8 januari 2009
en rum i strålande väder. Ca 700 personer
fick en härlig upplevelse på sin vandring
Marie Svensson
Lars Hedström
över åsen. Deltagande funktionärer bjöds på Magnus Johansson
Bengt Wahlström
en trevlig kväll på Heagården i Munka
Lasse Mark
Ljungby den 2/6.
Vid Söndrebalgs skolas 10-årsjubiléum som
F-9 skola lördagen den 27/9 fick föreningen
ett bra tillfälle att presentera sin verksamhet.

Verksamhetsplan för år 2009

För år 2009 har styrelsen gjort upp följande
verksamhetsplan:
Nätverket i Hjärnarp hade i år sin Höstmässa i
gymnastiksalen på Söndrebalgs skola den 25/10. Tidningen Hjärnarpsbladet, som ges ut vår och
På ett välbesökt möte den 6/11 (även detta i höst, trycks nu i färg.
skolans gy-sal) talade och svarade Kommu- Postrånevandringen arrangeras söndagen
nalrådet Åsa Herbst på frågor om ”Hjärnarp den 10/5.
- en del av Ängelholm”.
Pensionärerna på Åshaga bjuds på fika
Enligt tradition bjöds pensionärerna på Ås- och underhållning.
haga på en trevlig eftermiddag den 27/11
Julmarknad.
med kaffe och tårta samt musikunderhållning Vi kommer att bevaka det som händer i
av Bengt Hedin.
kommunen som berör oss i Hjärnarp.
Julmarknaden den 6/12 hölls traditionsenligt Vi är också mottagliga för allt som kan göra
det bättre för oss i Hjärnarp, och hoppas
på torget med marknadsstånd, julmusik av
”Totta”, chokladhjul och tomtebesök. Årets att ni hör av er till oss i styrelsen.
pepparkakshus som bakats av förskolan och
Styrelsen för Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
skolans klasser ställdes ut på biblioteket.
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En ljusglimt i höstmörkret

Wooow!

gde,
o
f
g
r
Foto: Lars Hedström
to
n
e
g
.
!
a
in
har ill jag h torget, blev det när Bengt Hedin underhöll med
m
o
v
a
“D
kända och älskade melodier på dragspel
bbet nte sköt
o
j
t
i
e
och Föreningen Framtidsbygd bjöd på
d
d
a ju liga me å.
k
s
tårta till eftermiddagskaffet på Åshaga.
Jag det ro
h s e!”
c
o
bara rknaden ger Lass) På bilden är det Åke Nilsson som har
a
n
0
besök av hustrun Berit. Med på kaffekajulm or jag ri 45 40 5
laset var förutom boende på Åshaga
r
m
t
Jag edströ
även andra pensionärer som bjudits in av
H
(Lars

sin hemtjänstpersonal.

Bokslut 2008 för Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning, annonser
Försäljning, aktiviteter
Summa intäkter
Utgifter
Hjärnarpsbladet
Kostnader, aktiviteter
Kostnader, övrigt
Lämnade bidrag och gåvor
Bankkostnader
Summa utgifter
Rörelsens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Intäktsräntor
Utgiftsräntor
Finansiellt netto
Resultat efter finansiellt netto
Skatt
Resultat efter skatt

2008

2007

6 400,00
34 550,00
41 907,00
82 857,00

6 200,00
29 875,00
42 673,50
78 748,50

17 949,75
31 778,25
9 756,00
28 000,00
627,00
88 111,00
- 5 254,00

23 081,88
30 134,00
12 093,00
9 605,00
730,00
75 643,88
3 104,62

1 196,00

763,00

1 196,00
- 4 058,00

763,00
3 867,62
140,00
4 007,62

- 4 058,00
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Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Möte med Åsa Herbst
Kommunrådet Åsa Herbst hade bjudits in till höstens informationsmöte medtemat

”Hjärnarp - en del av Ängelholm”.
Text och bild: Margareta Arvidsson

Ett 60-tal hjärnarpsbor var intresserade åhörare och debattörer
i gymnastiksalen i Söndrebalgs skola.

Kommunens ekonomi
Sedan föreningens vice ordförande
Marie Svensson hälsat välkommen
inledde Åsa mötet med en genomgång
av det aktuella läget i kommunen som
helhet. Läget är under kontroll och det
finns säkra siffror för 2009, men det
blir inte lika stor tillväxt som planerat.
Skatten blir oförändrad och är bland
de 10 lägsta i landet.

idrottshallar är dock avgiften fortfarande låg i förhållande till den verkliga
kostnaden, ca 500-700 kr/tim. Här
subventionerar kommunen kraftigt.
Privat regi
När det gäller särskilda boenden är
målsättningen att hälften skall drivas i
privat regi. Här påminde Åsa oss om
att man lyssnat på folkets röst när man
backat från förslaget att veckovis

På fråga från publiken huruvida det
spekulerats med kommunens pensonspengar svarade Åsa att pensionspengarna är säkrade så alla de över
3000 kommunanställda kan känna sig
lugna.
Höjda avgifter
Däremot kommer flera avgifter att
höjas och den höjningen kan upplevas
som stor beroende på att flera taxor
inte höjts på 10 år. När det gäller

För ljud och ljus stod de kunniga eleverna
Alexander Wollersheim klass 9, Jonathan
Elofsson och Tobias Larsson, båda från
klass 8 på skolan.
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som är byggd så att man kan vara
flexibel i pedagogiken, det påverkar
elevernas resultat i positiv riktning.

distribuera frysta matportioner till de
pensionärer i ordinärt boende som är
abonnenter, för att istället behålla det
nuvarande systemet med dagliga
portioner lagade i kommunens kök.

Och så skall Munka Ljungbybyggen
bygga hyreslägenheter i Hjärnarp. Det
är en avsevärd satsning och ett stort
risktagande idag, men det finns alldeles för få hyresrätter här. Det är många
äldre som vill sälja sina hus och flytta
till en lägenhet.

Våra minst använda lokaler
När det gäller skolan dras man med
samma problem som övriga landet,
nämligen vikande elevunderlag. Och
vad är då naturligare än att använda de
överblivna resurserna inom verksamheten, t ex flytta in förskoleklasserna
med 5-åringar i skollokalerna. Så skall
det nu bli överallt i kommunen. Man
frigör då platser inom barnomsorgen
till yngre barn.
-Vi måste bli bättre på att använda
våra offentliga lokaler, skolan är den
som används minst idag. Vi måste
tänka flexibelt.

En fråga där Föreningen Framtidsbygd
medverkat är breddningen av Rössjövägen vid ICA Arons. Där har nu tekniska kontoret arbetat fram en skiss.
Åsa tycker det är bra att kommunen
har en samarbetspartner.

Föreningens kassör Lars Hedström visar
breddningen på stordia och förklarar.

Tomten bredvid biblioteket skulle
passa bra till parkering för besökare
till biblioteket, men här har man inte
kommit någon vart med markägaren.

Så övergick Åsa till hjärnarpsfrågorna.

Aktuellt i Hjärnarp
-Jag har inte bara varit i Hjärnarp och
haft roligt, sa Åsa och syftade på
Hjärnarpsrevyn, utan jag har också
besökt skolan. Det är en fräsch skola

Svenstorpsområdet
Här behövs en investering i VA, spillvattenledningen är underdimensionerad. I frågan om gång- och cykelväg
6

är det kärvt. Markägaren som håller
köttdjur i området vill inte släppa till
mark på den genaste och först föreslagna sträckningen. Här tog Valter
Nilsson till orda och förklarade å
markägarens vägnar varför, men att
han själv var villig att släppa till området utmed motorvägen. Ett västligare
alternativ som också diskuterats men
förkastats.

mark, t ex genom expropriering. Men
det finns gränser, så nu funderar man
på att planlägga området. När planen
väl är godkänd med en inlagd gångoch cykelväg, kan inget längre hindra
dess genomförande.

”Två flugor på smällen”
Nu visades ett nytt alternativ, det s k
östliga, som tekniska kontoret nu skissar på. Det skulle i slutänden ansluta
till Boarpsvägen. Eftersom Svenstorp
planeras byggas ut i östlig riktning och
rop på gång- och cykelväg även finns
från boende på Boarpsvägen, kan
man rent spontant tycka att detta är ett
bra alternativ. Då slipper skolbarn som
går och cyklar på Boarpsvägen att
utsättas för trafikfaran på den tidvis
starkt biltrafikerade vägen.
Kruxet är bara att det blir betydligt
dyrare och Vägverket har tidigare
ställt sig kallsinniga till att göra förbättringar på Boarpsvägen. När det gäller
den först föreslagna sträckningen var
Vägverket medfinansiär till hälften.
Samma nödrop på gång- och cykelväg finns f ö också från skolbarnsföräldrar utefter Nya Rössjövägen på
delen ovanför villaområdena.
Området planläggs?
Här påminde Åsa om Alliansens
ideologi att inte tilltvinga sig privatägd
7

Buss till flygplatsen
Det finns ett medborgarförslag från
Tina Nordström i Hjärnarp som väckt
intresse hos beslutsfattarna.Det går ut
på att margretetorpsbussen skall ta
vägen över flygplatsen. Här kom också frågan om gymnasieungdomarnas
svårigheter att ta sig till undervisningen
på Valhall upp. De förbindelser till Valhall som finns är underdimensionerade.
Elever får inte plats utan får vänta på
nästa buss och kommer för sent till
undervisningen. Även frågan om varför man inte som privatperson kan få
utnyttja ledig kapacitet i skolskjutsarna
ställdes. Åsa svarade att kommunen
nu äntligen skall ta ett helhetsgrepp på
all skjutsning som förekommer i kommunen för att söka samordnings- och
utnyttjandevinster.
Vi kör för fort där det går
Så sa Åsa i sitt inlägg i trafikfrågorna.
Det enda som tycks fungera är timglasmodellen, dvs avsnävning av körbanan. Vid tillåtna 30 km hastighet har
cyklister och fotgängare alltid företräde, så här behövs inga övergångsmarkeringar. Det blev svaret på frågan
om varför det inte finns övergångsställen markerade där cykelstigarna slutar.

Nya bostäder
Munka Ljungbybyggens VD Bengt
Gustavsson ställde ut ritningar till beskådande och beskrev bygget av hyresrätter vid Munkvägen.
-Jordhögarna där är inga nya bullervallar. Dom ska bort igen.

till Valhall. Många barnfamiljer har valt
att bo i Västersjöområdet eftersom det
är lättare för unga mänskor att kunna bo
i eget hus där.
På detta inlägg svarade Framtidsbygds
Bengt Wahlström att det gäller att gå
ihop några stycken, att få fler med sig
och bilda en arbetsgrupp som undersöker intresset och kan arbeta fram ett
förslag. Då får man stöd och hjälp av
föreningen. Det är så det går till.

Det blir 22 lägenheter om ca 80 m2 i
11 parhus. Tre rum kan lätt förvandlas
till fyra, eller tvärtom, med hjälp av en
lätt monterbar vägg. Det blir två inflyttningsetapper, i juli och november
år 2009. Målgrupperna är dels äldre
och dels barnfamiljer som ett alternativ
till villaboende. Månadshyran kommer
att ligga under 8000 kr.

På frågan om hur länge ruinerna vid
Diligensen skall vara kvar, svarades att
området håller på att projekteras för
ett mindre antal småhus. (Senare har vi
fått veta att projektet lagts i malpåse
pga lågkonjunkturen.)

Frågestunden
De frågor som tidigare varit uppe kretsade till största delen om gång- och
cykelvägen till Svenstorp. Nu tog lerbäckshultsborna Leif Carlsson och
Valdemar Karlsson till orda och frågade varför allt bara handlade om
Svenstorp:
-Vi är också med i Framtidsbygd och
det bor mer folk i våra byar Lerbäckshult, Ugglehult och Nybygget
(Västersjöområdet) än i Svenstorp
och vi har ingen gång- och cykelväg
och inga bussförbindelser.
En inte helt oberfogad fråga, då Åsa
tidigare förklarat Alliansens policy att
alla byarna skall leva. Det är t ex extra
krångligt för en del gymnasieelever i
detta område. Först skall de genom
egen försorg ta sig ner till Hjärnarp,
därefter åka buss till Munka Ljungby
och sedan till Ängelholm och därifrån

Det var flera småfrågor som lyftes
fram, bl a påpekades att det var dålig
belysning vid avfarten till flygplatsen.
Som avslutning på kvällen lovade Åsa
Herbst att ta med sig denna och flera
andra frågor till stadshuset och Marie
Svensson tackade henne för hennes
insats och alla andra för visat intresse.

Mötet bevakades av HD/NST:s Elin Wrethov, här i samspråk med Framtidsbygds
Lars Hedström och Marie Svensson.
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Och här har vi Bill

Foto och text: Brobyggaren - Bill:s bäste kompis.

Artikeln ”Vem är Bill”, som handlade om en bro, i förra numret av tidningen
väckte nyfikenheten hos en del läsare. Några har konspiratoriskt viskat: ”Jag vet
vem som är Bill.” Och nu får vi andra veta det också.
Bill är en hund. Han är en mycket känd personlighet på Söndrebalg. Men varför
har han fått en bro uppkallad efter sig? Historien är som följer:
En dag var Bill och hans matte ute och promenerade på Bäckarundan. De
träffade då en man som de började prata med. Han sa: ”Det är en äldre man som
håller på att bygga en bro över bäcken. Det är bra, så vi kan komma torrskodda
över”. ”Nej”, sa Bills matte, ”Den är inte till för oss. Han bygger den till Bill för
att han inte ska bli våt om tassarna”.
Bron hade först tänkt att kallas BILL:s BRIDGE men det lät lite för pretentiöst,
så när mässingsskylten som är fäst på broräcket beställdes, präglades BILL:s
BRO in. Detta måste vara unikt i världen. Oss veterligt har ingen annan hund fått
en bro uppkallad efter sig. Det brukar bara vara kungligheter eller andra prominenta personer som får det.

PS. Ett stort tack till Vejby Trä som skänkt trävirket! DS.
Redaktionens kommentar: Så nu vet vi det, vilket inte hindrar alla oss andra att skamlöst
begagna bron. Vi har mycket glädje och nytta av den. Tack än en gång, Bill! Och brobyggaren!
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Störst kursutbud i stan!
Är ni intresserade av att börja på kurs?
Gå in på vår hemsida för att se alla våra
kurser eller boka direkt via butiken/telefon.

www.hundägarskolan.se
BUTIK • Foder och tillbehör till hund & katt
TRIM • KLIPP • BAD Kloklippning 40:HUNDDAGIS • HUNDPSYKOLOG

ÖPPET VARDAG 8.00-18.00 LÖRDAG 10.00-13.00
METALLGATAN 12B, ÄNGELHOLM • 0431-154 53
www.gpa.se
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Högstadiet 10 år firades med öppet hus

Jublet efter mästerskapet i kapsyljakten hann knappt lägga sig
förrän det var dags för en ny braksuccé. Öppet Hus på Söndrebalgs skola lockade en stor besökarskara. Redan anblicken av
havet av parkerade bilar gjorde klart att här försiggick något som
lockade storpublik. Mattias Salomonsson i klass 91 var en av de
många parkeringsfunktionärerna.

Text och bild: Margareta Arvidsson

En fin septemberlördag höll rektor
Staffan Johnsson sitt hälsningsanförande uppflugen i aktern på vikingaskeppet som hör till Drakbåtsstatyn på
skolgården i Söndrebalg. 10 bra år
med eget högstadium kräver absolut
en festlighet. Alla på den fullsmockade
skolgården sjöng med i den för dagen
komponerade
skolsången och
Maria Ludvigsson, lärare i tyska
och engelska,
blåste en fanfar på
trumpet.

kunde gå runt i klassrummen och höra
på lektioner eller prata med lärarna.

Själv passade jag på att få en pratstund med rektorn. Staffan Johnsson
började här som rektor när högstadiet
varit igång en termin. Han är rektor för
hela utbildningsområdet Hjärnarp, dvs
för barn mellan 1 och 16 år.
- Det är väldigt
speciellt att få
följa barnen så.
De som går i nian
nu, var på Morkullan 1998,
säger Staffan.
- Den viktigaste
Därefter följde
uppgiften
jag har,
lektioner som
är att rekrytera
vanligt, och detta
bra personal och
på en lördag!
det tycker jag
Kompensation
att jag lyckats
med en extra
Staffan har just hälsat välkommen när Åsbo Spelmän med. Vi hävdar
jullovsdag hade klämmer i med sin härliga musik. Spelmännen har sina oss mycket väl i
repetitioner i skolans matsal varannan vecka.
de nationella
utlovats. Man
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Inte helt lätt att koncentrera sig på matten, när det
kryllar av folk i skolsalen, tycker Oscar Persson i
klass 5-6. Var och en av de 360 eleverna hade fått
fem inbjudningar med sig hem.

proven och har hela tiden förbättrat
våra resultat. Nu i våras hade vi bästa
resultatet någonsin. Det är ett målmedvetet arbete från det barnen börjar
skolan. Det är en stor fördel med kontinuiteten i barnens utveckling.

barnen både fysiskt, mentalt
och socialt. Vi har olika projekt på gång med pausverksamheter. En kiropraktor
kommer till skolan och
instruerar barnen i rörelser
som skall stärka deras hållning och fysik. I förskolan har
barnen paus med massage,
s k klappevila. Vi har också
något som vi kallar livskunskap, det som är livsviktigt för
- stärka den sociala och
att
mentala förmågan.

- Jag ser väldigt ljust på skolans utveckling särskilt om vi får fler elever
pga den nybyggnation av bostäder i
Hjärnarp som är aviserad. Och så vill
vi hitta nya arbetssätt som utvecklar
eleverna ännu bättre än idag.

- Denna lilla skola har en bra storlek.
Alla eleverna blir sedda och integrerade i
verksamheten. Den enda nackdelen är
att variationer i elevunderlaget märks
mer och det påverkar. Just nu minskar
elevantalet. Vi är nere i 360. För 10 år
sedan fanns det betydligt fler och allra
flest var det år 2000, 420 elever. Minskningen innebär bl a att vi inte kan få till
alla valen, t ex språken, som eleverna
skulle vilja ha.
- Nu finns det utrymme för fler elever
på skolan, fast då måste förskolan lyftas ut och nya lokaler byggas för den.
- Vi arbetar målmedvetet med vår hälsoprofil och finner olika sätt att stärka

Evelina Thapikul-Salomonsson i
klass 91/92 berättar på spanska
om sin favoritmusik. Till höger
mentorn Maria Ludvigsson.
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- Föreningen Framtidsbyggd är en tillgång för oss. Vi har ett givande samarbete på olika plan, t ex material som vi
använder ihop och där föreningen hjälper till med pengar till inköp för olika
ändamål. Jag ser positivt på Framtidsbygds roll i samhället.

Onsdagar 18,30-22 är klubben i samlingslokalen på Rössjövägen 12, om nu
någon mer vill vara med. Och ClaesEriks telefonnummer är 454009.
Barkåkra/Hjärnarps skyttegille fanns
representerat vid ett bord med salongsgevär och luftpistol. Vid intresse
skall man ringa Henrik och Kerstin på
telefon 452966.

- Det viktigaste i hela vår skolverksamhet är att det är ett positivt klimat
både bland elever och personal.
”Söndrebalg - den lilla skolan med det
stora hjärtat”, avslutar Staffan.
På denna skolans jubileumsdag fick
även Hjärnarps föreningar visa upp
sig. Här är ett axplock:
I biblioteket fanns förutom Marja Bergman som förestår skolbiblioteket, även
Annika Jarnbjer som informerade om
Hjärnarps bibliotek. Det stora läsbordet hade ockuperats av Hjärnarps
schackklubb med Clas-Erik Nilsson,
som är i skolan för eleverna måndag
till torsdag kl 11-14.

Henrik Nilsson och Kerstin Lindgren
vid skyttebordet.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
representerades av Bengt Wahlström
och Lasse Mark som informerade och
botaniserade bland äldre nummer av
tidningen Hjärnarpsbladet. Som hjärnarps/tåstarpsbo behövs du i föreningen,
så ring Lars Hedström, tel 454050,
0708-868686.
Utomhus pågick en mängd aktiviteter.
På skolans grusplan spelade PRO
boule och jag blev bjuden på indiangodis hos Hjärnarps scoutkår som
hade slagit läger med vindskydd och
eldhärd på gräsmattan. Jag erbjöds

Claes-Erik Nilsson gestikulerar vilt med
svarta damen och sparkande bönder när
han demonstrerar för Bengt Wahlström.
13

också att gå deras tipsrunda med kluriga frågor. Vill du bli scout, ring Niklas:
0733-24 87 51 eller 0431-45 47 29.

Lindebolarna spelade framför Blå Huset

På Café Blå Huset och 6:ans café var det
en strid ström av gäster och åtgången på
kaffe, saft och bullar och smörgås var
stor. När det blev lunchdags kunde man
äta gulaschsoppa i matsalen eller i serveringstältet i trädgården till det facila priset
av 20 kr.

Seniorscouten Simon Paulsson klyver
ved till stekningen av indiangodis
(havregryn, smör, socker)

Slutligen några ord från elever i högstadiet och deras föräldrar.
- Vi har bra kamrater och bra lärare,
men längtar till stan ibland, för där finns
mer att göra på rasterna, tyckte niorna
Amanda Palm, Linnea Andersson och
Sofia Månsson.

I foajén ställde
Hjärnarpsrevyn
ut scenkläder
och affischer
från sina revyer

Lindebolarna är en förening som funnits för barn och ungdomar i över 40
år nu. De har många elever från skolan
som medlemmar och musiken kombineras med ridverksamhet och folkdans. Föreningen anordnar läger på
skolloven och har en fritidsklubb med
musikprofil. Vid intresse ring Berit Ahlberg 455162 eller Eva Fjäll 455494.
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- Vi är nöjda med högstadiet men har
inget att jämföra med. Här känner alla
alla, både föräldrar och barn. Småskaligheten kan göra det svårare att få
pengarna att räcka till, man måste göra
sig av med assistenter och slå ihop
klasser, sa Maria Månsson och Mona
Andersson instämde.
Skoldagen avslutades för alla eleverna med
Skoljoggen som är ett riksevenemang som
genomförs varje år i september.

Nätverket i Hjärnarp

Höstmässan
Ett 30-tal utställare med Hantverk och Hälsa
samsades om utrymmet i gymnastiksalen i
Söndrebalgs skola och lyste upp denna
kulna oktoberdag. Stort utrymme gavs åt
temat hälsa, men även det traditionella
konsthantverket och hobbyalstren fyllde
mässan.

Marie Lindberg från Hjärnarp letar
efter något fint att ge i julklapp
För många av de flera hundra besökarna
var det samtidigt en mysig utställning med
trivsam social samvaro. Man träffade
vänner och bekanta medan man gick runt
och tittade, provsmakade och handlade.
2
Eller satt i cafeterian och pratade över en
portion nygräddade våfflor eller munkar.

Dana Feiks står beredd med massagebänken och massageprodukterna
Denna gången var det ett nytt koncept i
och med att även småföretagare i Hjärnarp
med omnejd fick visa upp sig. För det är
viktigt att synas och värva kunder. Här
fanns också en skolklass som fyllde på
klasskassan genom att sälja hembakat.

Maria Nyström och Inger Nilsson från
”Fika på torpet” säljer hembakat.
Yvonne Ahlgren från ”Bär och Päror”med
produkter från det egna stället i Vantinge
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Många ”utsocknes” frågar sig hur lilla Hjärnarp kan ha så många stora, fina evenemang.

Toarps Lövstig 7
266 92 MUNKA LJUNGBY

Hjärnarps Bibliotek
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Trappor

Tel 0431-285 27

Fönster
Dörrar

Öppettider
Måndag
Tisdag
Torsdag

13.30-18.00
13.30-18.00
10.00-12.00
13.30-19.00
13.30-18.00

Fredag

övriga förekommande
byggnadssnickerier

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

VÄLKOMMEN!
Annika & Torbjörn

Senaste forskningen inom näring
Därför
står det

HERBALIFE

på David Beckham´s
matchtröja

- Sponsrar även Lidingöloppet -

Vill du leva ett bättre liv?

på 20 0 k
r ra
må
- öka ditt välmående och förbättra din hälsoprofil
n
b
till adspa att
- orka mer och öka din uthållighet
nya
en
ket
gån
e
- kontrollera din vikt - neråt eller uppåt
k
g p unde t
er p r - förbättra dina tränings/motions/idrottsresultat
ers
- få ett sundare åldrande och förebygga åldersjukdomar
on

Pröva proteinets kraft - du också!

- program för olika behov utifrån ålder, kön, kroppsvolym och matvanor
- kostnadsfri rådgivning, proteinanalys och livsstilsprofil
- 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
- individuell uppföljning och coaching

Finns hos din lokala oberoende Herbalifedistributör
Margareta Arvidsson 0431-281 83
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Företagsamheten i Tåstarp då och nu
Källa: Toarp under tre sekler; material sammanställt av byborna.
Hur livnärde sig folk förr i Tåstarp? I
stort sett som i andra byar i nordvästra
Skåne. Jordbruket var basnäringen,
men det behövdes stöd av t ex mjölnare, smeder och vagnmakare. Bönderna slöt sig samman i lokalföreningar
för att samutnyttja maskiner som var
dyra i inköp, eller för att få en försäljningsorganisation för sina produkter,
t ex ägg.
Det dagliga livet förutsatte också tillgång till sådan service som handelsbodar, skräddare, sömmerskor och
skomakare. Man insåg även behovet av
att spara pengar eller
låna, då det skulle investeras i maskiner
eller byggas nytt, så
sparbanker bildades
i de flesta byar.

startade en sprängämnesfabrik. Den
exploderade 1941, en tragisk olycka
som krävde sex människoliv.
Snickerier
Det har funnits ett par snickerier i
Tåstarp. Det första grundades av Karl
Björnberg, som också var byggmästare. Hans huvudsakliga produktion
var sädesharpor, likkistor och hus. Vid
Björnbergs död 1921, tog sonen Per
över. Han gick mer och mer över till
att bygga enbart hus. Sen började han
tillverka skoltavlor i samarbete med ett
danskt snickeri. Det
blev en så lyckad
satsning att han måste
uppföra en ny verkstad.
Harald Nilsson Var
från början vagnmakare och hade byggt
nytt 1944. Böndernas
behov av trähjul minskade, så Harald nischade in sig på inredningar, särskilt trappor. Men han restaurerade även väderkvarnar.

Allt sådant uppstod
också i Tåstarp.
Men det fanns ett
par speciella företag
här. Ett cementgjuteri
som växte sig stort.
Harald Nilsson, vagnmakaren
Det heter numera
Sankt Erik och ingår
Harald pensionerade sig och han och
i Peabkoncernen. Tåstarps isbolag
gjorde goda affärer från 1930-talet till hans fru flyttade till servicehus. Då
sålde de verkstad och bostad till Jonas
1956, då konkurrensen från frysboxarna blev övermäktig. Ett danskt bolag Sandberg, som utvidgade rörelsen.
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Sandbergs snickeri

ning och välkomnar därför utbildningsministerns förslag att det i den nya
gymnasieskolan ska finnas mer lärlingsutbildning.

Sandbergs snickeri ligger vid Toarps
Lövstig. Det är lätt att hitta, för skyltar
visar vägen dit. Utanför står flera bilar.
Arbetet är igång, det verkar vara
mycket att göra. Jag går in genom
verkstaden och
hamnar på kontoret, där Jonas
Sandberg tar
emot med ett
vänligt leende.
Vi har inte träffats tidigare, så
det är läge för
en presentation.

Han anser att det är bara i direktkontakt med arbetslivet som man förstår vad det
handlar om.
Yrkeserfarenheten betyder
allt. Och det är
många olika tekniker och metoder som ska behärskas.

-Jag har gått
Firmabilen på plats utanför Sandbergs snickeri -Men det är ockden långa vägen
så viktigt att lära
och började som lärling på snickeriet i sig arbeta så att det betalar sig, menar
Munka Ljungby 1965, börjar Jonas.
Jonas. Annars klarar man sig inte. Det
En lång lärlingstid på närmare fem år.
går inte att göra saker som inte går att
Därefter har jag arbetat med all slags
sälja, även om dom är originella och
finsnickeri och anser att jag skaffat mig vackra.
en bred erfarenhet. Det var viktigt att
Jag tycker att jag skymtar en viss
ha den bakgrunden för att ta över
Harald Nilssons företag, som jag gjor- skepsis mot allt för fantasifulla skapelde 1988. Jonas har bara två anställda, ser, typ modern design. Sandbergs tillverkar alla slags inredningar, men huen är hans son. Det är enklast så.
vudproduktionen är trappor, dörrar
Vi kommer in lite på vad det krävs för och fönster. Det står också så på firmabilen. Sen kan vissa inredningsdeutbildning och kompetens för att vara
taljer vara inne och då blir det en del
finsnickare. Jonas har ett färgstarkt
tillverkning. För närvarande är
sådan
språk och uttrycker sig rakt på sak.
vinställ populära. Möbler utgör en liten
Han är kritisk till den nuvarande utdel av tillverkningen, även om det
bildningen på gymnasienivå. I stället
förordar han en företagsförlagd utbild- ibland blir reparationer och renoveringar.
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Jonas är en arbetsmyra, det intygar
han själv. Jobbet spelar huvudrollen i
hans liv. Det är kanske också en anledning till att det går bra.

Rätt många av jobben sker i samverkan med byggfirmor och gäller då inredningar av olika slag. Ett sådant
större arbete var ombyggnaden av
hotell Kullaberg i Mölle.

Jag frågar om han upplevt någon förändring av förutsättningarna för småföretagarna sen regimskiftet, då den
borgerliga alliansen tog över.
-Nej, egentligen inte, svarar han efter
att ha funderat lite. Fast rotavdraget
som införs nu, kommer att ge en hel
del jobb. Det är en bra åtgärd.

Snickerier
kräver en
massa
yrkeskunskaper. Fabriken har en
maskinpark
som gör stora delar av
jobbet.
En del av
Jonas Sandberg i arbete
maskinerna
är avancerade och dyra och kräver
kunnande, inte minst tid för inställning,
då de används. Sådant kostar.
Träslagen som snickeriet använder
varierar. Ek är vanligast, men även utländska sorter som teak spelar en roll.
Finns det inte fler bra svenska träslag?
-Ask är ett utmärkt virke som kanske
inte uppskattas efter förtjänst, svarar
Jonas.

Sonen Johan

Jonas har inte tid med att sitta alltför
länge och prata. Jag reser mig upp för
att gå. Men innan jag går vill jag ta en
tur genom verkstaden. Vi går in där
och kollar in alla maskinerna, sågar
hyvlar, borr, fräsar, limpress m. m. Allt
som behövs i ett funktionellt snickeri.

Hur är det att vara småföretagare i
Sverige idag?
-Det finns en del krångligheter, som
jag retar mig på ibland, säger han, men
jag trivs på det hela taget. En starkt
bidragande orsak till att det känns bra
är att jag har en så duktig revisor.

Text och bild:
Karl-Axel Sand
Tel 0431-284 39
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Finns Idag:

RENT Städbolag

.

Ma r g r e t e l u n d
EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Sven-Eriks gård Margretelund byggs om till företagsby.

Margretelunds Konstgalleri

MAT & KAFFE

stället

Tel. 0768 610 612

Det finns idag förutom ovannämnda företag extremt moderna kontorslokaler till
uthyrning på Margretelund, dessutom kommer det under 2009 att växa fram ett tiotal
butikslokaler. Under februari 2009 öppnar MAT & KAFFE stället där ni kan luncha,
dricka kaffe o äta kvällsmat. Både på plats och för avhämtning.
Hyra lokal, eller andra frågor, RING tel. 0431-24500 www.margretelund.nu

Gånarps Backaväg 88, 266 92 Munka Ljungby www.sveab.se

Vi utför totalentreprenader av alla slags
VVS-installationer, såväl vid nyproduktion
som vid om- och tillbyggnader.
Vi jobbar med allt inom branschen:
• Värmepannor
• Värmepumpar
• Solpaneler
• Allmän service
... och mycket mer!

Ring 0431-21800
Mobil 0707-700070
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Margretelunds kontorshotell invigs
- en mötesplats för kreativa företag och människor Söndagen före jul var det högtidlig invigning av Margretelunds kontorshotell, ännu
inte riktigt färdigt, men skall enligt planerna vara klart i januari. Tre firmor finns
redan i anläggningen och sex av tretton kontorsrum står färdiga. Dagen till ära
fanns en flera utställare på plats i gallerian, keramiker, glaskonstnärer, fotografer,
textildesigners, choklad- och marsipantillverkare, grafiska formgivare m fl. Glögg
serverades och man kunde få en åktur i häst och vagn.

Världsklass i Hjärnarp
Enligt ägaren Jack Gabban, som tog
över gården för två år sedan, finns det
inget annat ställe i Sverige där så
många olika kreativa verksamheter
skall finnas samlade. Gården är stor,
ligger centralt i Hjärnarp och har
potential. Logen är ombyggd i extremt
modern och unik design. Alla utrymmena är ännu inte uthyrda, men idésprutan Jack tänker sig en koncentration av kreativa mänskor som gynnar
och inspirerar varandra, t ex arkitekter,
designers och olika konstnärer. 2009
kommer det gårdsbutiker, och tänkbara
produkter är delikatesser, keramik och
annan konst. Ett rökeri skulle inte heller
vara fel. I boningshuset planeras ett café.

Jack Gabban ,
en man med planer

Tre olika firmor finns på gården, Jacks
byggbolag Albygg och gårdsanläggning
Margretelund by, samt Margretelunds
finsnickeri som ägs av Jack och Toru
Mörk Shingai tillsammans. Jack sysslar
mest med miljöer utom- och inomhus
för restauranger, nattklubbar och butiker, men bygger även vanliga hus.Toru,
utbildad på Capellagården, och medarbetaren Patrik Thilander, utbildad på
Malmstens, tar hand om konst- och
möbelsnickerier. Båda har gesällbrev
och siktar nu på att driva upp finsnickeriet till ett gemytligt snickeri med
känsla för form och design.

Extremt modern design
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Några av utställarna som var med och invigde Margretelund

Johanna Lundqvist som är utbildad i
grafisk design, ställde ut en egen kollektion babykläder och egna kort.

Chokladkonstären Birgitta Johansson
ställde ut bl a praliner och chokladtryffel,
som hon tillverkat för hand av bästa
råvaror. På väggen bakom hänger fotoklubben Kameras bilder.

Bland andra utställare fanns en guldsmed, en marsipantillverkare, Jacks
syster Magdalena med kläddesign, en
ateljé med design och sömnad, fotografer, grafiska formgivare, glas- keramikoch andra konstnärer, allt organiserat
av Jacks flickvän Maria Paulsson.
Text och foto: Margareta Arvidsson

En titt in i finsnickeriet.
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NU SÄTTER VI SNART IGÅNG .....

I väntan på vårsolen

... bara vädret tillåter. År 2008 var tennisbanorna spelklara den 15 april och förhoppningarna är en lika tidig start år 2009. En Prova-på-dag med minitennis för
de yngsta och stortennis för ungdomar är planerad till lördagen 2 maj kl 10.00.
Vuxna nybörjare kan ringa till Kaj Andersson tel 0431-454126 för mer information.
Damseniorerna spelar som tidigare år på tisdagkvällar mellan 18.00-20.00.
Herrseniorerna flyttar från måndag till onsdagkvällar 18.00-20.00.
En Kom-igång-helg för något avancerade tennisspelare är planerad till helgen
9-10 maj.
Två omgångar internserier för både damer och herrar är planerade med start
vecka 19 och vecka 34.
Klubbmästerskapet kommer att spelas i mitten av augusti. Fortlöpande information
om aktiviteterna anslås vid tennisbanorna, Arons Livs och Söndrebalgs skola. På
klubbens hemsida finns också denna information tillsammans med övrig info.
www.hjarnarps.tk

MED FÖRHOPPNING OM EN FIN TENNISSOMMAR
HJÄRNARPS TENNISKLUBB
Torsten Jansson ordf
Håll dig i form och promenera
mera! Det är bara att möta upp
på torsdagar vid idrottsplatsen
med start kl 18.30 för en härlig
promenad med lite lagom gymnastikinslag. Stava om du vill.
Efter en timmes promenad är
du åter full av energi.

Promen
era
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För information
ring Kerstin Ekstrand
i promenadgruppen
tel 45 49 86

mera!

Gripen Bolånepaket

Bästa gr unden för ditt hus.
-

lånelöfte
räntefritt handpenningslån
grupplivförsäkring
bankfack
juristgenomgång 1 timme
personlig bankkontakt, med
årlig genomgång av ekonomin

Tel. 0431 - 480 000
Där människor möts. Där affärer görs.
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VEDPOJKARNA - en ny verksamhet i Hjärnarp!

Vedpojkarna Johan och Marco Eriksson
och Jens Christensen satsar helhjärtat på
att förse alla som vedeldar med fint bränne.
Foto: Staffan Christensen

Strax efter årsskiftet drog en ny verksamhet igång uppe i Svenstorp strax norr om
Hjärnarp. Det är Vedpojkarna AB som nu har startat en vedfabrik där man producerar färdigklyvt bränne. För detta har man införskaffat en kraftfull vedprocessor
som gör 3 meters stockar till färdiga finkluvna vedträn, med en takt på nästan 8 m³
i timmen när allt rullar som det skall.
-Hade vi bara hunnit få fram torr ved nu när det var en köldknäpp efter nyår, hade
vi kunnat sälja rätt mycket. Telefonen ringde i ett. Vi är nystartade så vår ved behöver ligga ett tag hos kunderna innan de kan börja elda med den, men snart så
kan vi leverera torr ved, säger Johan.
Killarna vill passa på att ge ett gott råd. Boka era vedbeställningar för nästa säsong
redan nu så skräddarsyr Vedpojkarna beställningen efter önskat träslag, storlek och
längd på vedträna.
-Man skall inte behöva efterklyva vedträn för att de skall passa i braskaminen eller
kakelugnen. Lika lite som de som eldar i vedpanna vill ha för små bitar, påpekar
Marco.
-Hos oss får kunden precis så som han eller hon önskar sig, bara de kommer med
sin beställning i hyfsat god tid. Om någon har egna stockar liggande så går det
också bra att komma upp med dem så klyver vi ner dessa till bränne. Då slipper
kunden allt det jobbet. Vi kan även ordna hemkörning inom rimliga avstånd,
avslutar Jens.
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0431-45 47 55
www.mittibyn.com

Bosses utetjänst
tning rbete
t
ä
s
n
Ste
årdsa
g
d
ä
r
T
ring
Dräne
Boarpsvägen 200, 266 97 Hjärnarp
Tel 0431-454700 Mobil 070-5154700
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Blommor
för alla
årstider och
alla tillfällen.
Brudbuketter
och blomsterarrangemang.

Tåstarps kyrka
Underlaget till denna artikel, text och bild på kyrkan, är hämtat från boken
”Toarp under tre sekler”, som välvilligt ställts till förfogande av Toarps byalag
genom Nils Larsson. Boken är sammanställd av byalaget 1996-98.Under arbetet
med forskningen, insamlingen och sammanställningen av materialet deltog ett
stort antal bybor och bildade Toarps byalag och hembygdsförening. Några av
initiativtagarna och de drivande krafterna i Toarp var Nils Larsson och Gert
Göransson. Nils var kyrkvärd i Tåstarp under 21 år. Evy och Hasse Persson
och Sonja Larsson forskade om ställen och släkter - bara för att nämna några
av alla som deltog. Senare gick Toarps hembygdsförening upp i Tåstarps hembygdsförening. Toarps byalag, som finns kvar och där man kan köpa boken,
består av sex stamfastigheter.
Text och bild: Margareta Arvidsson

Kyrkan, som har rötter i tidig medeltid, är byggd uppe på den höjd som
dominerar byn Tåstarp. Den grundades troligtvis av cisterciensermunkarna
på Herrevadskloster och antagligen
var det munkar från klostret som var
präster i kyrkan. Större delen av marken i Tåstarp hörde till Skäldinge gods.

des den av munkarna omkring sekelskiftet 1100-1200. Den offersten som
idag finns i kyrkans andra valvslut på
norra sidan, utnyttjades som grundsten.
Från början fanns ett långskepp med
ett kor och längst åt öster en absid.
Om möstret från andra kyrkobyggen
följts fanns ingången för män i ett
vapenhus på södra sidan. Kvinnorna
använde en ingång på norra sidan.
Långskeppet saknade valv, men när
tekniken blev allmänt känd slogs de

Platsen uppe på höjden var redan under hednatiden helgad åt gudstjänst
och offer. När kristendomen slog
igenom blev det därför naturligt att
bygga en kyrka här. Sannolikt uppför27

två främre valven, antagligen på 1400talet. Dessa två valv är de äldsta och
försedda med bårder. På norra väggen
i det främre valvet kan man skönja två
solkors. Förmodligen har
kyrkan varit prydd med
målningar som nu är försvunna.Predikstolen, som
anses vara den äldsta i
kommunen, byggdes 1619
och är försedd med dåvarande kungens namnchiffer,
C IV för Christian den
fjärde.

inget klocktorn utan en separat klockstapel.

1829 uppfördes klocktornet och läktaren i kyrkans västra
del. Klockorna är dels
den gamla från 1755
från klockstapeln och en
ny som gjöts 1833. Vid
tornbygget murades de
gamla ingångarna igen
och den nya ingången
byggdes åt väster i
klocktornet. Tornet är
ca 23 m högt utan korset och från tornluckDopfunten i sandsten
orna har man en viduntros vara i ålder med
kyrkan. Den står i ett derlig utsikt. Tornuret,
vackert målat valv, där en gåva av kyrkliga
järnringarna finns
arbetskretsen, installerakvar i hörnen. Där
hängdes rökelsekar
des 1938. Det kostade
under den katolska
tiden. Över dopfunten 4020 kr och 85 öre.
finns en vävnad från
Urtavlorna är 1,45 m i
Märtha Måås-Fjätterdiameter och kan
ström, skänkt av den
kyrkliga arbetskretsen avläsas på långt håll.

På korets norra vägg finns
en gravsten som ursprungligen låg över en grav framför
altaret och inskriptionen
upplyser om att här vilar
”leiutenant Peder Pedersen
Larf vid Norra Skånska
Regementet jemte dess kära
fru välborna Emerentia
Qvalen anno 1710 memento
liksom kormattan.
mori”.
I vapenhuset finns en mycket gammal
fattigbössa med inskiptionen: ”Gif den
fattige en slant. Hafer du mycket så gif
till fattige. Hafer du intet så gif det lilla
med gott hjärta”.

På taket fanns ursprungligen blyplåt.
Den ersattes på 1840-talet av spåntak
utom på absiden. Blyplåten såldes för
1000 riksdaler som sedan lånades ut
till bygget av Hjärnarps kyrka 1844.

På senare delen av 1700-talet byggdes långhuset till med en valvbåge
varvid den tidigare omnämnda offerstenen blottlades. Altaret och predikstolen renoverades 1776. Det fanns

Tåstarps kyrka fick sin första orgel
1853. Då den nya orgeln sattes in
1931, renoverde och bevarade man
fasaden från den gamla.
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dikstol och krucifix renoverades så att
Nattvardssilvret stals 1803. Då
skänkte prosten M Ohlsson och hans
de ursprungliga färgerna kom fram.
hustru Elisabeth en ny uppsättning. En
Nils Larsson i Toarp var en av de
förgylld patén och en silverkalk fördrivande krafterna bakom denna
varades i Dalagården och blev lågorrenovering.
nas rov när gården härKyrkans f d vaktmästare
jades av ”den stora
branden i Tostarps by”
Axel Rantzow har samlat
1878. Året efter doneraen del gamla föremål i
des en ny kalk av Pehr
klocktornet, bl a två
Andersson. Hans hustru
sorgevärjor som tillhört
Carolina i Östra Brandsryttmästaren Starkhuvud
vig och Erik Andersson i
på Östra Brandsvig och
Stora Brandsvig skänkte
”lieutenanten” Peder
en oblatask 1904. 1951
Pedersen Larf.
skänktes en brudkrona av
Altartavlan är från
Kyrkogården har genomkyrkliga arbetskretsen.
1600-talet, ett prakt1961 donerade Anna och fullt
gått en del förändringar,
konstverk som
Gunnar Johansson en
första gången 1872. 1936
beskriver Jesu livinkanna. Till kyrksilvret dande. Altaret pryds
utvidgades kyrkogården åt
av ett kors i ebenholtz
hör också en vinsked, en och två mässingsöster och invigdes av
ljusstakar
från
1700mindre oblatask och
biskop Edvard Rodhe.
talet.
särkalkar.
Urnlunden anlades på
1970-talet och minneslunden 1992.
När kyrkan renoverades 1951 togs en Den har en mycket vacker sten som
del gamla väggmålningar fram och
invigdes på allhelgonadagen 1996
.
bänkarna fick tillbaka sina dörrar.
Många vackra prydnader har skänkts
till kyrkan. Det vackra processionskorset är en donation av missionssyföreningen.
1989 renoverades interiören på ett genomgripande sätt, väggarna målades
och golvet lades om och en ny värmeanläggning installerades. Altare, pre-

”Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand”
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Varmt välkommen
hälsar
Carina Bengtsson
med. fotvårdsspec.
med lång erfarenhet
Lergravsvägen 6
Lerbäckshult Hjärnarp
Bokning: 0431-45 58 70

Glimmingevägen 1,
269 74 Västra Karup
Tel 0431 - 36 04 05
Mobil 0705 - 160 495
www.audioteknik.se info@audioteknik.se
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H Salongen
Välkommen
hälsar
Veronica

Dam- & herrfrisör
Massage - Sminkning
Öppet

Tidbokning

Må, ti, fr 9 - 18
On
9 - 14
To
10 - 20

0431-454839
Gamla
Brandstationen
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En Uggla som målar akvareller
av Margareta Arvidsson

Jag blev först bekant med Franciska Ugglas
målningar på Höstmässan och blev intresserad
av att få veta mer om henne och hennes konst.
Och Franciska berättar gärna. Hon flyttade med
sin man, som är polis till yrket, till Hjärnarp för
två år sedan och har nu sin ateljé och inramningsverkstad på Hjärnarpsvägen.

Ett och annat landskap blir det också
för konstnären Franciska Uggla.

Franciska är född och uppvuxen på söder i
Stockholm men längtade alltid till naturen på
landet och morföräldrarnas sommarstuga i Stora
Hult. Hon är utbildad förskollärare men lämnade
yrket närhon gifte sig och blev delägare i ramfabriken i Magnarp som hon sedan var med och
drev i många år. Företaget hade också en rambutik i Helsingborg. Senare tog en yngre generation över verksamheten, som numera är nedlagd.

Akvareller med blommotiv i en ljus och glad
färgskala.
-Men i grunden är jag
nog ganska dyster,
säger Franciska.
-Den konstnärliga
ådran är ett arv från
min mamma och
moster, också de
konstnärer.

När det gäller att utveckla nya förmågor är Franciska optimist. Det finns många näraliggande förmågor inom konstnärsskapet, t ex musik, som kan ligga i träda. När Franciska
inte målar, tycker hon om att uttrycka sig i skrift, att skapa något med ord. Hon läser
mycket. Ett annat stort intresse är natur, miljö och djur, och hon är engagerad i Djurskyddsföreningen. -Våra katter har själv kommit till familjen och valt att bo hos oss.
-Jag är också kyrkvärd i St Mikael, och jag trivs mycket bra i Hjärnarp och dess natur
och har naturligtvis skissblocket med mig när jag strövar kring med hunden Tass, som är
en springer spaniel. Tecknandet är grunden till allt måleri, avslutar Franciska.
31

R VI TA
MELI O

HI TTA

G TI LL
DI N VÄ

I V. .
TTRE L
ETT BÄ

.

5 år i Hjärnarp

Massage
Kinesiologi
Kost o. Näringsterapi
from 2009 även i Helsingborg

Dana Feiks
Björnstedtsväg 2
266 97 Hjärnarp
0431- 45 54 07

www.meliorvita.net

0431-137 55

.

3225

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

Planeten
glöder

Kommersen

Pepparkakshustävlingen
Det var klasser på Söndrebalgs skola
som tävlade och bidragen fanns utställda på biblioteket. Tillströmningen av
besökare som satsade pengar på sin
favorit var stor.

Bland försäljarna på torget fanns klass
5 från Söndrebalgs skola. Här såldes
granris, julbockar, ljus, lussekatter m.m.

Chokladhjulet
Alexander
Arvidsson-Reuter
har prövat lyckan
hos Joe Larsson,
men hade ingen
tur denna gång.
Flest röster fick ”Hjärnarps kyrka” ,
tillverkad av klass 2 -röd. De vann
även priset på 500 kronor från Sparbanken Gripen.
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Musiken stod Torsten Jansson
för och de
ljuvliga tonerna lättade
upp stämningen
denna gråmulna dag
då regnet
hängde i
luften.

Jultomten

(alias Lasse Mark)
var förstås på plats
och spred julmys,
här i sällskap med
Lars Hedström,
föreningens kassör.
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SERVICE & REP
REPAR
ARAATION
AV DE FLEST
FLESTA BILMÄRKEN
Margretetorpsv 771
DÄCK & AC
AC-SERVICE
Tel/fax 45 42 29
Mob 0705-50 28 24
NU ÄVEn HYRBIL
VÄLKOMNA
34

NÄR DU BEHÖVER SLÄP
Hästtransporter – Personbilsläp
Tippsläp – Skåpsläp
Specialsläp - Båtsläp

0431-43 23 14
www.trailerkompaniet.se

Finns Idag:

Allt för idrotten!

Ledande leverantör av utrustning
RENT Städbolag
till idrottsanläggningar.

.

Sven-Eriks gård Margretel
Det finns idag förutom ovannämnda företag extremt moderna kontorslokaler till
uthyrning på Margretelund, dessutom kommer det under 2009 att växa fram ett tiotal
butikslokaler. Under februari 2009 öppnar MAT & KAFFE stället där ni kan luncha,
dricka kaffe o äta kvällsmat. Både på plats och för avhämtning.
Hyra lokal, eller andra frågor, RING tel. 0431-245000431w44w92
w00
rgretelund.nu
.ma· www.rantzows.com
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Tel 0431- 45 40 22 och 155 96
36

Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Massage
Vibrationsträning
Ortopediska inlägg

JEPPE GRÄV

Utför det mesta inom
grävning, trädfällning och
trädgårdsanläggning
Slå en pling!

Jesper Svensson
0730-55 41 56
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Nya företag etableras som aldrig förr i Hjärnarp

Det finns mycket att välja på. Alla väggarna är
fulla med godishyllor och än mer finns på lagret.
Text och foto: Margareta Arvidsson

Ett i raden är Mias Gottebo med butik
och lager på industriområdet i Hjärnarp. Det är Mia Ohlson som gett sig in i
branschen med lösgodis.
-Jag har alltid velat sälja, jag är mycket
serviceinriktad. Jag har jobbat 15 år
inom vården, men tänkt på detta i ca 10
års tid, så det är en länge närd dröm.
Och det blev läge när jag blev uppsagd
från mitt jobb som CNC-operatör pga
arbetsbrist.

Och det verkar vara ett bra val av
bransch, för enligt all erfarenhet är det
en bransch - den och spelbranschen
bl a - som håller stilen när konjunkturen dyker.

Och nu är drömmen förverkligad och
det ser ut som om kunderna hittat hit,
för det är en jämn ström medan jag
pratar med Mia.
- Det har varit en stadig uppgång i
antalet kunder, särskilt många är det
mot slutet av veckan.
- Jag tyckte att det behövdes en
godisbutik i Hjärnarp och i närheten av
E6an. Det finns flera stycken utefter
E4an, men det fanns ingen utefter E6an.

Dominique Vartanian från Brammarp handlar lördagsgodis hos Mia till sonen Wilmer.

Bli medlem i

Och så finns det många barnfamiljer här.
När Mia inte står i affären, ägnar hon
sig åt familjen, man och tre skolflickor, i
huset på Västersjöområdet.

Ring Berit Bodahl 0431-28575
www.hrk.webb.se

Röda Korset

HJÄRNARP-TÅSTARPS RÖDAKORSKRETS

Arbetsmöte i Sockenstugan
första månd febr-juni och
sept-dec kl 13.30-16.30

Hjälpinsamlingar Uppsökande verksamhet
Hälsopromenader Kurser i Barnolycksfall
Träffpunkt Kupan i Ängelholm
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Ny butik!!!
Lösgodis

4

90

Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Tak Fasad Rostfriarbeten
Smidesarbeten Balkonger
Räcken Trappor Legoarbeten
Pressning Stansning

. ..
. ..

från

john@hjarnarpsplat.se
jockessmide@hjarnarpsplat.se
Brovägen 4, 266 75 Hjärnarp
Tel 0431-45 42 04
Fax 0431-45 42 61

hg

Hjärnarps industriområde, Brovägen 12

.

Öppet:

.

Må-fre 11-18 Lö 10-16 Sö 10-14

TTKG

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE

T RÄ
T APET
K AKEL
G OLV

Håltagning
i de flesta stenmaterial
Lättare rivningsjobb
Mångårig branschvana
www.Lgm-Bygg.se

OM- OCH NYBYGGNATION

Henri Feiks

Mobil 0707-601 846
Fax 0431-259 73

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323

Epost lgm.bygg@telia.com
Besöksadress: Brovägen 6
39

VÅR CIRKUS
Arons • Hjärnarp
Telefon 0431-45 40 06
Öppet: måndag–fredag 8.30–19.00
lördag 8.30–16.00 • söndag 10.00–16.00

2009

Premiär 13:e mars kl 19.30

10

11

Söndrebalgs skola
Övriga föreställningar
Lörd 14/3 19.30, Fred 20/3 19.30, Lörd 21/3 19.30
Fred 27/3 samt Lörd 28/3 16.00 + 19.30
Biljetter Arons, Munka Allköp
och i revyentrén 1 tim före föreställningen
Bokning 070-552 17 36 kl 15-18
Pris 140:-, barn t o m 11 år 40:-

Söndagen den 10 maj

Postrånevandringen

Start kl 9-10 från Hållstugan i Margretetorp

60 kr per person

Föreningen
Framtidsbygd
Hjärnarp

