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Hösten har kommit till byn och 
med den ett nytt Byablad. I byala-
gets styrelse tar vi nu nya tag efter 
en annorlunda vår, och ser fram 
emot flera spännande aktiviteter 
framöver.

Nytt för i höst är att vi har bildat 
ett byaråd, där byalaget och byns 
alla föreningar kan mötas. Vi hör 
vad som är på gång hos varandra 
och förstår vad vi kan samarbeta 
om – allt för att vi ska få ett triv-
samt och bra Jonstorp. På vårt för-
sta möte lyftes till exempel bristen 
på lokaler i byn och Trafikverktets 
planer för 112:ans vägkorsning, 
som du kan läsa mer om på sid 7.

På gång i  
byalaget

Premiär-
gudstjänst 
1:a advent
Renoveringen av Jonstorps kyrka 
har gått enligt plan. Välkomna att 
fira in 1:advent vid kyrkans 
nyöppning den 29 november.

Lördagen den 31 oktober 
klockan 13.00–16.00 blir 
det Byadag med höstmys 
utanför ICA! 
I år fyller Jonstorps Byalag 50 år! 
Därför bjuder vi på fika, korv, 
godis och tipspromenad med   
                         mera. Kom förbi, 
                           mys och berätta 
                              vad du tycker 

Meröppet
Måndag–söndag 07.00–22.00.

Registrera ditt bibliotekskort hos 
personalen, så får du tillgång till 
biblioteket även under meröppet.

Hemkörning 
Slå oss en signal så kör vi hem 
med böcker till din dörr. Gäller 
dig som är 70+.  
Telefon: 042-33 76 24

Personal på plats 
Måndag 10.00–17.00
Tisdag  12.00–19.00 
Torsdag 12.00–19.00
Fredag  10.00–12.00

På gång

Byabladet  
ges ut av Jonstorps Byalag.  
Vill du skriva i nästa nummer  
av Byabladet? Maila till  
byabladet@jonstorpsbyalag.se
Ansvarig utgivare: Helena 
Stjernström. Redaktion: Helena 
Stjernström, Fredrik Swärdh, Lisa 
Berggren. Layout: Lisa Berggren

är viktigt för att byn ska bli  
trivsam och en bra plats att  
bo på! Välkommen!

• Tipsrunda  
för barn och vuxna

• Halloweenfika
• Korv med bröd   
• Pumpakarvning  

för barn

Byadag med höstmys   
LÖRDAG 31 OKTOBER 

Tveka inte att höra av dig till oss 
med dina åsikter om hur vi gör 
Jonstorp till en ännu trevligare 
plats att bo på. Eller hur du vill bli 
aktiv inom byalaget! Maila till 
info@jonstorpsbyalag.se

             Helena Stjernström
        Ordförande Jonstorps byalag

Välkommen 
till biblioteket

Håll ut!
Vi är mitt i en  

väldigt annorlunda 
tid. Många har det 

tufft. Hjälp varandra. 
Tillsammans tar vi 

oss igenom det här. 
Håll i, håll ut, håll 

avstånd, håll  
kontakten. Och 
glöm inte tvätta 

händerna!

50 årByalaget
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Premiär-
gudstjänst 
1:a advent
Renoveringen av Jonstorps kyrka 
har gått enligt plan. Välkomna att 
fira in 1:advent vid kyrkans 
nyöppning den 29 november.

JULGRAN 
TILL ADVENT
Många saknade julgranen i 
centrum förra året. Men nu 
har kommunen lovat att en 
fast julgransfot ska installeras 
i början av november och att 
det från och med i år kommer 
att levereras en julgran till vår 
by varje år. Granen kommer 
att resas av pålitliga bybor i 
slutet av november och tän-
das inför första advent!

I år är det svårt att anord-
na en julmarknad på tradi-
tionellt vis. Läge att prova 
något nytt! 
En traditionell julmarknad blir 
alltför komplicerat att arrangera 
ett år som detta. Men många del-
tagare från förra året har efterlyst 
chansen att vara med på ett eller 
annat sätt. Och jonstorpsbor öns-
kar möjlighet att köpa godsaker 
och julklappar som man brukar. 

Seniorcaféet öppnar igen
En torsdag i månaden ordnar 
Iwa Nilsson från föreningen  
Tre Byar ett seniorcafé.

– Vi har förmånen att få vara i 
Jonstorp IF Fotbolls fina klubblo-
kal, säger Iwa, som nu är glad att 
ha öppnat igen efter att ha stängt 
under en period på grund av  
corona. Här bjuds på hembakt  
och nybryggt kaffe.

– Alla är välkomna, inte bara 
medlemmar, säger Iwa. Klockan 
14.00–16.00 fikar vi och umgås 

under gemytliga former. Lokalen 
är rymlig och vi håller förstås 
distansen enligt Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer.

Föreningen Tre Byar har idag 
drygt 270 medlemmar och väl-
komnar fler. Anmälan kan göras 
på hemsidan spfseniorerna.se/
trebyar. Eller varför inte komma 
till caféet och anmäla dig?!

När det inte är coronapandemi har 
föreningen även andra aktivite-
ter, till exempel olika träffar och 

projektet Tre Byar i skolan där se-
niorer bemannar Jonstorpsskolans 
fritids fyra förmiddagar i veckan.

Julmarknad  på  nytt  sätt!

Öppet på  
seniorcaféet
• 5 november
• 3 december
• 17 december

utanför gamla biblioteket med allt 
du har beställt. Varm glögg och 
lite julmys utlovas! Vi hjälps åt att 
klara det här ovanliga året och bry 
oss om varandra! 
 

Evenemanget heter Jonstorps 
Annorlunda Julmarknad 2020 och 
du hittar det redan nu på Face-
book. Vi kommer också att sätta 
upp affischer vid ICA och sprida 
information via facebook.com/
jonstorpsbyalag och vår hemsida. 

Därför kommer vi att pröva en 
helt ny modell, liknande den som 
används av ”Reko-Ring Kullabyg-
den”, som många säkert känner 
till. Det blir ett arrangemang som 
sköts via Facebook, där företagen 
kan presentera sig och sina pro-
dukter. Du som kund kan boka 
online vad du vill köpa och betala 
till respektive företag via Swish. 

Den 28 november klockan 15.00–
17.00 möter alla leverantörer upp 

Iwa Nilsson från föreningen Tre Byar
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Jonstorps IF Fotboll arbetar i samråd med byalaget för 
att få till ett utegym i vår utesportarena. Nu planeras även 
konstgräsplan, boulebana, sittyta och kanske i förläng-
ningen, en padelbana. Besked om finansieringen väntas 
inom kort och Paul Myllenberg i Jonstorps IF Fotboll har 
förhoppningar att projektet kan starta i mitten av nästa 
år. I samband med bygget kommer även belysningen i 
området att förbättras. Men redan nu finns ju multiplan, 
tennisplan, hockeyrink och gräsyta. Så ut och rör på dig!

Planer tar form för 
utesportarenan

Gymnastik Kanske har  
du sett Jonstorps Gym-
nastikförenings glada 
gymnaster på multiarenan 
bakom biblioteket under 
våren och sommaren?  
När Covid-19 bröt ut  
flyttade vi ut träningen  
från gymnastikhallen. 

Visst saknade ledare och gymnas-
ter våra fina redskap, men vi har 
haft tur med vädret och alla har 
hjälpts åt för att ändå ha roligt. 
När träning inomhus återupptogs i 
augusti var glädjen stor. Vi note-
rade att flera gymnaster var mer 
motiverade och starkare än  

tidigare. Ändrade förutsättningar 
kan vara utvecklande!

Utöver gymnastik (från cirka 2 år) 
erbjuder föreningen även träning 
inom dans (från 7 år), innebandy 
(dam) och funktionell träning. 

Deltagarna är mellan 2–80 år. 
Våra ledord är gemenskap och 
glädje. Välkommen att delta i  
befintliga grupper eller var med 
och starta en ny!

jonstorpgymnastik.se

Träningsglädje för alla åldrar
TEMA:  Träning

A Ny konstgräsplan
B Nytt utegym
C Ny boulebana
D Ny padelbana

A

B

C

D

E F G

H

Revavägen

Grovskiss över området. Planerna kan justeras 

4

E Tennisbana
F Ny sittyta
G Multiplan
H Hockeyrink
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Närhet till 
träning 
– för vuxna
Här i Jonstorp finns ett  
stort utbud av aktiviteter 
och sportarrangemang för 
barn och ungdomar. Men 
hur ser det ut för vuxna?
Vi träffar PT:n och jonstorpsbon 
Maria Petersén.

– Tyvärr saknas det fysiska akti-
viteter för vuxna i Jonstorp, vilket 
också var anledningen till att jag 
startade träningskurser. Jag tror 
många uppskattar närheten till trä-
ning. Att det är lättillgänglig är ofta 
en av orsakerna till att träningen 
faktiskt blir av, fortsätter Maria.

Tillsammans med Jonstorps Gym-
nastikförening arrangerades från 
början pass med funktionell cirkel-
träning i Jonstorpsskolans idrotts-
hall. Sedan slog Covid-19 till. Då 
valde Maria att flytta ut tränings-
passen och fortsätta i egen regi. 

– Jag vill sprida rörelseglädje och 
en plattform för fysisk aktivitet i 
alla åldrar. Att ge alla en möjlighet 
att delta oavsett tidigare träningser-

farenhet. Ingen prestige och ingen 
press, bara en god investering för 
din hälsa!

Att träna utomhus i den friska 
luften är ju dessutom en bonus. Att 
träna ute tillför kroppen så mycket 
mer än bara styrka och kondition.

Vill du vara med på passen? 
Kontakta Maria via 0737-60 09 09  
eller ptmariapetersen@gmail.com.

  Marias 
      tränings-

tips

Ishockey. Nu är hockey-
säsongen igång för fullt för 
intresserade i alla åldrar. 
Jonstorp Hockey är en av 
få hockeyklubbar i Skåne 
med lag i alla serier  
– allt från yngsta spelare 
till äldsta.

Klubben på hal is
Om du är mellan 4 och 8 år och 
nyfiken på ishockey, kom till   
ishallen och pröva på! Varje lör-
dag 9.30–11.00, ingen föranmälan 
krävs. Ta med skridskor och klub-
ba, övrig utrustning finns att låna.

På lördagarna 9.30–11.30 håller 
dessutom butiken i ishallen öppet, 

för den som vill köpa begagna-
de skridskor, hjälmar och annan 
utrustning. 

Om du vill åka skridskor på egen 
hand håller ishallen öppet för all-
mänheten cirka tre eftermiddagar 
i veckan. Ibland är det med puck 
och klubba och ibland utan. Håll 
koll på hemsidan för att se dagar 
och tider.

Om du ser en matchflagga i väg-
korsningen vid skolan/kyrkan be-
tyder det att det är dags för hem-
mamatch för Jonstorps A-lag, som 
spelar i div 2. Matcherna annon-
seras också på hemsidan, i sociala 
kanaler och på ICA. Och varje 
helg mellan augusti till april spe-
las det givetvis ungdomshockey i 
ishallen. Just nu är det begränsat 
antal i publiken, men vanligen kan 
hallen ta in en publik på 
300 personer.
jonstorphockey.se

4

Wow på  
höstlovscamp! 
Tränare på årets höstlovscamp 
är bland anant en NHL-stjärna 
och en förbundskapten!

• Hitta en 
träningsform 
som du gillar och 
som du enkelt kan få 
in i dina vardagsrutiner.
• Fundera inte så mycket 
över det, bara gör. 
• Våga prioritera dig själv 
och de saker som du 
önskar göra för att må bra 
både i kropp och knopp. 

3



6 7

Det fanns en person som 
var aktiv i idrottslivet i 
Jonstorp under drygt 30 
år, men som det inte skri-
vits så mycket om. Man-
nen hette Stig Jonsson 
och var en välkänd profil.
Han var själv aldrig aktiv i täv-
lingsidrotten men hjälpte alltid till 
när det var match, oavsett om det 
var fotboll, bandy eller hockey. 
Det behövdes folk för att sälja 
inträdesbiljetter och lotter och 
bära prylar. När det gäller hockey 
kan man väl inte påstå att han var 
någon virtuos på skridskor. Ändå 
spelade han gärna och ordnade 
alltid ihop två lag för att spela 

match när det var allmänhetens 
åkning. Det gick rätt tufft till och 
han bestämde alltid själv reglerna. 
För oss som aldrig platsade i nå-
got lag var det en revansch att bli 
uttagen till Jonssons matcher!

Han var alltid välklädd, vilket 
också framgår av bilden nedan 
från 1964. Det är juniorlaget som 
är på väg till Göteborg för att spe-
la SM-final mot Västra Frölunda, 
och Stig Jonsson hade rollen som 
”materialare”.

En profil inom Jonstorps idrottsliv 
–  Sven Gudmundsson minns Stig Jonsson

Bakgården
är i framkant
– bakar spettkakorna med 
solcellsenergi!
I utkanten av Jonstorp ligger 
Kullabygdens Bakgård, inrymt 
i en gammal bilverkstad. Under 
somrarna och i adventstid har man 
serverat fika till lokalboende och 
turister sedan 2014.

–  I år var det annorlunda, berättar 
bagaren själv, Bengt Möller. På 
grund av corona kunde vi bara ta 

in ett sällskap i taget i butiken.  
Kön ringlade sig genom trädgår-
den, ända bort till parkeringen. 
Man kunde få vänta i en halvtimme 
på att få komma in och handla!

Bakgården levererar till många 
återförsäljare i trakten. Specialitén 
och storsäljaren är kardemum-
mabullarna, men det säljs också 
mycket spettkakor, i olika storlekar. 
Bengt visar gärna upp den stora 
spettkakeugnen.

–  Det går åt mycket energi när  
man kör den, så då får man fylla 
upp alla spetten därinne. Det är 
tur vi har solenergi på taket, så det 
räcker och blir över!

Som vanligt kommer Bakgården  
att ha öppet under adventssön- 
dagarna, klockan 13.00–17.00.

– Och vi hoppas kunna vara med på 
julmarknaden i Jonstorp även i år, 
även om den blir lite annorlunda.

facebook.com/kullabygdensbakgard

Djupdykning

Stig är tredje man från vänster
6
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Behöver du hjälp med elinstallation  
i din fastighet? Vi hjälper dig!

Vi arbetar även med el-installation, entreprenad  
och konsulttjänster mot företag och offentlig sektor.

Daniel 073–247 34 50  •  elkraftgruppen.se

Trafikkorsningen har varit 
olycksdrabbad och svår-
framkomlig under lång tid. 
Men när Trafikverkets för-
slag att stänga av vägen 
från Jonstorp kunde läsas 
i Helsingborgs Dagblad för 
två månader sedan blev det 
startskottet till en folkstorm. 
Många har engagerat sig, skrivit 
eller ringt till Trafikverket för att 
säga sin mening, protesterat i  
Facebook-grupper och skrivit  
under på olika namnlistor för att  
få Trafikverket att tänka om. 

– De måste ta fram en annan lös-
ning, säger Anders Trygg, boende i 
Jonstorp. Det blir ju till exempel en 
livsfarlig vänstersväng för alla som 
kommer på Mjöhultsvägen från 
Helsingborg och ska till Jonstorp.

Eivor Jakobsson som bor i centrala 
Jonstorp är också övertygad. 

–  De måste bygga en rondell, åt-
minstone vid en av korsningarna!

Det är inte bara Jonstorp som be-
rörs av trafikverkets förslag. Även 
byarna omkring, som Farhult,  
Rekekroken och Svanshall blir 
direkt påverkade, men också Arild 

och Mölle. Björn Bergmark har 
tidigare bott i Jonstorp men är  
numera bosatt i Arild. Han pekar 
på en variant som skulle kunna 
lösa flera trafikproblem.

–  En fyrvägsrondell vid Nor-
ra Kustvägen/112:an, där en ny 
fjärde väg mot sydost binder ihop 
rondellen med Mjöhultsvägen 
längre söderut.

Byalaget samlar underskrifter från 
boende, föreningar och näringsid-
kare som engagerar sig. Höganäs 
kommun ska också säga sitt innan 
Trafikverket fattar beslut i frågan.

Trafikverket skapar folkstorm  
– jonstorpsborna säger STOPP!

Gåsamiddag
24/10 – 20/11

Soppa. Nystekt gås med 
rödkål, brysselkål med 

mera. Skånsk äppelkaka.

Boka din plats på 042-36 74 81 • tunneberga.se

Julbord 
21/11 – 24/12

Stort härligt julbord som 
vi är glada att många 

pratar om.

Anders Trygg och Eivor Jakobsson



Hederspriset Årets Jon 2020 har delats ut, mycket 
välförtjänt till en stark profil i JIF Fotboll. Och som sig 
bör var det på fotbollsplanen Johan Dahlberg fick motta 
priset. Han blev överraskad när hans namn ropades upp 
i pausen i A-lagets sista match för säsongen.

–  Jag blev verkligen förvånad och mycket tacksam, sa 
en glad Johan Dahlberg och höll upp diplom och den 
särskilda skulpturen i keramik, signerad Yvonne Lars-
son, Keramikverkstan. Johan har varit en drivande kraft 
i klubben länge.
–  Jag tror det blir 18 år,  sa Johan. Man gör det för alla 
killar och tjejer som vill spela fotboll.

Johans många och viktiga insatser i klubben och för hela 
byn gjorde juryns motivering lång. En stark förebild för 
ungdomarna och en ledarprofil, men även en engagerad 
styrelsemedlem och frikostig sponsor. Och inte minst en 
initiativrik kraft som inte lät sig hindras av årets coro-
na-utmaningar. När klubbens viktiga loppis och som-
marmarknad inte kunde genomföras tog han initiativ till 
en ny och coronaanpassad veckobaserad loppis som har 
glatt många i byn och även gett klubben ett gott ekono-
miskt tillskott.

–  Loppisen på Tomtelund fortsätter vi med så länge vi 
kan och det blir åtminstone året ut! tillägger han.

Johan Dahlberg
Årets Jon 2020

Passa på! Bli medlem nu och få resten av 2020 gratis  
– medlemskapet gäller till och med december 2021. 
Ange din adress vid betalning.

Bli medlem i byalaget!
Vad gör byalaget?

Ordnar valborg, mid- 
sommar och julmarknad.  
Planterar blommor i byn.
 

Driver aktuella frågor för  
en bra och trivsam by för  
alla åldrar. Ger ut Byabladet.

Samordnar alla byns  
föreningar i ett byaråd för 
en bättre gemenskap

• Plusgiro 68 73 39-2 
• Swish 123 027 3011

jonstorpsbyalag.se  •  facebook.com/jonstorpsbyalag  •  info@jonstorpsbyalag.se

200kr 
per hushåll

förskola & föräldrakooperativ i Jonstorp

God personaltäthet
Liten barngrupp  
i mixade åldrar  

Härlig gemenskap 
mellan familjerna

Boka visning
saltkrakorna.se • 0702-85 03 10

Lediga  platser från sommaren 2021


