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Verksamhetsb er ättelse 20 I 6
Årsmötet hölls i Strövelstorps
bygdegärd den 5 mars där stadge-
enliga ärende och val foredrogs.
Ordftirande : Göran Håkansson
Styrelsele damöter: Leif Magnus-
son, Ingemar Hansson, Håkan
Björk och Carl-Johan Bemhold
Styrelsesuppleanter: Rolf Viebke,
Lennart Björk och Jan Nordqvist
Museikommittd : Helmer Lyberg,
Hans Malmberg, Gert-Åte Mag-
nusson, Jan Hyl ander och Göran
Hansson
Suppleanter: Albin Andreas son,

Peter Turesson och Annika
Espelund
IT ansv arigz LennartHåkansson
Revisorer: Anders Wijk och Tom
Malmberg
Suppleanter: Helena Tengstrand
och Böry'e Johansson
Representanter till Skånes
Hembygdsförbunds årsmöte :

Gunilla Holmberg, Ingrid Er-
landsson och Margarctha Petters-
son
Suppleanter: Lars Nilsson och
Birgitta Paulsson
Pressreferent: Stig Håkansson
Yalberedning: Tommy Larsson,
Lennart Bengsson, Bengt Wil-
helmsson, Tomas Nilsson och
Anna-Karrn Andreasson
Till var for sig att teckn a före-
ningens ftmautsågs ordforanden

och kassör.
Årsavgiften for 2017:100:- per
person och 200 :- / famrlj
Avsättning till reservfonden 0:-
O rdforanden tackade s tyrels en,
museikommitt6n och alla engage-
rade for ett gott samarbete under
de gängna äret.
Styrelsen har under ärethaft.6
dokumenterade möten fU att pla-
nera och folja upp de under äret
genomforda aktiviteter och beslu-
tade ätgarder.
Som vanligt har det varit ett
mycket aktivt år. Förutom värd
och underhåll av foremål och
by ggnader har månda gs grupp en
även forberett forslag till styrelsen
for beslut. Förtäringen har som
trdrgare varrt den bästa vilket bi-
dragrt till att skapa en god gemen-
skap.

Starke Tuves museum har under
det gängna årets sommarmåna-
der, frän maj till september haft
ett päkallat behov av underhålls-
arbete p ä by ggl.raden. Fortlöpande
underhåll av omgivnin garna har
också gf orts. Vi har även monterat
en snura till skorstenen, vilket vi
hoppas skall bidra till att minska
fuktigheten i stugan.
Möllans gamla Ytngar demonte-
rades i augusti månad som mall
for de nya som sattes på plats un-
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der november mänad.
Bytet av vingamahar gjorts mojligt
genom generös a gävor av bland
annat Sparbanksstiftelsen Gripen,
privatpersoner och foretag.
Till vilka vi här framfor ett Stort
Tack!

Duvestubbedagen är fortsatt en
populär träfrunkt som
inleddes med Tuve och
Sissa loppet på stigarna L

och med Ankracet som
en fin avslutning for
barnen.
Årets utftird gick till
Helsingör och inleddes

med serverin g i tradgården till
tonerna av husb andet.

Ö AamaA agen gen omforde s

uaditionsenligt med eff stort
antalbesökande, där vår fore-
ning bidrog med korvforsälj-
ning och foremålstävling.

Årets anekdotafton genom-
fordes som tidigare med

filmforevisning i möl-
lan där det även

\ denna gängbjöds på
korv och potatismos.
Ett vabesökt och

upp skat ta arr angemang.

Gåsamiddagen som r är var
tänkt att ersätta med en Tyro-
lerafton fick ryvarr ställas in på
grund av allt for fä anmälning-
ar. Detkan också ha berott på
aff vi bytte från fuedagtill lör-
dagr ett ganska sent skede.

Yi framför ett stort tack till alla
som arbetat i och de ekono-
miska brdragvi ätt in under
äret.
Styrelsen

Besök gämahemsidan for att
ta del av information, aktivite-
ter och kontaktpersoner.
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med en dansk "frukost" med
tillhörande fonaring, därefter fick
vi en guidad stadsvandring under
ledning av Bengt Lindskog.

Åven i år anordnades en motorno-
stalgisk dug, uppskattad aktivitet
tillsammans med öppet museum
med musik av husbandet

Loppmarknaden var som tidigare
en välbesökt tillställning så länge
vädretvarbra. En rejäl regnskur
efter ett par timmar skrämde tyvärr
bort en del av besökarna, dven i år
spelade husbandet.

Årets tartkalas som var välbesökt

www . hemb y gd. se / fleninge
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Hembygdär mer än virkade dukar
Så hände det oundvikliga. Hem-
nygdsforeningen fick klorna i mig
och därfor harjag skrivit den här
l«önikan. Min forsta kontakt med
en hembygdsforening var ndr
Svensgårdsskolans elever åkte till
Fleninge for att se på museet.
Jag minns brandkårens ljusa rock-
ar, skolb änkarna pä andra våning-
en och modellen av Spritan.
Det var ungefiir det.

Min andra kontakt med en hem-
bygdsforening är frän Galen-
skaparnas film "Stinsen brinner."
En man i skepparkrans och flirg-
glad stickad pullover sjöng en visa
om att gå vilse till tonerna av ett
så kallat hackbräde.

Per Fritzells stämmalät fruktans-
värd. Det lilla vi hörde när jag och
min kompis Ola Håkansson låg
trippelvikta i Sandrews gamla bio-
salong.

Både jag och Ola lämnade byn,
men bägge är sedan nägra är trll-
baka i byn. Han flyttade till min
sida av järnvägen och jag till
hans. Annars var det som vanligt.

Det gick sådär 25 är rnnan jag
tänkte ordentli gt pä en hem-
bygdsforening igen. Då horde
Ola Håkanssons far Gffan av sig.
Nybliven ordforande i forening-
en.

- Du är frän Öaama och skriver i
ana fallbätae än vad vi gör. Kan
du inte ta ett tag för hembygds-

: foreningen? Frågande Göran.
. Ett oomkullrunkeligt faktum.
I Åtminstone det forstn ämnda.

I mitt arbete som journalist kitt-
lar det också lite exffanär jaepä
något sätt kunnat far in Odåkra
eller Fleninge i texten. Förbluf-
fande oftahar det gätt. Det kan vi
tacka fina idrottare som Mattiaq
Lindström, Mathias Meltzer, Mta
Westerblad, Patrik Åstrom, Jes-
sica Lowe och andra for.
Man blir stolt.

En som också är stolt över sin
hembygd ärjust Mattias Lind-
sfföm. Efter säsongen 20L5 läm-
nade han allsvenska HIF. Han
skrev omgående på for Odåkra
IF. Och han är aldrrg sen att
nämna var han kommer ifrån.
Givewis fick han frägan aff med-
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verka även i den här skriften. Han
tackade $attjag och lite längre
fram hittar ni en text om Mattias
barndoms kvarter.

Dessutom åir jag svag for aff sluta
cirklar så nu sitter jag här och
skriver for hembygden.

För några år sedanbytte fore-
ningen namn från Fleninge Släkt-
och bygdeforening till just hem-
bygdsforening.
En inte alls oviktig händelse. För

en hembygd utvecklas och det är
inte samma släkt och folk som bor
och verkar här längre. Och hem-
bygden är egentligen inte brand-
kårens vita rockar, Spritan, nötta
skolbänkar eller virkade dukar.

Hembygden är folket som ö/11-
ler och klär allt det där.
Det är historiema som ger ting-
en liv. Om det sä är möllans
vingar eller en hemvändande
fotbollsspelares forsta steg på
Toftavallens gräs efter 25 är i exil.

Iag itr sjåilv eff barn av min by1d.
Men lite beroende på vem man
frägar är detfrägan om jag egent-
ligen har en egen identitet. Jag är
antingen "Sonjas pä9" eller "Tott-
tes påg." I yngre dar slutade ofta
en presentation av vem jagvar
och hur det hela hängde ihop med
ett:

- Jaha, "Totte-Lasse-Nisse. "
Samtidigt som jaeböiade sl«iva

de här texterna, som jag egentlig-
en inte har tid att sl«iva, kom jag
på mig själv attvrlja skriva mer.
Vår hembygd är formad kring

en gammal kyrkby och seder-
mera en bruksort. Och utan sprit-
fabriken inget så stort samhälle
som Öaåna. Därfor vilt jag be-
lysa Spritans uppgång, fall och
betydelse for bygden. Eftersom
jagbaruvar ffe år gammalnär
flytten grck är mitt eget minne
inte mycket attha. Därfor behö-
ver jag era.
Hör av er med bilder, minnen

eller helt vanliga sl«önor.
Spritfabriken ltu aldrrg äterupp-
stå, men det gfu möjligen au
sammanfatta en epok som päver-
kades så mycket pä nägot sätt.
Mer om det längre fram.

Iag ar djupt stolt över att jag fick
frägan attbrdra och själv forsöka
ge liv ätvär bygd.

Tomas Nilsson
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fuet som gick
- och vadvi fick
Utj iimnings d am m uff ta utan fo r
Frostgatan i Odåkr ahar blivit mer
än en konsekvens for att fä styr på
vatten.
Vegetationen börjar komma upp

och i början av december fardig- -
ställdes också ett 5 500 kvadratme-
ter stort hundhägn med ett omkring
två meter högt stängsel. I hägnet
växer mänga buskar och nägra
mindre träd.
Valborgselden vid dammarna har

också blivit ett stående inslag och
Öaatratr orna gick verkligen man ur
huse fU atthälsa våren även 20t6.
I juli flyttade Folktandvården

från Öaana cenffum till Väla. Lo-
kalerna är mer ändamälsenliga och
utrustade for att verksamheten ska
kunna växa yfferligare.
I många åxhar man väntat. Men

nu står en ny idrottsh all färdrg vid
sidan av Toftavallen. Hallen har
fullmått och de skolelever som hål-
lit till i Norrlyckeskolans två gamla
salar fär änthgen faciliteter värda
namnet.

Cykelvåigen mellan Fleninge och
Öaata tu pä plats sedan nägra är.
När turen kom till vägen mellan
ÖaaUa och Allerum blev det värre.
Det blev en så kallad "bygdeväg"
som istället for fvå separata körflilt
har ett med breda vägrenar. Trafr-
kanterna vet helt enkelt inte hur

man ska bete sig och faran pä
den krokiga Björkdalavägen dr
uppenbar. Trafikpolisen Sören
Johansson gav tvivlarn a rätt r
sina farhägor:
- Ska man öka antalet ryklister
måste det finnas en måttstock på
hur det varit trdigarc. Min efia-
renhet är att det är fä som cyklar
på sträckorna och jag undrar om
fler vägar rykla nu, sa Sören Jo-
hansson i Helsingborgs Dagblad
t7 juli.
Fortsättning lär folja.
ÖAftra våixer och på Årgu-

vångsga tan fär digställs under
våren 26 parhus som kommer att
ge den tidigare så odsligavägen

mer känsla av samhälle.
Alla husen är sålda. Samtidigt
byggs det mycket mellan Palms-
området och Björka. Idrottshal-
len står klar, ett LSS-boende är
päväg och fribyggarvillor fortä-
tar omrädet.
Fleninge åir nu eff fokus-område
for utbyggr,ad av frbernät.
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Ptötstigt hände det
En rejåil uppröjning. Spritan ren-
sades och framtiden åir spåin-
nande. i

Tack och lov fick Spritan under
sommaren en ny ägare. Det sys-

tematiskafIrfall som den tidigare
ägarcn låtit ske fick forbipasa-
rande pä järnvägen att undra vil-
ket slum vi lever i.
I början av augusti hände något
och for var dag som gick rensades
tomten, duvskott rojdes och klott-
ret pä fasaden forsvann.

- Jag älskar fastigheten. Det är ett
stycke kulturhistoria och den är så

vacker Jagtror det ska gä att ä in
hyresgäster till nästa sommar.
Några har redan hört av sig. Det
skulle kunna bli inredningsbutik,
arkitektkontor, yogastudio, kafe
eller restaurang. De som kommer

dit ska sätta sin egen prägel
och jag vill även ha in något
kulturell t, ber dtttade den nya
ägarcn Andre as Warge nbrant
till HD.

Tanken ir att fabriksbyggan-
den i tegel, som stod klar 1897
under namnet Hälsingborgs
Spritforädlings Aktiebolag, ska
alltså bevaras.
Hela området är 35 000
kvadratmeter stort. Längorna
närmast Duvesfubbeskogen lär
Yara bortom räddning. Men
resterande del av de 16 000
l«r adr atmeter stora ästighets-
beståndet hyser potential.

- Det blir en helt ny stadsdel i
Ödäkra, precis intill järnvägs-
stationen. Jag ser det päläng
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sikt och ska ta kontakt med
kommunen for atthrtta något
som fungerar, sa Andreas War-
genbrant.
Oavseff hur framtiden blir så är
har det nya ägandet bara genom
sitt engagemang lyft byn. Det
sattes i nytt glas, bräte forslades
bon och Frabriksgatan, som
numera äter är öppen och i
kommunens drift blev säl«are
att promenera pä.

I dag åir spritfabriken klassad

som industrifastighet. För att till
exempel fäbygga bostäder krävs
en ny detaljplan.

- Det dr en väldigt speciell
byggnad, det är lite av en karak-
tärsbyggnad och en del av
Ödåkras ursprung. Men den är
inte formellt s§d dad frän rw -
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ning, det far man trtta pä i
planarbetet, sa kommunens
planchef Björn Bensdorp-
Redestam till HD.
Samtidigt foreslås det 150-200
nya bostäder bakom Spritan,
men så kallat respektavstånd
mot skogen och Ödåkrabäck-
en.

*h*,'

Hjälp mig teckna Spritans historia
Eftersom jag är uppvuxen på
Vintapp arcgatan är S pritans
stora byggnad en del av min
historia. Men den är större än så

och den stora anledningen till att
ett stort samhälle faktiskt har
utvecklats i över 100 år.

Jag vill berätta den fabrikens
historia och därfor behöver jag
hjälp.
Fabriken är endast ett hus och
det är historierna och äkta om
vad som egentligen hände som

ger smak och doft åt historien.
Har ni en berättelse, eller kun-
skap om arbetet. Litet eller
stort, sä hor av er.
Hjälps vi åt kanske det blir en
bok och en berättelse om den
tid som var.

Tomas Nilsson
Toftagatan 4A
25474 Öaana
r@ hd.se
0706-71 55 78



"Hemma för mig är Öaakra"
Efter 25 är i HIF och utomlands återvände Mattias Lindström till
Öff . Och även om han bor i Helsingb orghar Öaana altrdvarit hem.
Här är hans minnen.

Hemma för mig ar Ödakra, var jag
än är eller har varit i världen.
Alla har sina vattenhål och refe-
renspunkter i livet, Ödåkra är en
av mina!

Hela min barndom och en stor del
av mitt vuxna liv har jag tillbrtngat
på bygden. Varje gängjag ser sprit-
fabriken från önstret i mrtt gamLa

barnrum på Tuvegatan kommer
lugnet och minnena.
Vill gärna delge mina platser, min-
nen och känslor ör er om mitt
Öaåma. Allt från Spritfabriken,
Starke Tufve, Norrlyckeskolan,
Våffelbageriet, Tufueskogen, Tofta-
vallen, Fleninge till stenhärda ten-
nisbanor.

!

"Spritan" har alltid haft ett mystiskt
skimmer om sig, en forbjuden värld
för utomstående. Spritfabriken är
fortfarande ett flaggskepp när man
pratar Öaåma med utomstående, i
en positivt bemärkelse. Sedan är ju
såklart Öaatra Aquavit en personlig
favorit som jag håller varmt om hjär-
tat och magen.
Vi brukade smyga runt och forsöka
hitta sätt att ta oss in på, det lycka-
des vi aldrtg med. Ännu tdagvet jag
inte hur insidan av spritfabriken ser
ut, kanske är bäst så.

storebror för mig att vi var släkt med
Starke Tufue, han lurade mig uppen-
barligen.
Trots det så intalar jagmig själv
ibland att Tufue Jönsson "bravadernas
mans" finns någonstans i släktblodet
300 år tillbaka. Ännu en sak jag som
Öaakabo och hela bygden är otroligt
stolta över.

Duvestubbeskogen är en underbar
liten skog. Min favoritplats var på
bron vid bäcken. Där jag stod hela
dagar och forsökte fänga småfisk, gro-
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dor och salamandrar. Nufortiden
nojer jag mig med attta med barnen
dit och leta skogsmöss.

Det är med sorg som jag och så

mänga andra ser att Norrlyckeskolan
har fattlämna plats. Just på
Norrlyckeskolan tillbringade jag min
tid. På dagarna i skolan och kvällar-
napä fritidsgården, vännerna som
jag fick under de åren är forfarande
mina närmsta.
En skola som fostrad och format
otroligt bra människor, lärare som
verkligen tog ansvar och stöttade
sina elever. Vi är mänga som saknar
Norrlyckeskolan och dess lärare.

Jag och mina vänner hade en hemlis
(trodde vi) ibland efter skolan cyk-
lade vi bort till Våffelbageriet (som
blomstrade pä 1980-90-ta1et vid Lin-
daregatan) Där trggde vi söndriga
och obrukbara våffelstrutar att
knappra på, ibland fick vi en hel
sopsäck full.

Det var värt lite magknip och ett dus-
sin glasspaket hos Paul och Jan på
ICA-Han dlarna.

Om sommaren lämnade jag knappt
Ödåkra alls.
Vi brukade cykla ut till Fleninge och
tjäna lite sommarpefigr med att
plocka jordgubbar och grönsaker hos
bönderna. Två-tre kilo jordgubbar om
dagen slank nog ner i magen också.
Ett annat stort "sommarnöje" när jag
växte upp var Tennis. Ibland kändes
det som alla ungdomar i Odåkra var
på plats på dessa två stenhärda asfalt-
banor som fanns. Ett kösystem skap-
ades, vill jag minnas.
Väldigt enkelt, störst går forst! Som
tur var fanns det alltid plats på någon
av de fantastiska fotbollsplaner uppe
på Toftavallen.

En sommarlovsdag kunde jag cykla
upp till Toftavallen innan jag ens ätit
frukost, sedan tillbringade vi hela
dagen där, bokstavligen.

Yänd

I ÖIF:s hem-
mapremiär mot
Glumslöv gjorde
Maffias Lind-
ström comeback.
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Vi kom hem när det var for mörkt
att se bollen, ibland fick vi korv
med bröd av Odåkra IFs eminenta
medarbetare och hade vi tur hittade
vi någon bortskjuten fotboll ute i
ftilten (som omgav Tofta på 1980-
talet).

Just fotbollen, Toftavallen och
Odåkra IF har en stor del i den
människa jag är idag. Därfor vill jag
avsluta min fotbollskarriär i ÖIF,
betala tillbaka alla de tusentals
timmar jag lekt hos dem. Toftaval-
len är och örblir min absoluta favo-
ritplats i hela världen. Jag kommer
återvända till Tofta och Ödåkra IF
så länge kan!

Kanske kan jag fira midsommar
igen på samma plats som klocktor-
net en gäng stod.

Mattias Lindström

Ett slag for
a

tennlsen
Tack Yare det svenska ten-
nisundret som Björn Borg la
grunden fff präglades 1980-talet
av tennis. t Öaåkra fanns wå
banor och på Bäckadal kommu-
nens bästa grusbana.

Men allteftersom fr amgänga?
na uteblev foll också banorna i
glömska. Men faktum är att
Öaama numera hyser en av de
största tennisklubbarna i region-
en - öaåma TK.

Klubbchef Henrik Nilsson fick
också ta emot stadens idrottssti-
pendium med motiveringen:
"Henrik Nilsson, Ödäl«a Ten-
nis, har med stort engagemang
och kunskap, skapat en forening
i tiden - modern, proaktiv, ly-
hörd och nyskapande. Henrik
har tillsammans med klubben
forflyttat tennisen som sport till
en helt ny arena - med ledord
som glädje, inspiration, väl-
komnande och inkluderande -
en sport för alla, en klubb som
gör skillnad!"

Föreningen har under året inlett
eff samarbete IS Göta.
I år ffller forenin gen 25 år och
bygger samtidigt ut verksamhet-
en vid tennishallen.
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Iag är stolt över Ödåtra och byg-
den och jag är stolt över attha mina
rötter därt Jag tror och hoppas att
mina tre barn kommer utforska och
uppskatta Ödåtra det på samma
sätt som jag gsort och gör.



Aktiviteter under 2016

lk:::I" Mord i mölran medLett Magnusson
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Anl«acet
gammal sorn ung

Storstädning pä museet.
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lockade säväI

Duvestubbedaget
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Tiden sprang inte
frän motellet
Att den danske arkitekten Bent
Hjelm-Jensen varit i USA och
låtit sig inspireras räder det inget
wivel om. En kringbyggd gfud
med bilen i direkt anslutning till
rummet var den tidens melodi.
Kungliga svenska Automobil
Klubben, KAK var byggherre for
motellet som stod klart t954.
Frågan är egentligen hur det stod
till med researchen hos KAK. För
det drojde endast tio år innan
motorvägen drogs utanfor Fle-
ninge och "minstingen " Riks-
ffean i det svenska nätet av Riks-
vägar hade spelat ut sin Ätt. Fle-
ninge lägvrda sidan av, men än i
dag finns det verksamhet och
därmed Sveriges enda verksamma
riktiga motell.

Nytt dubbelspär
fortsattpäbanan
Projekteringen med dubbelspår
genom bygden fortgär. Samtidigt
har trafikverket satt upp höga
staket längs rälsen. Ett arbete
med mål att halvera antalet döds-
fall till 2020.
Arkeologiska uffednin gar pägär
och vid Maria Station har det
hittats kulor och hagel. Troligen
rester från Slaget vid Helsingborg.
Efter att den svenska truppen bru-
tit upp från Fleninge marsch-
erade man mot Helsingborg i en
bägrörelse över Gyhult och ut-
grävnin garna hamnar s åledes
mitt i marschgången.
Tidigast är 2019 lär bygget
komma rgäng.

I I

BOKA BESöK

Starke Tufves museum:
Annika Espelund 0708-40 59 53
Fleninge hem bygdsmuseum :

Lennart Björk 042-20 53 55, 0723-21 60 05
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Fleninge möllas nya vingar ax pä
plats. Och redan i mellandagarna
satte stormen Urd skapelsen pä
prov. Och visst höll de.

Redan for två år sedan stod det
ldart att möllans vingar yar dähga.
Delar hade bör1at falla ner och ex-
pertis kunde också konstatera röta.
Arbetet for att fanya på plats bör-
jade.

I Slutet av 2015 beställdes nya
vingar av Möllebyggaren Sten Nils-
son från Laholm.

- Virket ska torka i ungeftir ett är
innan man böqar. Vi lat sedan de
garnla vingarna sitta kvar tills den
senaste loppisen var över, säger
Helmer Lyberg, fastighetsansvarig i
foreningen.

I Slutet av november skedde bytet.

- Vi trodde att det fanns bttar
som vi kunde använda och darmed
spara ungeär 100 000 kronor, men
det gick inte så vi bytte hela pake-
tet, säger Helmer Lyberg.
Vingarn a fu byggda efter konstens
alla rcgler precis som om möllan
skulle står redo attmala som i
gamla tider.
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- I dag är de helt funktionsdug-
hga, däremot återstår det en hel
del att göra invändigt för att det
skulle gå fullt ut, konstaterar
Helmer Lyberg.

Kostnaden ftir vingbytet slutade
pä 640 000 kronor. En mölla utan
vingar bln ä andra sidan väldigt
naken.

- Den blir ett riktmärke när man
kommer körande. Den drar
blicken till Fleninge. Möllan
är ettlandmärke, säger Hel-
mer Lyberg.
För några år sedan vreds
toppen så att vingarna kom i
söderläge.

- Det var for att göra den
mer synlig. Blicken dras till
möllan pä ett annat säff nu,
den blir mer i blickfänget.
De nya vingarna är sffukna med frätjära
och kommer att mörkna med tiden.

- Det ftiller långsamt, men om ett an-
tal är är vrngxna lika mörka som själva
huset. Se kommer vi att stryka de
en gång till om fem år ungeftir.
Arbetet sköttes av Sten Nilsson och;
ytterligare två möllebyggare. Till
sin hjälp hade man två kranbrlar,
varay den ena hade en arbetskorg
for monteringen.

I mellan dagauna r asade stormen
Urd över Skåne, men utan skada.

- Jagvar pä plats direkt på mor-
gonen och tittade till. Det såg bra ut. Ett
rejält jobb, säger Helmer Lyberg.
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Musik och motorljud
Motomostalgisk dag vrd museet
och anekdotkvällar är populära
inslag i foreningens verksamhet.

11 oktober så blir det anekdoter
till musik i möllan.
Johan Paulsson är musikern med
många strängar på sin lyra.Föru-
tom attvara en fin trubadurhar
han forflutet som elitfotbollsspelare
och inte minst trdnare i Ödåkra IF.

- Det blir anekdoter och så un-
derhåller Johan oss med fin musik,
s äger initiativ tagare Leif Magrus -

son som nu håller i kvällen for
fiärde gången.

Det bödade med just anekdoter
och "snack om gammalt" med
en träff i Fleninge och en i
Öaama. De två senaste åxen
har det handlat om filmvisning
och Ernst-Hugo Järegårds
Skånska mord.

Premiärfilmen "Vebe-
rödsmannen" med en brin-
nande mölla i fokus var ett,lät
oss säga , vägat val for premiär i
en mölla.
"Hurvamorden" foljde och nu
tar den mer beskedlige Johan
Paulsson alltså över.
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Anekdotaftnamahar ffllt
möllan till sista plats och så lär
bli fallet även i år.

Åven den motornostalgiska
dagen 11 jun är Leif Magnus-
sons skötebarn och arcangeras
for tredj e äret.

- Jag ville hitta pä nägot och
såg ängen framfor museet och
tänkte "här kan man göra nä-
got." Eftersom man är lite mo-
torinffesserad så drog jag
igäng det och alla r foreningen
hängde på.
Tanken var forst att samla for-
don från Fleninge och Ödåkra,
men det växte. Allt från trak-
torer till bilar och motorcyklar
anslöt.

- Här är rätt mycket vete-
ranbrlar och motorryklar i
området . J agbjöd in kompisar
utifrån och vi har haft ungeftir
200 besökare och 60-70 fordon
bägge ären, säger Leif Mag-
nusson.

Det blir motorrelaterade tdv-
lingar även i år och dagen bör-
jar pampigt med en kortege
med start från gamla
Norrlyckeskolan i ÖAåma.

- Nästan alTa var med redan
vid Norrlycke. Att se kortegen
ghda ner for backen i Fleninge
och svänga in pä ängen är häf-
tigt, säger Leif Magnusson.

En dansk tjuv stal
hela garderoben
Nej det har inte alltrd varrt lugnt i
vår bygd. Varje epok har sina pro-
blem och i december L867 härJade
en klåfin grtgdansk i ÖAåna.
Det är åtminstone det man tror när
drängen Bengt Andersson på
Öaåma N:o 1 drabbades av inbrott.

Andersson blev bestulen på i stort
sätt hela garderoben och dessutom
ett munspel.

Misstankarna riktade sig mot en
dansk vid namn Magnus ctka 2I
är gammal. Tidningens detaljrike-
dom är avundsvärd.

Huruvida dansken kom undan
och hur drängen Harade vintern
utan rock fortäljer inte historien.
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ödåkra
Mockarenseri AB

Specialrengöring av
skihll, mocka, päls och mattor.

Lindaregatan 14, Ödåkra, Telefon A42-20 43 80
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ooPruTZ
Fleninge 042-21 48 48

När pris och kvalitet är avglörande.

Alltid ett hundratal be$aElnade bilar på lager.
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kakel, klinker, mosaik

till Svenska Kakel i

badkar.
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Kvalitet . Kunskap . Service
Lindaregatan 1. Ödäkra .fel.042-40057 00 . Öppet: man fre 10-t8. lör'10-14' . www.svenskakakel.se
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Aktiviteter 2017
Årsmöte
4 mars 2017

Hembygdsdag
2 aprllz}fl

Duvestubbedagen
9 aprtl2017

Kyrkogårdsvandring
t7 maj 2017

Loppmarknad med Mölledag
2 jttli 2017

Öppet museum med tartkalas
13 augustr 2017

Öailaadagen
2 septemb er 2A17

Anekdotafton
1 1 oktob er 2017

öppet museum
4 november 2017

KALLELSE
Fleninge hembygdsfiirening kallar härmed till ordinarie årsmöte i
Strovelstorps hembygdsgård lördagen 4 mars 2017 klockan 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Efter årsmötet välkomnas ti11 supö med dans. T Åströms showband
spelar till 00.00.
Anmälan till sup6n senast 24 februari till Lars Nilsson 07A2-70 49 70
Pris 400:-/pers. ev. Vin eller snaps medtages.
/Styrelsen

FLEN INGE
A /
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Motornostalgisk dag med
öppet museum
11 juni 2017
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