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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
Franciska Uggla, tel 45 65 45, franciskauggla@hotmail.com

Från redaktionen
Flera har hört av sig och hjälpt till med
att ta fram uppgifter till utställningen
som vi kommer att arbeta med under
våren, men det finns säkert mycket mer
att få fram, så hör av dig till redaktionen, om du sitter inne med upplysningar.
Det finns inte obegränsat med tid att
forska, och att få ut handlingar och bilder från arkiv kostar för mycket, så
detektiven allmänheten behövs i allra
högsta grad. Ibland blir det ändå inte helt
rätt i slutresultatet. Därför är det värdefullt med påpekanden som hjälper oss
att rätta till det som blev fel.

Kära läsare, annonsörer och medhjälpare!
Tack för all respons! Det är med stor
glädje vi kan konstatera att tidningen är
uppskattad, både här hemma men även
långt utanför sitt egentliga spridningsområde. Då känns det angeläget och
roligt att arbeta med. Allt fler annonsörer tycker det är viktigt att marknadsföra sig och ha ett ”skyltfönster” i
ortens egen tidning.
Just nu sjuder vår förening av verksamhet. Vi vill alla vara med och göra Hjärnarp allt bättre och trivsammare och har
därför engagerat oss i ett EU-projekt.
Det planeras också för en utställning
med lokalhistoria, Hjärnarps gamla
företag och affärer, där vi hoppas på
hjälp från Tåstarps Hembygdsförening.
Kanske blir det också Hjärnarpsdagar.
När detta skrivs i slutet av januari är
inget av detta spikat, men vi hoppas
hinna få med ett referat från mötet med
hjärnarpsborna den 11 februari. Då
faller nog en del pusselbitar på plats.

Under vårt arbete med utställningen
träffar vi på intressanta händelser som
faller utanför ramen, men som kan bli
en artikel i tidningen. En del gamla
hjärnarpsbor tycker kanske att detta inte
är något att skriva om, medan många inflyttade törstar efter lektioner i bygdens
historia.
Nu önskar vi dig trevliga stunder med
en innehållsrik tidning!
gm Margareta Arvidsson

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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Verksamhetsberättelse för år 2009
Antalet betalande medlemmar vid årets slut:
Christer Lundh och Höstmässan i gymna131 familjemedlemmar och 29 enskilda medlemmar. stiksalen i Söndrebalgs skola den 24/10.
Medlemsavgift: 50 kr/familj, 25kr/enskild.
Även i år bjöds pensionärerna på Åshaga på
en trevlig eftermiddag den 25/11 med tårta och
Styrelse
musikunderhållning av Bengt Hedin.
Marie Svensson
Ordförande
Julgran. Eftersom kommunen inte bekostar
Sekreterare
Magnus Johansson
vår gran på torget längre ordnades detta av
Lars Hedström
Kassör
vår förening. Richard Paulsson skänkte graÖvriga ledamöter
Bengt Wahlström
nen, Bengt Wulf transporterade den och Tommy
Lasse Mark
Nordberghs hjälpte Bengt W, Kaj A och Lars H
Helen Olsson
att få den på plats med ljus och allt. TACK alla
Jimmi Andersson
för att vi fick julstämning i byn även i år!
Bengt Gustavsson
Revisorer
Julmarknaden den 5/12 hölls traditionsenligt
Bengt Pålsson
på torget. I år hade föreningen försökt att
Marianne Edhe-Frick
locka dit fler aktörer och det lyckades vi bra
Valberedningen
Tommy Nordbergh
med. Scouterna grillade korv och Röda Korset
Mats Kjellin
hade en tipspromenad som tog deltagarna runt
Stellan Johansson
i byn. Tre skolklasser och övriga försäljare bidrog också till att höja julstämningen. FöreAntal protokollförda styrelsemöten: 4
ningen bjöd på glögg, pepparkakor och julmusik, chokladhjulet snurrade och tomten gick
Hjärnarpsbladet har kommit ut med två inne- runt och önskade alla God Jul! På biblioteket
hållsrika nummer.
fanns ett tiotal pepparkakshus utställda. De
Ny i redaktionen är Franciska Uggla.
hade tillverkats av elever i Hjärnarps rektorsVid årsmötet den 6/4 valdes Helen Olsson och område och det gick att rösta och lägga anbud
Jimmi Andersson in i styrelsen. Övriga ledapå de fina husen. Ca 500 personer hade pasmöter omvaldes. Mötet ägde rum i skolans
serat bibliotekets räkneverk enligt Torbjörn S.
personalrum och ett 20-tal personer hade
Leaderprojekt. Vi har visat intresse för att
hörsammat kallelsen. Kjerstin Dalén berätdelta i ett leaderprojekt om att utveckla
tade om Snapphanetiden i våra trakter och
bykärnan. I denna grupp ingår från styrelBengt Hedin spelade härlig musik.
sen, Marie, Lasse.H, Jimmi och Margareta
Arvidsson (adjungerad).
Postrånevandringen ägde rum i strålande
Bidrag har i år lämnats till: Tennisklubben
väder söndagen den 10/5. Ca 700 personer
för nyplantering av häck, Söndrebalgs skola
fick en härlig dag med både upplevelser i
för ljud och ljus till skolans melodifestival
form av historiska personer och tilltugg på
och Åsbo Spelmanslag för att kunna delta
sin vandring över åsen.
och representera Sverige i Nordiska mästerDeltagande funktionärer bjöds på en trevlig skapen i folkmusik. Under 11 års tid har förekväll på Ängelholms Flygmuseum där många ningen bidragit med 126 tkr till olika ändamål i
tog vara på tillfället att prova på att själv
Hjärnarp, mest har skolan fått.
spaka i flygsimulatorn. De visades även runt Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla
av kunniga guider. Som avslutning bjöds alla som deltagit i föreningens verksamhet.
deltagarna på en enkel måltid och Marie
Hjärnarp den 5 februari 2010
Svensson tackade alla för deras engagemang i postrånevandringen.
Marie Svensson
Lars Hedström
Nätverket i Hjärnarp hade under våren en
Magnus Johansson
Bengt Wahlström
smyckekväll och en seans och under hösten Lasse Mark
Helen Olsson
en smyckekväll och en trivselkväll med
Jimmi Andersson
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Styrelsen
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Verksamhetsplan för år 2010

..
.
..
.
..
..

För år 2010 har styrelsen gjort upp följande
verksamhetsplan med avsikten att
ge ut tidningen Hjärnarpsbladet
med två nummer i färgtryck,
engagera oss i ett sk Leaderprojekt och engagera ortsborna
i arbetsgrupper,
anordna ett informationsmöte i
skolans matsal den 11 februari
för att presentera Leaderprojektet ”Bygden i framtiden”,
arrangera Postrånevandringen
söndagen den 9 maj,
anordna en utställning med
Hjärnarps gamla affärer och
företag,
genom Nätverket i Hjärnarp anordna
Höstmässan och diverse andra aktiviteter
anordna Hjärnarpsdagar
bjuda pensionärerna på Åshaga
på tårtkalas och underhållning,
anskaffa julgran till torget till julmarknaden som anordnas den 4 december
bevaka det som händer i kommunen och som berör oss i
Hjärnarp.
Vi är mottagliga för allt som kan göra det bättre
för oss i Hjärnarp, och hoppas att du hör av
dig till oss i styrelsen när du har sådana funderingar eller förslag.
Hjärnarp den 3 februar i 2010
Styrelsen för Föreningen
Framtidsbygd Hjärnarp

Bli medlem i

Marie Svensson,ordförande
Lyckorna, Gånarpsvägen 548
266 97 Hjärnarp
0431–28381,arb0431–445334
masvens@spray.se
Magnus Johansson, sekreterare
Vanstadsvägen 172
266 98 Hjärnarp
0431–45 47 92, 0705–98 45 47
arb 0431–48 07 14
magnus.vanstad@telia.com
Lars Hedström, kassör
Soldat Roths väg 3
266 98 Hjärnarp
0431–45 40 50, 0708–86 86 86
lars@hedstrom.as
Bengt Wahlström
Backagårdsvägen 4
266 75 Hjärnarp
0431-45 47 56, 0739-34 39 43
augusta_bell@hotmail.com
Lasse Mark
Bergatorpsvägen
266 75 Hjärnarp
0431–45 42 11
Helen Olsson
Vilhelmsbergsvägen 6
266 75 Hjärnarp
0431–45 43 62
borrstorp@telia.com
Jimmi Andersson
Soldat Roths väg 6
266 98 Hjärnarp
0709-28 11 43
dellario@home.se

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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Ett eldorado i Hjärnarp - planer på ett EU-projektet
Margareta Arvidsson

Stort och spännande för Hjärnarp
och hela bygden! Det är ett bra underlag och kan mycket väl bli ett EUprojekt. Så tyckte EU-kontorets Peter
Krikström när han besökte vårt möte
där vi presenterade våra idéer.

gamla brandstationen och svänger in
på Brovägen. Färden på gångstigen går
vidare längs bäckens norrsida fram till
Margretelund. En sådan väg skulle
innebära att gångtrafikanter kan välja
ett alternativ till Boarpsvägen.

De går i korthet ut på att göra själva
bykärnan mer attraktiv för dem som
redan bor och verkar här, men även
locka hit nya invånare, turister, kunder
och andra besökare. Och bra och utvecklande för hela regionen.

Stigen förses med små stationer med
bänkar och tavlor som berättar något
om Hjärnarp, t ex någon historisk episod. Det kan bli en lockande promenadväg för vem som helst. En arbetsgrupp för utformningen vore inte dumt!

För att få EU-pengar till ett sådant s k
Leader-projekt skall det stå minst en
entreprenör, en ideell förening och
någon offentlig instans bakom. Högst
49 % av kostnaderna kan då täckas
med bidrag från EU. Det förusätter att
någon offentlig instans, t ex kommunen,
bidrar med 21 % och privatpersoner,
dvs entreprenörer, andra företag, föreningar, enskilda, t ex sponsorer, med 30
%. Framtidsbygd kan bidra med
frivilligkrafter för olika insatser. Detta
tas med som en del av finansieringen.

Träffpunkt för småbarnsföräldrar
Innan Restaurang Mejeriet lades ner
och och det blev ny fastighetsägare
brukade föräldralediga småbarnsföräldrar träffas på Mejeriet med sina
barn en gång i veckan för att fika och
ha trevligt tillsammans. Nu kan Caféet
på Margretelund fylla den funktionen.
Det finns ingen annan träffpunkt för
föräldralediga, sedan Öppna förskolan i
Tåstarp stängdes. Och vem vill packa
in barnen i bilen och köra iväg, när man
kan ha promenadavstånd på en trevlig
gångstig?

Till att börja med tänker vi oss en
promenadstig från torget till Margretelund, där entreprenören redan ställt i
ordning café med uteservering, galleri
och små butiker för t ex hantverk och
närodlade livsmedel. Entreprenören har
också en bykrog i anslutning till caféet
på gång.
Promenadstigen utgår från torget, följer trottoaren på Hjärnarpsvägen förbi
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Lekplats planeras i anlutning till caféet,
så att föräldrarna kan sitta och fika och
samtidigt ha uppsikt över sina småttingar. Här finns kanske utrymme för en
arbetsgrupp med föräldrar som skissar
på utformningen av lekplatsen.
Sponsorer till lekredskap efterlyses.

Marknadsplats för närodlade/ekologiska livsmedel och andra varor planeras. För ändamålet finns det gott om
mark som inte längre används till
odling. Allt fler har blivit miljömedvetna
och frågar efter produkter som kommer från närområdet och som gärna är
ekologiskt odlade. Här finns möjlighet
att sätta Hjärnarp på kartan!

Snickarbod
planeras på lekplatsen. Den kan ha bestämda öppettider med bemanning av
frivillkrafter, Hjärnarps egen jultomte
ligger bra till. Det är inte heller fel med
sponsring av t ex verktyg.

Bygdemuseum planerar vi att inrätta i
någon gammal byggnad. Här skall vår
lokala historia samlas och beskrivas.
Den utställning med Hjärnarps gamla
affärer och företag som vi håller på att
färdigställa, kan permanentas här. Alla
som samlar på gamla redskap och föremål kan bidra genom att placera dem i
bygdemuseet, som kan utgöra studieobjekt för t ex skolklasser i historieundervisningen.
Centrum för design och konsthantverk
Detta fick vi dessvärre sortera bort för
att kostnaderna inte skulle skena iväg.
Här var det tänkt att hålla öppet en
verkstad för konstnärer, designers och
talangfull allmänhet. Det kan kanske bli
verklighet i ett senare skede.

Vandringsled
För att återknyta till promenadstigen är
den tänkt att fortsätta från Margretelund fram till småindustriområdet. Här
är vägarna inte särskilt hårt trafikerade
utan kan användas för att ta sig vidare
fram till gångtunneln under E6:an. På
andra sidan tunneln är man vips
framme vid visippsbacken i bokskogen
och kan utnyttja promenadslingan där.
Parkering och toaletter för allmänheten är ett måste och planeras vid
Margretelund med infart från Brovägen. Infarten skall var separerad
från gångstigen.

Fritidslokal
Tanken har väckts, men ingår inte i
planerna när detta skrivs, att ordna
någon enklare klubblokal på Margretelund för de äldre barnen. Hjärnarps
fritidsgård är ju nedlagd och det finns
ingenstans att samlas på för dem.
Kiosken är väl inte det bästa stället?
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Svårigheter är till för att övervinnas
Vi behöver hjärnarpsbornas fulla stöd
för att kunna förverkliga planerna. Det

finns väldigt mycket som fortfarande är
olöst. Sponsorer och frivilligkrafter i
form av arbetsgrupper behövs. Därför
har vi bjudit in till ett stormöte genom
flygblad i brevlådorna, på biblioteket
och hos Ica-handlaren. Vi hoppas också på respons genom vår enkät som
medföljde flygbladet. Vår projektansökan skall vara kärnfull och målande
har det sagts, dvs korta, breda penseldrag med mycket färg. Där krävs ett
konstnärligt handlag! Och så gäller det
sist men inte minst att få ihop ekonomin
med en kostnadsplan och en finansieringsplan.
Stormötet
Läs också referatet från stormötet den
11 februari, så får du veta vilka synpunkter som kommit fram, synpunkter

som kanske gör att vi får ändra planerna en del.
Vår vision
Projektet skall gynna hela bygden och
regionen. Resultatet av våra ansträngningar tror vi skall locka turister som ett
komplement till vår fina natur med
sjöarna och bokskogen på åsen. Vi vill
också öka attraktionskraften för dem
som funderar på att flytta hit. Får vi en
ökad turism och inflyttning kommer
affärerna och företagen att gynnas.
Med andra ord - en blomstrande bygd
med dragningskraft och som sjuder av
verksamhet.Det gynnar i allra högsta
grad även oss som redan bor och är
verksamma här. Detta är vår vision.

Bokslut 2009
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

2009

-
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2008

7 275,00
57 600,00
41 615,50
106 490,50

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

59 362,00
34 444,00
4 872,00
11 540,00
480,00
110 698,00
- 4 207,50

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

- 4 207,50

1 196,00
1 196,00
- 4 058,00

4 207,50

4 058,00
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Tummen upp för EU-projektet ”Bygden i framtiden”!
Med anledning av våra projektplaner hade vi bjudit in bygdens invånare till ett stormöte i
Söndrebalgsskolans matsal för att presentera och diskutera vårt koncept, som du kan läsa om på de
föregående sidorna. Vi ville ha hjärnarpsbornas synpunkter på de idéer som vi skissat på och som
fanns uppsatta i storformat på väggen. Mötet bevakades av NST.

Projektledningen
Mötet började med en presentation av projektledningen. De fyra från styrelsen som
ingår i ledningen är Marie Svensson, Lars
Hedström, Jimmi Andersson och Margareta
Arvidsson (adjungerad under tiden för projektet för att dokumentera detta). Entreprenören Jack Gabban, som presenterade sig
själv, ingår också i ledningen.

frågor. En del frågor handlade om tillfarten
till Margretelund. Enkätresultatet redovisades. Bland dem som svarat prioriterades
promenadstig, marknadsplats för närodlat/
ekologiskt och lekplats högst. Snickarbod
och bygdemuseum fick näst högsta prioritet. De flesta svaren i hela enkäten låg i övre
halvan när det gäller prioritering. Endast ett
svar var direkt negativt. Kommentarer som
”Ett jättebra initiativ!” återkom och ”Detta
behöver vi Hjärnarp”.

Lene Hansson från kommunen fanns också
på plats och informerade om Leader-projekt
och innebörden av det. I stort sett går det ut
på att det skall gynna många på landsbygden
- öka livskvalitén, ske under samarbete och
utveckla landsbygdens ekonomi. Det finns
ett antal EU-miljoner att fördela fram till 2013.

Rev ner applåder
När Jack Gabban sedan ryckte in och förklarade och berättade om sina idéer och
visioner och avslutade med: ”Om 10 år
kommer Hjärnarp att vara en plats i Sverige
som man åker till”, rev han ner applåder från
de 40-tal närvarande.

Projektidéerna
Därefter visade Lars Hedström våra projektidéer på over-head och det gavs tillfälle till

Omröstning med handuppräckning visade
att de närvarande var positiva till projektet,
ingen tyckte att det var dåligt.
Andra hjärnarpsfrågor
På slutet av mötet blev det diskussion om
andra Hjärnarpsfrågor, t ex utbyggnad av
fiberkabel, de stora hastighetsöverträdelserna på Boarps- och Nya Rössjövägen,
cylelstigen till Svenstorp och sist men inte
minst dåliga bussförbindelser. Här uppmanade Lars Hedström de klagande att bilda en
intressegrupp, som han sedan lovade att
försöka hjälpa i kontakterna med trafikanordnarna. Till den nyinflyttade som
önskat en föreläsning om Hjärnarps historia
kan vi ge rådet: Läs Hjärnarpsbladet och
besök våra kommande utställningar!

Entreprenören
Jack Gabban

Margareta Arvidsson

8

FÖRENINGEN FRAMTIDSBYGD HJÄRNARP

Välkommen till Hjärnarpsdagarna 23-25 juli!
Fredagen den 23 juli kl 19
Vernissage på Margretelunds Galleri

Utställningen
Utställninge
Hjärnarps
Hjärnarp gamla
gaml
affärer
affäre och
oc företag
företa
Lördagen den 24 juli från kl 10
Loppmarknad på Margretelund
- låt barnen sälja sina gamla leksaker och
kom själv och sälj det du inte blev färdig
att lämna till loppis på idrottsplatsen

OBS! Pågår därefter tillsvidare

Växtbytarmarknad på torget
Vill du ha en marknadsplats
ring Lars Hedström 45 40 50
Lördagen den 24 juli under dagen
Söndagen den 25 juli kl 11

Underhållning
Underhållnin

Friluftsgudstjänst Lars Åkesson

med Urgunderna på torget

vid Danskesjön
hos Anita och Sven-Ingvar Svensson
Trumpetsolo Christer Andreasson
Tag med något att sitta på och gärna
matsäck som lunch

Söndagen den 25 juli

Kyrkogårdsvandring
i Tåstarp kl 13
arr: Tostarps Sockens Hembygdsförening

Kyrkogårdsvandring
i Hjärnarp kl 15 - med kaffepaus
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Resevation för ändringar i programmet.
Titta efter information på anslagstavlan,
biblioteket, ICA-Arons och i dagspressen!

Promenera mera!

Hjärnarps Bibliotek

Mån
Tis
Tors
Fre

Håll dig i form och promenera mera!
Efter en timmes härlig promenad med
lite lagom gymnastikinslag är du åter
full av energi. Du kan stava om du vill.

10-12 och 14-18
14-18
10-12 och 14-19
14-18

www.engelholm.se
Tel 0431-45 42 65

Är du intresserad av att vara med,
ring Kerstin Ekstrand, tel 45 49 84.

VÄLKOMMEN!

Välkommen till Sommarsimskolan
i Västersjön 2010

Stickcafé
Välkommen
till en stunds avkoppling
tisdagar kl 14-16 Fika 20:Vi har det jättetrevligt
och här är plats till fler.
Marianne Malmqvist

Kursveckor

27, 28, 29

Förmiddagar Nybörjare
kl 10-10.45
Fortsättning kl 11-11.45
Kväll

Nybörjare
kl 17-17.45
Fortsättning kl 18-18.45

På Bjäragårdens
Massage & Friskvård
Boarpsvägen 112
Tel 45 52 28

Kurserna är förlagda till Badplatsen i Ugglehult

Anmälan till simlärare Angelica Andersson
tel 0707-93 57 22
vastersjonssimskola@hotmail.com - www.naturliglivsstil.se
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Liksom i ett par tidigare artiklar har jag haft
förmånen att ta del av förre bankkamreren
Ernst Johanssons minnen från sin hemsocken,
denna gång särskilt om hans farfar Sven
Johansson och den affär han grundade.
Margareta Arvidsson har påbörjat research
om Hjärnarps affärer och några uppgifter är
hämtade därifrån.

Text:
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Affärer i Margretetorp
Affärerna var många på landsbygden vid
förra sekelskiftet och framåt. I Margretetorp fanns fyra. Det kan tyckas mycket för
en så liten by. Men orten låg vid riksvägen
mot Halland och Göteborg och det kan
vara en förklaring.
Sven Johansson var en lantbrukare med en
gård som låg i korset mellan riksvägen och
vägen från Hjärnarp. Han hade växt upp i
Knäred. Utöver jordbruket livnärde han sig

som gårdfarihandlare och for runt i
bygderna. För att slippa den ambulerande
försäljningen etablerade han en handelsbod i ett uthus på sin gård.
Sven blev en framgångsrik handlare. Hans
affär växte och blev den största och mest
kända i byn. Sven hade två söner, Joel och
Gottfrid. 1911 skiftades hans egendom på så
sätt att Joel tog över jordbruket och Gottfrid
lanthandeln.

Sven Johans bägge gårdar i Margretetorp vid korsningen
mellan gamla E6.an och vägen till Förslöv. Från början
låg affären i ett uthus på Svens och Bettys första gård, till
höger på bilden. Betty hette Andersdotter och var från
Skepparkroken. 1878 köpte de en andra gård som
gränsade till den första och inrättade affären där, gården
till vänster. Med tiden fick Betty och Sven 11 barn varav
fyra dog som små.
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Gottfrid utökade ytterligare
och fick kunder från hela
Hallandsåsen. Han var en
driftig man som tog vara på
de tillfällen som bjöds. En
telefonstation hade inrättats i Margretetorp och placerades i en lägenhet på
jordbruksfastigheten intill
butiken. Det behövdes
någon som kunde besvara
inkommande samtal. Då
fick handlaren den ljusa
idén att låta Joel Hallander
ha sitt skrädderi i lokalen.
Han borde ha tid där han
satt och sydde, att ta sig an
samtalen. Men inte bara
telefonstationen tjänade på
det utan även Hallander.
Det var många som köpte

tyg hos Gottfrid. De behövde en som
kunde sy upp rocken eller kostymen, och
det föll sig enkelt att gå till Hallanders
skrädderi då.
Det var slitsamt arbete med affären för
Gottfrid som var ungkarl, så 1930 vid 50 års
ålder sålde han den. Han flyttade först till
Helsingborg men återvände sen till Luntertun vid Skälderviken. Det huset flyttades
senare och står numera i Hembygdsparken
i Ängelholm.
Det kom några år med flera ägare på kort
tid. Det blev en nedgångsperiod. Men så i
mitten av 30-talet tog Martin Jonsson från
Tåstarp över. Återigen blomstrade lanthandeln, som Martins son Sven så småningom
övertog.
1947 brann
affären men
byggdes upp
igen.

Johannes, välkänd i trakten. Han åkte runt
och sålde kött och charkuteri-varor. Och
smederna stod för verktyg av olika slag.
Det fanns alltså flera affärer i Margretetorp och de andra byarna i Hjärnarpstrakten. De behövdes därför att kommunikationerna och vägarna var annorlunda då än
i dag. Folk ville inte ge sig iväg alltför långt
från hemmet. Oftast måste man gå eller
cykla för att komma någonstans, i bästa fall
åka med häst eller kärra, om man hade det.
En lanthandel förr behövde heller inte att
så många familjer handlade där, för att den
skulle klara sig. Det sägs att det räckte med
ungefär tio hushåll. Gårdarnas storlek och
vilka behov det kunde finnas varierade för-

Det fanns
som sagt
andra
affärer.
Torsten
Pålsson,
tidigare
anställd hos
Gottfrid
Affären återuppbyggdes i gult tegel efter branden 1947. 1976 ägdes huset av en
Johansson,
Coloka
som hade bensinmack och ett café. Lanthandeln var då nedlagd sedan 1970.
byggde en
ny ovanför skolan i Margretetorp och drev
stås och därmed också antalet. Sen kunde
den till 70-80-talet, då han dog. Så fanns
det en handelsbod och kvarn vid
också handlare på den tiden räkna med en
Benmöllan vid Kägleån. Den startades av
större köptrohet. Flera omständigheter
Erik och Robertina Nilsson och sen tog
bidrog till detta.
sonen Bengt över fram till nedläggningen
Vad för slags affärer hade vi på landsbygpå 1980-talet. I Skogslund fanns det en
den? För det första speglade de det dåtida
gammal lanthandel, i stort sett lika gammal
samhället. Deras sortiment skilde sig avsesom Sven Johanssons, se artikel i förra
numret. Här fanns också slakteri, skomakeri,
värt från dagens. Det var självhushållningens
cykelverkstad, frisör, taxi och en Caltex
tid. De flesta gårdar odlade och hade djur.
bensinpump.
Det innebar att kött och mejeriprodukter,
mjöl och rotsaker och grönsaker köpte man
Som framgår ovan fanns det annan mer
oftast inte i affären. Sådant fanns på
specialiserad affärsverksamhet än lantgården. Man fick sitt mjöl från kvarnen och
handlarna med sitt mångskiftande utbud.
smör och ost från mejeriet.
mjölk,
Vi hade bagerier och caféer. Slaktare var
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Det var med förväntan folk för hundra år
sedan gav sig iväg till affären. Den har
alltid varit en mötesplats. Hemma hade man
kanske bara träffat gårdens folk en tid och
såg fram emot att få höra vad andra haft för
sig och få nyheter.

I handelsboden köpte man i stället vad som
då kallades kolonialvaror – från stormakternas kolonier i Afrika och Asien. Det var
salt, socker, gryn, kryddor och sydfrukter
som russin, citroner, apelsiner och bananer.
Verktyg för arbetet på gården köpte man
om inte smeden kunde erbjuda dem.

Öppettiderna var annorlunda. Vissa som
pigor och drängar kunde inte komma förrän
efter arbetstidens slut. Principen var då att
affären inte stängdes förrän den sista kunden lämnat.

Tyger och sybehör var en viktig del av
lanthandelns utbud. Antingen var mor i
huset eller någon av döttrarna sömnadskunniga eller så gick man till sömmerskan eller skräddaren med det inköpta tyget. Det var på det sättet som
skräddaren Hallander kom in som tidigare nämnts i berättelsen.
Vad som totalt skilde den tidens affärer
från våra var hur försäljningen organiserades. En normal handelsbod hade
två, tre bodbiträden. De skulle expediera kunderna, som talade om vad de
önskade. Så var det dags att leta fram
varorna bland alla hyllorna. Många varor var inte paketerade, utan de skulle
hällas upp, vägas och prissättas. Till
slut slogs varorna in i papper och skrevs
upp. I Hjärnarp fanns det ett bodbiträde, Lagerholm, som alltid frågade kunderna om hur varorna skulle forslas hem. Var
det med cykel, slog han om ett extra papper.

Idag ser huset där Sven Johansson hade
diversehandel ut så här.
För den som bodde en bit därifrån, t ex
uppe på Åsen, kunde det bli en dagsutflykt
och ett avbrott i vardagslunken. Man ville
kanske köpa något att pryda hemmet med
eller en present till någon av de närmaste.
De här kunderna blev särskilt väl mottagna. Ernst Johansson berättade att hans
farmor många gånger bjöd de långväga
kunderna på middag.

Flertalet kunder betalade inte per gång. De
hade motbok, där allt som handlades skrevs
in. En gång i månaden var det dags att ta
upp börsen och betala. Det var andra priser då. Kaffe och socker kostade en krona
kilot.
Vilken skillnad mot dagens stormarknader!
Där vill man att kunden ska göra allt från
att plocka fram varan till att betala utan inblandning av något biträde eller kassörska.
Sen bär det av i bil, för stora köpcentra är
ofta så belägna att de är besvärliga att nå
med allmänna kommunikationer.

Här tycker jag finns en länk mellan forna
tiders affärer och våra dagars. Även för
många av oss är turen till våra stora köpcentra lite av en upplevelse. Här finns ett
enormt utbud av varor. Här förekommer
andra attraktioner som mannekänguppvisningar och konserter.
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Hallander med telefonstationen
Märta Persson som ju bor nästintill granne
med huset där Hallander hade sitt skrädderi,
har berättat att Hallander, som alla skräddare i gammal tid, satt uppe på det stora
salsbordet med korslagda ben och sydde.
Från början hade han telefonväxeln intill sig
på samma bord. Efter ett tag skaffades ett
särskilt bord till växeln. Det placerades i
samma rum och en av hans flickor skötte det.
När Hallanders hade middagsgäster var det
samma salsbord som användes och flickan
satt vid växeln och skötte den till gästernas förnöjelse samtidigt som middagen
avåts. Om en abonnent inte svarade vid

påringning kunde växeltelefonisten ofta
upplysa den uppringande om i vilket hus
abonnenten befann sig för tillfället.
Växeln var stängd på kvällarna, då kunde
Märta och Ebbe, som hade taxirörelse, känna
sig fria och lämna hemmet. Ville man ha taxi
när växeln var stängd, fick man ta sig till
Ebbe och banka på hans dörr, om det så var
mitt i natten, t ex vid BB-resor. Det var fö inte
så många som hade telefon, till att börja med
åtta hushåll i Margretetorp. Vi återkommer i
senare nummer med telefonstationernas
historia.

En fjärdings väg
Text: Margareta Arvidsson och Franciska Uggla. Foto: Franciska Uggla

1649 års gästgivareordning stadgade att vid alla allmänna landsvägar skulle en milsten placeras ut efter varje mil. Då fastställdes för
första gången en enhetlig svensk mil till 6 000 famnar vilket motsvarade 10 688,54 m.
I Skåne började milstenar sättas upp vid landsvägar och häradsvägar först efter freden i Roskilde 1658. De
flesta milstolparna var av sten, men förekom även i trä och från 1700-talet i gjutjärn.
De var ofta målade och försedda med
kungens monogram och landshövdingens
namn eller initialer. Under 1800-talet blev
den koniska stenen av granit vanlig. Då
1891 års väglag trädde i kraft upphörde
skyldigheten att sätta upp och underhålla
milstenar.
Milstolparna restes med en mils avstånd
från varandra och däremellan varje kvarts
mil, dvs en fjärdings väg, ca 2672 m, för att
den resande skulle kunna kontrollera
skjutshållarens krav på ersättning. Stolparnas funktion hänger samman med gästgiveri- och skjutsväsendets
organisation. I samband med att metersystemet infördes 1878 upphörde efter hand milstolparna att gälla, definitivt 1891. Gästgiveristadgan upphörde först 1933.

Milstolpe vid Hjärnarpsvägen i Margretetorp från 1873 med
beteckningen 1/4.

Denna milstolpe är
placerad i hörnet av
Munkvägen och
Rössjövägen. Ärtalet
syns inte då det med
tiden hamnat under
markytan. På privat
Det finns ca 8 000 milstolpar i vårt land, varav ca 370 i Skåne. De
initiativ
pågår förutgör värdefulla tidsdokument från en svunnen trafikmiljö och är
handlingar med
genom fornminneslagen från 1942 lagskyddade fasta fornminnen
som inte får utsättas för någon åtgärd utan länsstyrelsens skriftliga länsstyrelsen om
flyttning av stenen
medgivande.
till en värdigare plats
vid torget.
Källa Länsstyrelsens i Skåne hemsida och Wikipedia.
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Legendariska personer och vandringssägner
Margareta Arvidsson

Med anledning av diverse felaktigheter i historiebeskrivningen i föregående nummer har
Torsten Johansson, förre ägaren av ICA Arons och son till Aron J, hjälpt oss att rätta till
fakta. Det är vi mycket tacksamma för.
Det var 1891 som Aron Johansson från
Vanstad började i Svante Anderssons lanthandel på Skogslund. Den var redan då
mycket gammalmodig. Och det var folkskolläraren Hedlund i Hjärnarps folkskola
som rekommenderade honom till tjänsten.
Det fanns dock enstaka barn som föredrog
att gå i Boarps eller Barkåkra folkskola,
kanske för att vägen var kortare dit eller
Hedlund var en mycket sträng lärare. Aron
tog över affären vid Svante Anderssons
bortgång 1906. Aron hade gått i småskolan
på Solberget, en numera försvunnen skola
som vi kanske kan återkomma till senare.
Hjärnarps folkskola, där Aron Johansson
fortsatte sin skolgång, fanns i huset som
ligger mitt för Prästgårdsallén och ersattes
av Söndrebalgs skola. Hedlund var svärfar
till den legendariske folkskolläraren Hasse
Persson i Margretetorp.

vade Aron J till tjänst i handelsboden.
Collin, som var lärare i Boarps folkskola, var
bl a engagerad i kommunala uppgifter och i
sparbanken. Att vara legendarisk innebär
inte bara att man varit en förgrundsfigur
som levt och verkat i bygden, utan även att
man tillskrivs sådant som man inte är upphov till. Det blir små utsmyckningar i de
vandringssägner som florerar. Det har
funnits gott om legendariska personer i
Hjärnarp och här finns säkert spännande
stoff till kommande artiklar.

Arons affär blev fårdig för inflyttning1907.
Fotot från Hjärnarps hemsida.

Köpman Aron Johansson, f 1879
Odaterat foto från Bjäre Härads
Hembygdsförenings årsbok 1991

Det var alltså inte den likaså legendariske folkskolläraren Collin i Boarp som
rekommenderade den matematikbegå-
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Inte heller var det Seger som byggde det
nya affärshuset mitt i Hjärnarp, men det var
han som vid två senare tillfällen renoverade
och byggde ut det. Det hade från början
bara en våning. Enligt det vackert handskrivna avtalsdokumentet var det muraren
Elof Olsson och snickaren August Persson
som åtog sig att efter en av Aron Johansson utförlig beskrivning (det fanns inga
arkitektritningar) uppföra affärsbyggnaden

till en kostnad av 7050:-. Det ansågs stort
och dyrt när ett vanligt bostadshus kunde
byggas för 700-800:-.

Johansson köpte sin första personbil 1920
och bensinpumpen utanför affären kom 1923.
Affärstomten hade köpts för 800:- av lantbrukare Johannes Svensson, Kyrkogården
Det fanns ingen centralvärme eller elektri- (numera Margretelund). Det var Johannes
citet i huset. Telefonen, ca 1910, var den
som övertalade Aron att bygga just där, och
första moderniteten. Elen kom inte förrän
inte banken. Sparbanken lånade då för
1916-17, då det under kriget (första världstiden nästan enbart ut pengar till lantbrukriget) inte längre gick att få tag på fotogen
kare
och inte till andra företag som antill lamporna i affären. En del varor kom med
tåg till Förslövs station och transporterades sågs som vanskliga.
därifrån till affären med hästskjuts. Aron

Musikaliskt tårtkalas
Bengt Hedin spelade till kaffet på Åshaga när Föreningen Framtidsbygd bjöd de
boende på tårta. Det blev många gamla trallvänliga visor som publiken kunde sjunga
med i. Bengt kunde också bjuda på musik till låtar som önskades av de boende som
inte sparade på applåderna. Uppskattade inslag var även Birger Anderssons och
Mia Krusbergs solosång.
Mia Krusberg sjunger ”Hallå du
gamle indian” till Bengts ackompanjemang. Mia kan alla gamla
låtar utantill.

103-årige Birger Andersson sjunger
12 verser om lille Hans och hans
nya träskor.
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Hjärnarps posthistoria
Margareta Arvidsson

Poststationen i Margretetorp
Det var Anders Ekberg på Margretetorps
Gästgifveri som på 1874 blev den förste föreståndaren för Hjernarps poststation i Margretetorp mot en årlig ersättning på 300 riksdaler ”med fästdt afseende derå att dessa
stationer genomlöpas hvarje dag af post i
bägge riktningarne”. Då kördes postdiligensen med beväpnad förare mellan Helsingborg
och Göteborg. Postdiligenser och postryttare
hade passerat gästgiveriet i över 200 år. På
gästgiveriet skulle det stå en häst sadlad
och klar för ögonblicklig avfärd
med ilpost. Ilposten hade
en fjäder fastsatt i lacksigillet, nog så symboliskt. Det för tanken till
våra dagars flygpost.

gick eller cyklade sedan mellan gårdarna
och delade ut posten, s k gåragång.
Tre generationer Ekberg
Efter Anders Ekbergs död drevs poststationen av ytterligare två generationer Ekberg
fram till 1948. Då låg poststationen på gaveln till huset, det som numera kallas Vinslottet. Köpman Sven Johnsson tog över och
flyttade stationen till källarvåningen i sin affär.
Han drev stationen till 1950, då han också gav
upp affären. Då tillträdde Jenny Pettersson
som poststationsföreståndare och 1953 tog
Vesta Karlsson över.

Ny poststation i Hjärnarp
1906 hade lärare Hedlund i Hjärnarps folkskola skrivit i en insändare i Engelholms
Konvoj över åsen
Tidning att poststationen borde flyttas till
Det var inte helt riskfritt att företa resan över
kyrkbyn. Han anförde bl a att det i kyrkbyn
Hallandsåsen. Överfall och rån hade inträffat
fanns ett bibliotek medan Margretetorp höll
trots att postförarna var beväpnade. Resande
sin ställning genom spritförsäljning. Postsom skulle över åsen inväntade därför gärna stationen i Margretetorp fick 1936 ett underdiligensen för att färdas i konvoj till nästa
lydande postombud i kyrkbyn. Då postskjutsstation som var gästgiveriet i Östra Karup. mängden hit växte hela tiden, omreglerades
postombudet till Hjärnarps poststation 1946
Gåragång
och postsäckarna kom med buss från ÄngelAnders Ekberg skötte posten till sin död
1897. Då hade diligenstrafiken upphört och holm. Kontoret i Hjärnarp inrättades i en
posten transporterades med tåg till Förslöv. utbyggnad till Erik Johanssons bageri och
Det var nära att posten i Margretetorp drogs senare flyttade det upp till en lokal på första
in då det ansågs ligga nära Förslövs järnvägs- våningen i samma hus. Den gamla stationen
i Margretetorp fick byta namn till Margreteoch poststation. Efter en proteststorm fick
posten bli kvar i Margretetorp och en lant- torps poststation. Det var nära att rollerna
brevbärarlinje Förslöv-Margretetorp inrätta- blivit ombytta, dvs att Margretetorp blivit
ett postombud under Hjärnarps poststades på entreprenad. Den utsträcktes till
Hjärnarps mejeri 1910 och till Boarps skola tion, men traditionen och läget utmed
riksvägen talade för att stationen skulle
1918. Där sattes det upp en brevlåda för
behållas. En ny lantbrevbärarlinje inrättades
avgående post och inne i skolan fanns
till Brammarp. 1966 lades posten ner i Marglåsta fack där lantbrevbäraren lade in
dagens osorterade post. Där hämtades den retetorp och ersattes med lantbrevbäring.
vanligtvis av bud för flera gårdar. Detta bud Vesta Karlsson blev postföreståndare i
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Hjärnarp och innehade tjänsten till 1978.
Lantbrevbärarna Sten Karlsson och Åke
Jönsson utgick härifrån.
En vikarie minns
1959-1965 vikarierade Tima Ivarsson som
poststationsföreståndare. Då kom posten i
säckar med bussen från Ängelholm kl 9.00
och allt skulle vara sorterat och färdigt en
halvtimme senare när poststationen öppnade. Det var bara öppet ett par timmar till
11.30 och sedan ett par timmar på eftermiddagen, olika tider olika dagar. Postsäckarna
skickades tillbaka med 16.10-bussen till
Ängelholm. Pengar skickades mellan de
olika stationerna, det fanns särskilda värdesäckar. Som Tima minns det var den roligaste tiden på posten jultiden med all röran
med paket och julkort. Och folk var så glada
och vänliga. Andra roliga dagar var den 15 i
varje månad. Då kom ”gubbarna” från ålderdomshemmet gående för att hämta ut sin
pension. De köade långt före öppningsdags
för att säkert vara först på plats på denna
”pengabörsens födelsedag” som de sa.
Posten i nya lokaler
Postkontoret flyttade 1977 in i flygeln i det
nya sparbankshuset på fd mejeritomten. Det
var första gången posten i Hjärnarp fick en
lokal som var avsedd och inredd för ändamålet och med dåtidens säkerhetskrav uppfyllda. Stadsbrevbäring infördes 1985.
Dessförinnan hade invånarna i tätorten
hämtat sin post i boxar på poststationen. När
Vesta Karlssons slutade år 1978 blev
Gun-Brith Lovén stationsföreståndare. Hon
slutade i Hjärnarp 1984 men arbetade
ytterligare 10 år inom posten.

Posten privatiserades
De sista nio åren drevs stationen privat av
Ulf och Siv Kronfeldt mot en fast ersättning
från posten och med dispens, eftersom det
inte längre var tillåtet att hantera paket och
kassa i samma lokal. Siv och Ulf hade arbetat inom posten sedan 50-talet. 2003 upphörde poststationen i Hjärnarp och ICA
Arons tog som postombud över postens
service till allmänheten, dock inte kassaservicen.

NST:s foto vid öppningen av den nya poststationen i Hjärnarp 1977 med undertexten
”Postmästare Sven Broman (Ängelholm)
flankeras här av Gun-Brith Lovén (till vänster)
och Vesta Karlsson, vilka skall betjäna postkunderna i de nya lokalerna

Källor:
Bjäre Härads Hembygdsförenings årsbok 1986
Tre byar berättar, Margretetorp-TockarpVanstad. Byarnas historia sammanställd av
byborna 1987-1988
Aktuellt (Postens) från 70-talet
Tack till Vesta och Sten Karlsson, Tima
Ivarsson och Gun-Brith Lovén för all hjälp med
researchen!

Vet du vad det är för skillnad på postlåda och brevlåda?
Jo, i den gula brevlådan (t ex vid affären) lägger du dina brev.
Hemmavid hämtar du din post i postlådan.
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En lantbrevbärare i Hjärnarp
Sten Karlsson berättar för Margareta Arvidsson

- Varför blev du lantbrevbärare?
- Jo, jag var gift med Vesta som arbetade på
posten i Hjärnarp och då var det enklare att
jag också arbetade där. Då behövde vi bara
en bil, så jag slutade mitt jobb som telearbetare i Ängelholm och började på posten i
Hjärnarp 1967, då det blev en bilreglerad
lantbrevbärarlinje ledig efter Karl Larsson.
Han hade en linje som tidigare varit cykelreglerad.

till kundernas besvikelse. Många ensamma på
landet törstade efter sällskap och nyheter. I
älgjakttider fick Sten ofta frågan: ”Har dom
skötet nåd på andra sidan?” dvs om han hört
några skott. Annars pratade folk mest om sitt
eget och förstod att Sten hade brått

Många goda gärningar
Vintertid kunde det vara mycket svårt att ta sig
fram i all snön uppe på åsen där det var fritt fram
för snöfåk på vägarna. Det blev mycket skottande och pulsande in till ensamma, hjälpbehöLång postrunda
vande åldringar som egentligen själv skulle
Sten körde 10 mil varje dag med all slags post,
hämtat sin post ute vid vägen. För att avvika från
dagstidningar, paket, reklam m.m. till 290
vägen och köra ända fram till en gård krävdes
hushåll och 60 sommarhushåll. Arbetstiden 200 m väg. För större affärer och företag, t ex
var 54 timmar i veckan, varav 14 var övertid. Gästis, gällde särskilda rutiner. De skulle ha
När stadsbrevbäringen kom, började han
posten avlämnad inne hos sig.
rundan med att köra ut all post till Harnacka,
där han låste in den i skåp. Där hämtade den Lantbrevbäraren med stort L
cykelburna brevbäraren posten för utdelning Sten minns särskilt Åke Jönssons företrädare,
lantbrevbäraren Herman Nilsson från Turai villaområdet. Annars började rundan på
Bjällegården och gick sedan över Margretetorp- gården. Han körde posten på Boarpslinjen 192146. Han avtackades med en fin medalj som man
Stendalsmölla-Solberget-Tockarp-Önnerts
nu
kan se på hans gravsten på kyrkogården i
mölla-Vanstad nedre-Benmöllan-SimontorpHjärnarp.
Mutarehultet- Hulrugered-Vanstad övre-Hulebäckseröd- Brammarp-Kullahus-Tiarp-Svenstorp-Åsbacka-Hjärnarp.

Kände sig aldrig hotad
Sten hade även värdeförmedling, dvs frimärken
och in- och utbetalningar. Alla skulle ha pension
på samma dag, då blev det långa arbetsdagar
och de som låg sist på rundan fick vänta länge
på sin post. Senare utsträcktes utbetalningarna
till att ske över tre dagar. Kunderna hade en
färgglad bricka som sattes upp på postlådan som
signal till brevbäraren att han hade ett uppdrag.
Det var inte bara pension som hanterades utan
även barnbidrag, bostadsbidrag och alla slags
skatteärenden. Fast Sten vissa dagar körde
omkring med mycket pengar i bilen, kände han
sig aldrig hotad, tvärtom blev han överallt väl
mottagen och blev ofta inbjuden på kaffe, men
det var han tvungen att ransonera pga tidsbrist 19

Sten Karlsson avtackas vid sin
pensionering 1987. Privat foto.

Editslund - en pastoral idyll
av Franciska Uggla

Såhär möter dig Editslund idag när du kommer från
margretetorpshållet. Foto:Francisca Uggla.
Editslund står det på en sten vid infarten till
en gammal skånegård med adress
Hjärnarpsvägen 74 på väg från
Margretetorp mot Hjärnarps kyrka. Stenen
och den vackra gården med den gammaldags trädgården väcker min nyfikenhet när
jag kommer förbi.
Min goda granne, hårfrisörskan Märta
Persson, berättade en dag att hon klätt
Daga till brud 1940. Att klä till brud innebar
att fixa håret, fästa på slöjan och kanske
även brudkronan. Daga Hellmin, f Andersson, var den nuvarande ägaren Leif
Hellmins mamma.

har bevarats och därtill har en vacker
kakelugn satts in.
Gården är byggd på 1890-talet åt Elof och
Anna Persson, som friköpt fastigheten från
Margretetorps gård. De startade där ett litet
jordbruk som vanligt var på den tiden. Vid
sidan om fick de göra dagsverken på de
större gårdarna för att klara sig.
I början på 1900-talet fick de en dotter som
fick namnet Edit. Hon gifte sig så småningom med Leifs morbror Boje Andersson.
De båda fortsatte med jordbruket när Anna
och Elof inte orkade längre. Boje rustade
upp husen i mitten av 1900-talet och såg till
att de bevarades i den ursprungliga stilen.

En dag stötte jag på Leif och sa att det
hade varit intressant att få veta mer om
gården och då bjöd han genast in Märta
och mig. Så vi promenerade dit en vacker
dag för visning och kaffe.
Leif och Berit, som frun heter, har renoverat
huset så pietetsfullt att man anar hur det
ursprungligen sett ut. Många fina detaljer

Leifs mamma Daga som var född på gården
Stora Borrstorp flyttade till Mellansverige
redan i unga år, varför Leif föddes där. Men
under åren som gick besökte han till och
20

Editslund med
halmtak 1917.
Elof, Anna,
Edith och en
kusin på besök
från Amerika
poserar framför
huset..

Editslund med sticketak
på 1930-talet. Här är det
Boje, Elof, Anna och Edit
som har radat upp sig för
fotografen.

från Boje och Edit. Det skedde oftast när
han i ungdomen liftade runt och ibland
behövde en fast punkt där han kunde
andas ut och äta upp sig. När Leif och Berit
blev ihop mellanlandade de ofta där och
senare följde barnen med. De hälsade även
på andra i den då lilla byn Hjärnarp.Morbrodern Boje både jagade och fiskade för
att förstärka hushållet. Jaktkamrat var Filip
Gustavsson som bodde högre upp efter
gamla riksväg 2 och det gick en hel del
historier om deras förehavanden.
Edit hade höns och sålde ägg. Hon odlade
också grönsaker för husbehov. Hon hade
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även en stor blomstergård som Berit nu
fortsätter att hålla vid liv. Tillsammns odlade
de jordgubbar för att få in lite kontanter. Ett
par kor, en kalv och några hushållsgrisar
hörde till jordbruket. Det var i stort sett ett
självhushåll.
Märta Persson var Edits hårfisörska under
alla åren, de bodde ju nära varandra. När vi
träffade Leif kunde Märta och han fördjupa
sig i minnen om traktens profiler. De pratade
om handelsboden och toffelmakaren som
fanns på Vilhelmsbergsvägen och bl a Åke
Nilsson och Helga Olsson, moster till Åke.

De bodde närmast Editslund tillsammans
med Åkes mor Anna och mormor Sofia.
Gårdens fina läge var den direkta orsaken till
att Leif köpte Editslund, men det var en ren
tillfällighet att det ändå skedde. Morbror
Boje fick en stroke och hamnade på långvården, så Edit blev ensam kvar på gården
och det mådde hon inte bra av. Och Boje
ville inte sälja gården till utomstående.
Vid ett tillfälligt besök hos Edit en solig
sensommardag vandrade Leif över fälten
och såg hur enormt fint läget var med den
glittrande Skälderviken och Kullaberg i
bakgrunden och den öppna slätten med
gårdarna framför. Ja, hela miljön gav honom
ingivelsen att skaffa stället för att dra sig
tillbaka till vid pensioneringen. Och så blev

det. Edit flyttade till Åshaga 1988 och fick
där en bra och lugn ålderdom.
De kommande 10 åren användes gården
som sommarställe och rustades. Under
tiden skapades och återknöts många kontakter i bygden. Edit besökte ofta gården
för att se hur det blev och berätta om vad
som gjorts med husen under åren. Edit
avled 1997 under nyårshelgen när Leif och
Berit var nere och kunde närvara. Eftersom
hon levt och verkat hela sitt liv på gården
fick hon ge namn åt den.
1998 bosatte sig Berit och Leif permanent
på Editslund. De lämnade storstaden för ett
lugnare liv med lite höns och ett par
bisamhällen, det senare en tradition som
morbrodern inspirerat till. Så nu har de bott
11 år på gården och
hunnit bli riktigt hemmastadda i bygden.

Franciska Uggla
Tel 0431-456545
franciskauggla@hotmail.com

Tack till Berit och Leif Hellmin som ställde upp med
berättelser, foton och redigering av texten! Och fika!

Editslund idag.
Foto: Leif Hellmin

Hjälp till att lyfta fram och damma av bygdens historia
- låt det gamla komma fram ur gömmorna!
Samtidigt som Föreningen Framtidsbygd
blickar framåt mot nya utmaningar finns
det planer på att göra en utställning över
de hjärnarpsföretag och affärer som inte
längre finns kvar. Vi har bett Tåstarps
Hembygdsförening om hjälp med den del
som rör Gånarp och Tåstarp.
Det kan bli en intressant historielektion för
alla som är unga och inflyttade. Idag är det
en krympande skara ”infödingar” som
minns det gamla Hjärnarp. Merparten av
hjärnarpsborna är numera inflyttade. Som
en äldre dam sa: ”När man kommer i affären
är där sällan någon man känner igen”.

Kan du hjälpa oss?
1) Har du upplysningar, foton eller kontakter som kan hjälpa oss att minnas gamla
affärer och företag? Det gäller alla branscher, stora som små.
2) Vill du berätta för oss - visserligen något
så när musikaliska men totalt oupplysta något om Bengt-Olvars och Tommy Roos?
3) Vet du mer om Pettersson på bommen?
lvar?
Bengt-O
Vem är
oos?
mmy R
Och To
Kontakta redaktionen,
redaktionen@ektv.nu eller tel 281 83.
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Så kom vår egen julgran på plats

Det gäller att hålla tungan rätt i mun för
föraren av trucken från Tommy Nordberghs när ljusslingan skall på plats. I
liften Lars Hedström och Bengt Wahlström.
På marken arbetar Kaj Andersson.
Foto: Kaj Andersson

Siktar man mot stjärnan, så når man trädtopparna....
Foto: Kaj Andersson

Det nedslående beskedet att kommunen inte skulle sätta upp någon julgran
på torget i Hjärnarp som förr om åren
avskräckte inte Föreningen Framtidsbygd. I Hjärnarp är det aldrig långt till
sponsorerna. Ortsborna ställer upp för
sin hembygd. Granen och arbetet med
att få den på plats lagom till advent
sponsrades av Richard Paulsson,
Kristian Nordbergh och Bengt Wulff.
Kommunen lånade ut ljusslingan och
toppstjärnan.

... Bengt nådde t o m ända upp till stjärnan.
Foto: Lars Hedström.

Du missar väl inte årets Hjärnarpsrevy?
Gunilla Poppe regisserar
årets revy som heter VÅR
TUR. Jenny Saemund och
Per Wulff är tillbaka i ensemblen och Anders Nilsson debuterar. Annars är

det samma aktörer som i
fjol som gör allt för att
du skall skratta och ha
roligt! Du kan läsa om
tider och biljettpriser på
baksidan av tidningen.
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Han utvecklade bredbart smör
I ett klipp ur NST 2001 inför
Gustav Ströms 85-årsdag kan
man läsa: ” När den unge mejeristen Gustav Ström år 1943 tillträdde tjänsten som föreståndare
för mejeriet i Hjärnarp hade han
inte en aning om att han 25 år
senare skulle vara delaktig i en
process som helt skulle förändra
vårt matfett, både i Sverige och
utomlands......
Efter andra världskriget hade så
gott som alla svenska hushåll
skaffat kylskåp och att bre smörgåsarna med kylskåpskallt smör
var inte det lättaste. Att få smöret
bredbart vid kylskåpstemperatur
var ett önskemål som mejeriindustrin inte kunde realisera.
Mejerinäringen var tvungen att

söka nya vägar och det är här
Gustav Ström kommer in i bilden.
Efter lyckade laboratorieförsök i
slutet av 60-talet med smör och
sojaolja var det nödvändigt med
försök i praktisk drift. Gustav
Ström och Hjärnarps mejeri ställde upp och efter ett antal försök
var den nya sorten Bregott klar,
en produkt bredbar vid kylskåpsGustav Ström
temperatur, färdig för lansering.
- Allt jobb med den nya produkten var väldigt hemligt
och sekretessbelagt, minns Gustav Ström.
- Inte ens mina styrelsegubbar var informerade. Det var
några spännande månader och nu så här långt efteråt
känns det tillfredsställande att ha fått medverka att ta
fram en produkt som blivit så framgångsik, säger
Gustav Ström.
Några år efter Bregott-lanseringen lades driften vid
Hjärnarps mejeri ned....” (1971)

TTKG
ALLT PÅ SAMMA STÄLLE
INOM

Håltagning
i de flesta stenmaterial
Lättare rivningsjobb
Golvslipning
Mångårig branschvana

OM- OCH NYBYGGNATION
KAKELSÄTTNING

Henri Feiks

Mobil 0707-601 846
Fax 0431-259 73
E-post info@lgm-bygg.se
www.lgm-bygg.se
Besöksadress: Brovägen 6

BJÖRNSTEDTSVÄG 2
266 97 HJÄRNARP
0431-455407 MOBIL: 0703854323
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Bregott uppfanns i Hjärnarp
av Mats Rönnertz

Den välkända mejeriprodukten Bregott, som
lanserade1969, har sitt ursprung i Hjärnarp.
Folkhälsoinstitutet ville då ha in mer fleromättat fett i kosten. Samtidigt kom det mycket
kritik mot smör som livsmedel, för mycket fett
och svårt att bre på smörgås när det kom från
kylen. Branschen sökte efter en produkt som
skulle vara bredbar direkt från kylskåpet och
ha smörets smakegenskaper. Många försök
gjordes för att få fram ett mjukare bredbart
bordsmargarin.
Margarin (efter grekiskans margaron) hade
kommit till Sverige redan på 1880-talet. Det
var när Napoleon III utlyste en tävling, bland
uppfinnare, för att hans soldater skulle få ett
billigt smör, som margarinet kom till. Den
franske kemisten Mége-Mouriez fick i uppdrag att börja tillverka ett smörersättningsmedel. Detta konstsmör patenterades som
oleosmörmargarin 1869 och lade grunden till
margarinindustrin.

man fram en bredbar produkt med smörsmak.
Den färdiga produkten fördes sedan i storförpackningar till mejeriet i Lunnarp, där den
förpackades i askar. Enligt livsmedelsstadgan
fick man inte kalla den nya produkten för
smör. SMR fick vända sig till regeringen för
att få dispens från vissa bestämmelser.
Bregott, som föddes i Hjärnarp, blev genast
en stor succé trots att priset var högre än för
de traditionella bordsmargarinerna. Samtidigt
minskade smörförsäljningen. Danska smörproducenter blev arga och tyckte att svenskarna fördärvade marknaden med Bregott,
inte så konstigt kanske, eftersom många
svenskar brukade åka över sundet för att
köpa danskt smör, som dessutom var billigare än det svenska.
Tage Olsson tog patent på Bregott, patentet
ägdes av SMR och varade till 1987.
Källa: Kenneth Andersson Skånemejerier.

Enligt den livsmedelslag som gällde i Sverige
i början på 1960-talet fick man inte blanda animaliskt och vegetarisk fett. Vegetabilisk olja
fick inte användas på de svenska mejerierna.
Ett rent vegetabiliskt bordsmargarin, Flora,
hade lanserats några år tidigare med stor
reklamhjälp av skådespelarna Margaretha
Krook och Ernst Hugo Järegård.
Trots livsmedelsbestämmelserna gjorde man
på Hjärnarps mejeri 1967, under mejeristen
Gustaf Ströms ledning fullskaliga försök med
nya bredbara blandningar. Det var Tage Olsson från Malmö, anställd vid SMR (Svenska
Mejeriernas Riksförening), som hade idéer
om en ny produkt. På Hjärnarps mejeri, i samarbete med mejeristen Gustaf Ström, gjorde
han försök med blandningar efter dessa idéer.
Försök som ansågs ligga i gråzonen för vad
som verkligen var tillåtet. Grädde och vegetabilisk olja blandades och kärnades, då fick
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Så såg det nya mejeriet ut när det var färdigbyggt 1908. Det gamla, Sandgrens kvarn och
mejeri, som låg mitt för Wilhelm Cronas
bilverkstad en bit upp på Boarpsvägen, hade
brunnit ner 1906. 1977 ersattes mejeriet av en
ny sparbanksbyggnad, där också posten
inrymdes. Numera finns Pedagogförlaget i
byggnaden. Foto från Hjärnarps hemsida.

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp:

Julmarknaden
Text och foto: Karl-Axel Sand

Jag kände att jag hade kommit byn nära in
på livet.
- Vi har sju utställare på det lilla torget i år.
Det sa Lars Hedström till mig, där han stod
i Framtidsbygds stånd och serverade
glögg. Jag lät förstås glöggen mig väl smaka. Dessutom hade tre skolklasser samlat
ihop en del till försäljning. Hjärnarps innebandyklubb hade ett stånd. Röda korset
var där och hade ordnat en tipsrunda.
Scouterna grillade korv och sålde.
Jag gick nedåt en bit på Hjärnarpsvägen.
Utanför brandstationen stod Gunvor Ragnarsson och sålde kalvdans, gammaldags
och hederlig. Inne i brandstationen var det
upplyst och jullikt. Det var öppet och jag
steg in.

Strategiskt placerad vid Hjärnarps egen
ståtliga julgran stod Joe Larsson och
satte snurr på chokladhjulet.
En varm, behaglig känsla intog mig, när jag
kom fram till Hjärnarps torg på morgonen
den 5 december, dagen för den årliga julmarknaden. Torget var inbjudande. Det snyggades upp för en tid sedan. Julgranen hade
placerats i mitten. Ängelholms kommun
ansåg sig inte ha råd att bekosta den i år.
Men det gjorde inget, för här fanns bybor
som var villiga att gå in och sponsra för att
julglädjen skulle komma till Hjärnarp precis
som förr.
Folk var i rörelse i centrum, neråt gamla
brandstationen, utanför Pedagogförlaget
och runt ICA Arons och biblioteket. Och så
förstås på torget vid stånden, där man
sålde allahanda julsaker. Här fanns gott
humör och gemenskap. Det var genuint.
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Bengt Wahlström och Lars Hedström
serverade glöggen.
Sedan ett år tillbaka finns här Hjärnarp
Salongen, som ägs av Veronica Svensson.
Den gamla brandstationen har förvandlats
till en intim, mysig frisersalong.
Jag vände tillbaka mot torget och ICA
Arons. Inne på Pedagogförlaget såg jag
folk som stod och valde bland böcker

en kr styck. Dessutom skänkte Sparbanken Gripen ett extrapris på 500 kr
till vinnaren. Men inte nog med det.
Klasserna tog också in anbud på sina
hus. Stjärnans hus gick för 150 kr. Det
innebär att Stjärnan tjänade 970 kr på
sitt pepparkakshus! Det blev en lyckad
dag för förskolan och klasserna i Söndrebalgs skola för totalt kom det in 3784
kr till dem. De ska användas till något
kul, t ex fest, skolresa, inköp av leksaker/redskap.

Scouternas grillkorv utgjorde ett gott mellanmål
i den höstlika kylan.

Tillbaka till torget för att köpa ett hembakat bröd. Det var Elvy som sålde
sådana. Jag gjorde en sista snabb
runda och minsann stod inte Bengt

i montrarna, säkert för att hitta någon
lämplig julklapp. Så kom jag ihåg att
jag måste absolut besöka biblioteket.
Det hade Marie Svensson förmanat
mig om när honskyndat förbi mig på
vägen.
Torbjörn Sundqvist höll alltså biblioteket öppet trots att det var lördag.
Det gick att låna böcker men det var
framför allt skolbarnens utställning av
pepparkakshus som tilldrog sig intresse. Förskolan och alla klasser från
årskurs ett till fem hade bakat och
ställde ut alla slags pepparkakshus, t ex Hjärnarps egen bytomte Lasse Mark hade en bråd
Skolan och Lindab Arena. Det var täv- dag. Köpte han julklappar av skolbarnen?
ling och publiken fick rösta på sitt favoHedin där och sålde cd-skivor med ett urval av de dansbandslåtar som han spelat
ritpepparkakshus. Förskoleavdelningen
under sin långa karriär.
Stjärnan vann och kammade in 321 röster à

Vägavgifter ingen nyhet - men vem var ”Pettersson på bommen”?
strax ovanför Stendals mölla. Den vaktades
av ”Pettersson på bommen”. Vem var
denne Pettersson?

Riksdagsmannen och godsägaren Peter
von Möller, 1809-1883, fick tillstånd av
staten att bygga en privat väg på den
skånska sidan av åsen, han ägde ju själv
marken på norra sidan. Detta blev sedan
riksväg 2, senare E6, den gamla som går
genom Margretetorp. Före 1850 gick den
backiga och bitvis ödsliga och riskfyllda
landsvägen upp över Simontorp. von Möller
fick också tillstånd att ta ut en vägavgift
från dem som ville färdas på den nya
vägen. Därför blev det satt upp en vägbom

1850 löste staten in vägen genom Kägleåns dalgång och gjorde den till allmän väg
och då blev det slut med vägavgiften.
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von Möller var en mycket förmögen man,
han hade ärvt stora lantegendomar i helsingborgstrakten och godsen Dömestorp
och Skottorp i Halland med stora arealer
uppe på åsen.

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.

28

När sparbanken blev rånad
berättat av Tima Ivarsson för Margarea Arvidsson

Den dagen glömmer aldrig Tima, hur rädd
och chockad hon blev. Det var fredagen
den 22 juli 1977 som Tima just hade suttit
vid ett annat bord och räknat pengar helt
öppet. Det var flera hundra tusen. Det var
hennes sista dag som semestervikarie.

Brammarp och Hasslöv. Det blev ett stort
pådrag med två helikoptrar, 20 polismän
och fyra förare med hundar som sökte
genom området utan att hitta rånaren, som
kom undan med 22 800 kr. ”Vi har varken
larm eller kamera här, eftersom vi snart ska
flytta in i nya lokaler”, sa Ernst Johansson
till Sydsvenskan.

Nu vid halvtvåtiden satt hon framme vid
disken när det gick i dörren. När hon tittade
upp var det ingen där. Detta upprepades tre
gånger. Sedan reste sig plötsligt en stor,
helt maskerad karl med ett föremål i
handen upp framför disken och skrek:
”Hit med pengarna fort, och jag ska
ha allt”.

Samme rånare överföll senare även bankerna i Östra Karup, Tåstarp och Asmund-

Tima blev naturligtvis chockad och
vågade inte titta upp på rånaren, utan
tittade snett bakåt mot bankkamrer
Ernst Johansson som satt i ett inre
rum och telefonerade, allt medan hon
langade upp den ena sedelbunten
efter den andra på disken och uppropade sin mans namn: ”Åke, Åke”.
Rånaren rafsade åt sig pengarna och
försvann ut.
Då kom Ernst ut till Tima och frågade:
”Vad är det? Varför ropar du på din
NST:s bild från 1977 med undertexten ”En chockad
man?”. När han fick klart för sig vad
kassörska på Hjärnarps Sparbank - Tima Ivarsson som hänt, rusade han ut på trappan
funderar över händelsen”.
och fick se rånaren försvinna i bil.
Sedan kom polisen, och NST:s reportrar
torp, men där blev han fast, eftersom han
förstås. En av dem kläckte ur sig: ”Vad bra
visat sig omaskerad utanför banken och
att det blev ett rån i Hjärnarp idag, så vi fick
därför kunde pekas ut. Den 35-årige
något att skriva om!”
mannen från Ängelholm fick ett kännbart
Bankpersonalen hade sinnesnärvaro nog
att notera registreringsnumret på bilen och
det visade sig att det var en stulen vit Toyota som rånaren flydde i. Några minuter
senare kom ett samtal till polisen från en
dam som varit nära att bli överkörd av
flyktbilen uppe på Hallandsåsen. Bilen
hittades övergiven på en skogsväg mellan

fängelsestraff, men ansågs likväl av
åklagaren vara en ovanligt snäll rånare.
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Detta var en händelse i Hjärnarp som
väckte stor uppmärksamhet och var
omskriven i flera olika dagstidningar där
kassörskan Tima fick posera om och om
igen. Kanske ett bra sätt att bearbeta den
upprivande händelsen.

Arons i Hjärnarp
Tel 0431-45 40 06
Våra öppettider:
Måndag-fredag 8,00-20,00

Däck & fälg samt fövaring
Alla slags karosseriarbeten
såsom rost, krockskador m.m.
Service, avgas, broms m.m.
Rutbyte, stenskottslagning
Avtal m flera försäkringsbolag

Lördag-söndag 8,00-18,00

Varmt välkommen!

Öppet må-fr 7.15-16.15
Brovägen 12 (fd Toyman, baksidan)
Tel 0431-45 41 40
0702-97 68 94 0730-59 77 98

Stellan

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

SANDBERGS SNICKER
SNICKERII
TRAPPOR

FÖNSTER

DÖRRAR

Samt övrigt förekommande byggnadssnickerier

Tel. 0431-285 27
Telefax 0431-285 28

Toarps Lövstig 7, 266 92 Munka-Ljungby
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Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri.
Tak Fasad Rostfriarbeten
Smidesarbeten Balkonger
Räcken Trappor Legoarbeten
Pressning Stansning

. ..
. ..

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

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

p
r
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n
r
ä
j
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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Ett mycket varierat och rikligt sortiment av varor lockade ovanligt många
besökare till Söndrebalgs skola denna
oktoberlördag. Här handlades det fina
julklappar och goda matvaror. Det
rådde en trivsam trängsel bland besökarna som också kunde glådja sig åt
pratstunderna med alla bekanta som de
råkade på - som på kyrkbacken förr i
tiden. I serveringen var det stundtals
köbildning, för vem ville väl gå miste
om de frasiga våfflorna och
nygräddade munkarna som serverades
till kaffet?

Höstmässan
Ett arrangemang av Nätverket i Hjärnarp
Foto: Marcus Arvidsson
Äpplena från Yvonne Ahlgrens Bär & Päror
Hos Lisbeth
Nelson och
Maria Andersson hade det
stenugnsbakade brödet
en strykande
åtgång.
Klass 6 sålde
hembakat för
att få pengar
till klassresan.
32

Ett axplock utställare
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Eva Skoog
textilier
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Ulla Gustavsson
Anette Neumayer
pärlor

Britt-Ing

Kerstin Vidarsson, keramik, tvålar

er Lind,
dockskåp
sb

ohag

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.

Hjärnarps Tennisklubb

T

Torsten tränar våra
unga förmågor
Efter den fina vintern ska vi i Hjärnarps Tennisklubb fortsätta att ta hand om Hjärnarps
stolthet, de två tennisbanorna vid fotbollsplanerna. Under hösten har två ton ny
tennismassa lagts på för att banorna ska bli ännu bättre och för att ännu fler vill spela. Tre
veckors hårt arbete krävs för att få tennisbanorna i ordning efter vintern för spelbart skick.
Bland annat ska varje bana trumlas minst tjugo gånger samt vattnas.
Har du funderingar på att börja spela tennis, tveka inte, det ger bra motion och är roligt!
Kontakta någon av oss i styrelsen som du hittar på vår hemsida www.hjarnarps.tk. Du kan
även ringa till Kaj Andersson på telefon 45 41 26.
Vi kommer att fortsätta med träning för barn och vuxna. Med lite tur med vädret kan
säsongen börja i mitten av april och avslutas i slutet av oktober.
Information kommer senare på vår hemsida.
Tack till Föreningen Framtidsbygd för bidraget för kostnad av tujaplantor, som nu är en
planterad häck. Den ska vara till skydd för vinden.
Medlemsavgift för familj 500:- för spel hela sommaren.
Medlemsavgift för enskild 300:- för spel hela sommaren
Icke medlem betalar 50:- per timme.
Tyvärr har vår ordförande för klubben, Torsten Jansson, gått bort. Han dog i sitt rätta
element, d v s i fysisk aktivitet. Hjärnarps Tennisklubbs styrelse har mist en god vän och
en kompetent ordförande.
Linda, Thomas, Henrik och Kaj

Majblomman - alla barns blomma
Barn hjälper barn. Lokal hjälp genom majblommeföreningar.
Skolan är huvudsaklig samarbetspartner.
Majblomman säljs endast en gång om året. Start i år 13 april.
Kontaktperson i Hjärnarps-Tåstarps Majblommeförening
Berit Hellmin, tel 45 46 26.
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Ombud för
Skånetrafiken och SJ
Budservice

3

Grilleken
Tel 0431-45 45 10

Välkommen!
Anette & Yvonne

Tel 0431- 45 40 22, 105 96
36

En ljusglimt i novembermörkret

Röjsågen och grävskopan gjorde sitt
med hjälp av tekniska kontorets
Anita Wetterlund, Lennart Törnqvist
och Lars Rosenqvist.

I början på november gjorde kommunens tekniska kontor en insats på
torget. Enligt svaren på en enkät var
skötseln av torget sedan länge starkt
eftersatt. Denna enkät var inte helt lätt
att komma åt och de var bara ett fåtal,
mest de närmast kringboende, som
svarat på den. Men det hade effekt!
Nu röjdes den skräpiga rabatten från
marktäckare och ogräs. Boulebanan
lades igen eftersom den, vad det
påstås, inte används. Det skulle sås
gräs över det hela och kanske sättas
några nya buskar, allt för att underlätta
skötseln i framtiden.

Tekniska kontorets Lennart Törnqvist
förklarar hur det ska bli.
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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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PC / XP, Vista, Linux
MAC / OSX
Bredband
Virus / Trojaner, Spam
Backup &Säkerhet
Nätverk / Trådlöst, LAN
Installation / Support
AllKringutrustning
Hör av dig så får du
personlig hjälp med
allt från inköp till
konﬁgurering.

Behöver din dator lite omsorg?

Uppdateras, lagas, bytas, ﬁxas eller snabbas upp?
PC eller MAC? Vi kan både hårdvara och mjukvara.
Ring oss! Vi är proﬀs.

“Vi löser alla datorproblem, så enkelt är det”
Välkommen med er förfrågan. André Jerleke | Tekniker

NaDox har servat nöjda företag på Bjäre sedan 1999.
Nu utökar vi verksamheten för att kunna täcka privatpersoners behov.
Vi erbjuder hembesök, försäljning, support & ansvarstagande.
Med närhet (kontor i Hjärnarp) , kunskap och personlig service.

Öppet:

Bilvårdscenter

Lörd-Sönd 11-17

Övr tid - kontakta
info@margretelund.nu
0431-245 00

Lackskador
Lackförsegling
Rekonditionering
Kontakta mig!

Margretelunds Café

Lars-Olle Nilsson
0707-51 72 58
Brovägen 12, 266 97 Hjärnarp

Hjärnarp

(baksidan fd Toyman)
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Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund

Marianne
Malmqvist

Tidsbeställning 0431-45 52 28
Boarpsvägen 112, Hjärnarp

Massage
Vibrationsträning
Ortopediska inlägg

Nyhet!
Fotbad & Fotmassage

JEPPE GRÄV

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

Jesper Svensson
0730-55 41 56
40

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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www.tastarpstomaten.se
0762-11 80 70

Solmogna
Nyskördade

Öppet:
8-20 alla dagar

sista veckan april
- sista veckan okt

Många olika sorter

Tåstarps Tomaten
!
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N Välkommen!

Benny och Louise
Finns Idag:

Här blir
det krog

Ma r g r e t e l u n d

Margretelund

EN MÖTESPLATS FÖR KREATIVA FÖRETAG OCH MÄNNISKOR

Sven-Eriks gård Margretelund byggs om till företagsby.

Margretelunds konstgalleri
MAT & KAFFE - stället
Öppet lörd-sönd 11-17

Lokaler uthyres: Kontor och hantverksbutiker.
Vi söker någon som driver Mat & Kaffestället, som kompletteras med bykrog.
DET HÄNDER PÅ MARGRETELUND 2010:
 Utställningar  Konstrundan  Julmarknad  Bykrogen öppnar  Gourmetkvällar  mmm
F ör vidare information, ring 0431-24500 eller kolla www.margretelund.nu
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Vinterskoj i Hjärnarp
Danskesjön i all ära ....men
det går att ha kul på mejeridammen också. Varje dag
med is har det varit
aktiviteter här. Man får passa
på när det för en gångs skull
är riktig vinter i våra trakter.

En glad kvartett med rosor
på kinderna.
Fr v Simon Salomonsson,
Isak Kander, Erik Arvidsson
och Gustaf Bordin.
Foto: Margareta Arvidsson

Gånarps Rum

Tegelstenskampanjen
på Margretelund fortsätter

& Stuguthyrning
Stuguthyrning

Läs mer om detta på
www.margretelund.nu
och i förra numret av tidningen

Bekväm övernattning i naturskön miljö
i dubbelrum och stugor
www.ganarpsstugor.com

Vill du ha ditt namn ingraverat på
en tegelsten i krogväggen sätts
250 kr in på bankgiro 330-6149
med angivande av “Tegelsten” ,
ditt namn och din adress.

Sussies Friskv
Friskvård
Massagebehandling

Vid insättning av 400 kr får du även 10 %
rabatt i ett år och en check på 200 kr.

Ring Susanne Erup
0431-43 21 14, 0702 40 19 70

1000 kr ger dig förutom ingraveringen
15 % rabatt i ett år och en check på
850 kr, allt att användas på krogen.

Dermanords hudv
hudvårdsp
årdsprrodukter
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Utförsäljning!

Garanterat rena fönster!

ROT-avdrag - betala bara hälften!
Abonnemang - alltid fräscha fönster!

.

.

40-60%

Bort med flugskiten!

Utförsäljning av utställningskar & demoex!

.

Öppet mån-fre 9-16.

.......
.

.

Kalla på oss!

.

Tel 0431-45 45 15 alt 0705-78 83 03
henrik@fonsterputs.net
www.fonsterputs.net

Brovägen 8 266 75 Hjärnarp. 0431-441900.

Frakt tillkommer med 1200 kr inkl moms.
Badkaren säljes med full garanti.
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
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Vad har en kvinnlig företagare i Hjärnarp
gemensamt med en strutsfarmare?
Åsa Rosengren-Ahlström från Svenstorp har många järn i elden. Hon driver
en butik, Klädkammaren, med Green
House damkläder på Annelunds strutsgård i Vantinge. Klädkammaren är
öppen ett par dagar i veckan, se
annons. Övrig arbetstid ägnar Åsa åt
butiken på Troentorps toffelfabrik.

Åsa pratar kläder i sin butik på strutsfarmen. Bilder från hemsidan.

Många nätverk, t ex arbetsplatser,
bokar in sig hos Åsa för en mysig
tjejkväll, alltså en typ av partyförsäljning. En sådan kväll äter
man först gott av Marie Sturks
egenhändigt tillagade strutsprodukter, Åsa visar kläder och nyheter. Sedan shoppar man loss.
Åsas kläder är mycket populära, kollektionerna är färgmässigt otroligt lätta att kombinera med varandra, år från
år. Klädkammaren öppnade
2006 och tar naturligtvis också emot enskilda kunder.

1995 köpte Marie Sturk och hennes
man gården Annelund som är från
1850. Den ligger ”vägg i vägg” med
Ulriksfält. När de sedan startade med
sin strutsverksamhet, Vantinge Struts,
var det inte så vanligt. En avelstrio
strutsar, en hane och två honor, kunde
kosta ända upp till 300 tkr.
2003 öppnade de en butik med strutsprodukter, huvudprodukten kött, många
olika slags charkuterier, ägg och skinn.
Ett strutsägg motsvarar 25 hönsägg.
Skinnet är mycket starkt och mjukt och
passar bra till damväskor bl a. Strutsen
föds upp i ett år innan den går till slakt.
Det är slakt en gång i månaden och
ett djur ger 40 kg rent kött. Äggskalen kan bli konsthantverk, t ex
lampskärmar.
2006 utökades verksamheten med en
servering med fullständiga rättigheter.

Vinterhalvåret är det
öppet två dagar i
veckan, sommarhalvåret mer. Vantinge
struts deltar 12 gånger
årligen på Bondens
egen matmarknad
Tuppen Clinton är snabbt
framme och visar upp sig på Drottningtorget i
och sina två damer,
Malmö.

Hillary och Monica, när
det kommer busslaster
med studiebesök.
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Margareta Arvidsson

Gör vi världens bästa tofﬂor...?
Gör vi världens
bästa tofﬂor...?

Fabriksförsäljning i Båstad
Väg 115 mellan Båstad-Torekov

0431 - 756 70

Månd-Fred 9-17 • Lördag 10-14
www.troentorptoffel.se

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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Ny!
Hälsoanalysen E.I.S.
För dig som vill optimera
din hälsa och livskvalitet!

Medicinskt godkänd på sjukhus

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

www.meliorvita.net

0431-137 55
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Söndagen den 9 maj

Postrånevandringen
Start kl 9-10 från Hållstugan i Margretetorp
Föreningen
Framtidsbygd
Hjärnarp

60 kr per person

VÅR TUR 2010
Premiär f r e d a g e n d e n 12 mars kl 19.30 i Söndrebalgs skola
Biljetter
Övriga föreställningar
Lörd 13/3 19.30
Fred 19/3 19.30
Lörd 20/3 16.00 och19.30

Sönd 21/3 16.00
Fred 26/3 19.30
samt Lörd 27/3 16.00

ICA 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:-

