
Bland de ca 20 000 svenska medeltidsbrev 
i original som har sparats åt eftervärlden 
finns ett dokument nedtecknat i Vadste-
na år 1416. För den historieintresserade 
”Lammeltabon” är detta diplom av ett 
mycket intressant slag och ger upplysning 
men samtidigt många obesvarade frågor. 

Kära läsare. 
I Lammhults Allehanda kommer det en 
tid framöver att publiceras en historisk 
krönika som handlar om Lammhultsbyg
den med omnejd. Önskar att läsningen är 
av intresse och kan skapa både frågor och 
nyfikenhet, samt upphöja historiska hän
delser till dagens ljus!

Första tillbakablicken genom försto
ringsglaset utspelar sig för mycket länge
sedan under den svenska medeltiden då 
de tre kungadömena Sverige, Danmark 
och Norge tillsammans ingick i unions
pakten Kalmarunionen och lydde under 
en och samma regent.

En skrift nedtecknad under det tidiga 
1400–talet utgör handlingen för denna 
berättelse.

Anno 1416 utfärdas fredagen den 
3 april ett skriftligt intyg om arvs
fördelningen efter riddaren Sten 

Bengtssons (Bielke) jordegendomar sedan 
han avlidit år 1408. 

Intyget författas i Vadstena utav Stens 
svärdotter, en kvinna vid namn Birgitta 
Magnusdotter. Hon är änkefru till ridda
re Erik, en av Stens söner, och skall nu å 
sina barns vägnar ensam förvalta hennes 
mans arv efter fadern, sedan Erik avlidit 
i Flensburg. 

I skriften hon utfärdar står det att hon 
skall förvalta alla de gårdar inom Vä
rend som Sten tidigare ägt, med undan
tag av Mästreda, Lamhult och Berknäs 
(Bjärknäs?).

Alltså framkommer det att riddaren 
Sten Bengtsson har ägt Lamhult i Värend 
inom Växjö biskopsdöme och dessutom 

anges det som gods. 
Dock framgår det 
inte vem som fått 
ärva det vidare!

Stens maka Kata
rina Holmgersdotter 
och han hade till
sammans fem barn, 
tre döttrar och två 
söner. Andra sonen 
Ture blev inte Lam
hults arvtagare, han 
får andra delar av Stens arv, så 
ingen av sönerna ärvde Lamhult 
vid hans död, enligt dokumentet. En 
av döttrarna hade omkommit och två var 
bortgifta.

Men det intressanta och anmärknings
värde med skriften är att ortsnamnet 
Lamhult omnämns. Dateringen den 3 
april år 1416 torde vara den tidigaste kän
da beskrivningen av Lammhult som finns 
nedtecknad i bevarad skrift. Skriftspråket 
är yngre fornsvenska och skriven på per
gament, alltså ett sorts djurskinn.

Vem var då denna kristna riddare 
som bland sin lantegendom ägde 
arealen för Lamhult i Aneboda 

socken? 
Och vad fanns det att äga? Var det en

dast en bit mark vid en sjö i norra gräns
delen av smålandet Värend, eller var det 
en fastighet med tillhörande gårdsmiljö 
och fungerande lantbruk? Och vart låg i 
sådana fall bebyggelsen? Frågorna hopar 
sig…

Sten Bengtsson var under sin levnad en 
av Sveriges högsta ämbetsmän. Hans liv 
präglades i centrum av det politiska makt
spel som utgjorde formandet för ett ungt 
svenskt katolskt rike och hans uppdrag, 
förutom riddartiteln, var bland annat så
som rikets marsk, medlem i Sveriges riks
råd och lagman i flera olika landskap. 

Han föddes under 1340–talet och 

växte upp un
der diger dödens 
hungrigaste död
dagar, i en familj 
som var högt 
uppsatta inom 
det aristokratis
ka toppskiktet. 
Fadern hette 
Bengt Turesson 
och kom från 

en frälseätt med Små
ländska anor. Familjen an

vände en vapensköld med två 
bjälkar i och därför namnsattes frälseätten 
senare under 1600talet till Bielke. Släkt
godset Kråkerum i Mönsterås socken i 
Kalmar län var ättens huvudsäte. 

Modern hette Ingeborg Magnusdotter 
och även hon hade en mycket hög aristo
kratisk bakgrund. Hennes mor var näm
ligen syster med Birgitta Birgersdotter, 
kvinnan som sedermera av Påven i Rom 
blev utsedd till hela Europas skyddshel
gon och ihågkommen som den heliga Bir
gitta, Sveriges enda kanoniserade helgon.

Var Lammhult ett arvgods åt Sten? El
ler hade han ensam förvärvat det för att 
utöka sina stora jordegendomar i runt om 
i landet... eller måhända hade han fått det 
i gåva av kyrkan eller kronan?

Nästan exakt 600 år har passerat 
sedan dokumentet skrevs av Bir
gitta Magnusdotter. Pergamentet 

finns på Riksarkivet i Stockholm, Svenskt 
Diplomatariums huvudkartotek, bland 
många andra bevarade medeltidsbrev. 

Vi har nu kortfattat skildrat Birgittas 
förevigande av ortsnamnet och fram
lyft Sten Bengtsson (Bielke) som en av 
Lamm hults kanske tidigaste ägare. 

Kanske är det något att fira nästa år 2016, 
sex sekler senare. 
Vid pennan:

Johan.J. Asp     A.G. Löfberg
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Lammhults samhällsförening 
höll årsmöte onsdagen den 11 
februari i folkets hus. Fören
ingen har varit verksam i ett år 
och som ordförande omvaldes 
PerOlof Lenegård. Efter sed
vanliga årsmötesförhandling
ar hölls ett öppet informations 
och diskussionsmöte med 
inbjudna representanter från 
Växjö kommuns utbildnings
förvaltning, närings livskontor 
och planer ingskontor,Vidinge

hem och Läns trafiken Krono
berg. Frågor som diskuterades 
var framtidsplaner i Lamm
hult avseende bland annat 
nybyggnation av bostäder och 
ny idrottsarena, förbättringar 
av kollektivtrafiken och sats
ningar för barn och ungas 
bästa i Lammhult. Mötet var 
välbesökt med ca 80 personer 
totalt under kvällen.

Linda Westeson, sekreterare  
Lammhults samhällsförening

Välbesökt årsmöte

Mötesplats Unkan

Ledamöter i Lammhults samhällsförening
PerOlof Lenegård Ordförande
Bo Kanstedt Vice ordförande
Martina Lundin Kassör
Linda Westeson Sekreterare samt skola & förskola
Ida Claesson Vice sekreterare samt idrottsföreningar
Glenn Nilsson Industri & företag
Christina Danielsson Köpmän
Elisabeth Källåsen Kyrkor & samfund
Hassan Mohamed Jama Ungdom & integration
Anders Warga Övriga föreningar & invånare

1997 flyttade jag till Lamm hult 
där jag börjat arbeta några år 
tidigare. Åren går fort när man 
gör en tillbakablick.  
Fastig heterna på Köp man na
gatan 6 – 8 och Centrum gatan 
5 samt Lamm hults Värdshus 
färdigställdes 1991. Även Lyck
ans höjd och hyreshuset på 
Köpmannagatan färdigställdes 
ungefär samtidigt. 1989 bygg
des det sista enfamiljs huset 
i Lammhult, det har dock  
byggts villor ute på landet.

I mitten på 90talet kom fast
ighetskrisen som gick hårt fram 
i Lammhult, det blev många 
tomma lokaler lite överallt. Två 
kreativa Lamm hultsfabrikörer 
köpte då  fastigheten Pinnen, 
fastigheten har genom åren ge
nomgått många renoveringar 
och förbättringar och idag finns 
tre företag i denna fastighet, 
Ljungsåsa, Norrgavel med för
säljning och möbeltillverkning 
samt ytterligare hyresgäster. 

Nästa stora fastighet som 
stod nästan stod tom var Mor
ganafastigheten på Trädgårds
gatan, som en annan kreativ 
fabrikör köpte. Sedan köpet 
har fastigheten byggts till och 
renoverats successivt. Nu finns 
ett anrikt snickeri i ena delen, 
den andra delen hyr ett dotter
bolag till ett stort multinationellt 
företag.

Mycket hände då Abstrac
ta köpte gamla KFlagret vid 
Växjövägen som fick en upp
fräschning. KF hade dessför
innan byggt ett nytt lager söder 
om Lammhult, man tog beslut 
att lägga ner detta 2003. Ett bil
delsföretag hyrde in sig några år 
tills även detta beslöt att lägga 
ner i Lammhult. Idag är denna 
fastighet nästan fullt uthyrd till 
bland andra ett stort känt Lamm
hultsföretag. Gamla Ab stracta
fastigheten på Värna movägen 
såldes till en lokal entreprenör 
där det idag drivs verksamhe
ter och gym. I fastighetskrisens 
spår kan man sammanfatta att 
många företag, stora som små, 
har blomstrat i fastigheterna och 
genererat många arbetstillfällen.

I slutet av 90talet ändrade 
staten riktlinjer för hyreshus 
och med anledning av detta 

gick bolaget som ägde centrum
fastigheterna i konkurs. Något 
år efter konkursen förvärvades 
dessa av en lokal entreprenör 
som byggde ytterligare en hy
resfastighet som stod klar 2005. 

Runt år 2000 var 18 villor 
till salu i Lammhult. Många 
olyckskorpar menade att det 
var dödsstöten för Lammhult, 
att så många ville sälja sina hus 
samtidigt. Där gällde det att ha 
is i magen. Det tog tid för fast
ighetsmäklarna att sälja dessa, 
men många av dessa hus köptes 
av en yngre generation och har 
därefter renoverats och förbätt
rats. Idag är utbudet på villor 
mycket begränsat. Vad som 
skulle behövas nu är ytterligare 
något hyreshus i Lammhults 
centrum och att det skulle byg
gas villor på attraktiva tomter.

Enligt min uppfattning 
har entreprenörskapet stärkts i 
Lammhult och vi har några lo
komotiv som drar folk till Lam
mhult, Svenssons i Lammhult, 
Norrgavel och Nilssons Möb
ler. Bland de mest kända före
tagen i Växjö kommun sällar 
sig Lammhults och Svenssons 
i Lammhult. 

I Lammhult har vi det mesta 
såsom bensinmack, ICAaffär, 
blomster handel, apotek, ban
ker, frisör salonger, järnhandel, 
choklad & antikt, fotvård, barn 
vagnsförsäljning, bilverkstäder 
mm. Att fylla de tomma af
färslokalerna på centrumgatan 
och i gamla sparbankshuset är 
något som alla Lammhultsbor 
måste hjälpas åt med.

När nya perrongen byggdes 
för tågstopp i Lammhult var det 
mycket positivt. När pendling
en började stod endast några få 
bilar på parkeringen men med 
tiden har antalet bilar ökat suc
cessivt och många ses gå tågen. 
Människor har bosatt sig i Lam
mhult och dess närhet för det är 
bra pendlingsmöjligheter. Ser 
man till andra orter som fått 
tågstopp har efterfrågan på hus 
och lägenheter ökat och hus
priserna stigit.  Här har vi en 
framtid om bara byggnationen 
kommer igång.

Per-Olof Lenegård
Ordf. Lammhults Samhällsförening

Ordföranden reflekterar över Lammhult

”Unkan upp till 25” är en ny 
mötesplats i Lammhult som 
riktar sig till unga som går 
sista året på gymnasiet och 
upp till 25 år. 

Andemeningen är att skapa en 
grogrund för att vara med och 
påverka det som händer i när
samhället men även i ett större 
perspektiv. 

– I en sådan process utveck
las man förhoppningsvis som 
individ och blir därmed mer 
ansvarstagande både för sig 
själv och sin omgivning, säger 
Lalle Hedstig, en av initiativta
garna till projektet. Lars-Göran ”Lalle” Hedstig.
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Lördagen före jul bjöd Lions, 
Röda Korset och Rotary in till 
Gemenskap i Jul.  
25 inbjudna gäster kom till 
Värdshuset i Lammhult där 
det bjöds på julmat, underhåll
ning, gemenskap, ja det som 
traditionellt hör julen till. 

När gästerna kom servera
des glögg, Ove Strååt och Bo 
Kanstedt hälsade välkomna. 
Därefter avnjöts julmaten som 
dukats upp i Värds huset.

Efter maten flyttade man 
in till nybyggda Folkets Hus 
där man fick se den nya bio
salongen, där Kultur skolan 
bjöd på ett musikfram trädande 
och många av våra julsånger 
framfördes. Därefter visades 
en film om Beatles.

Eftermiddagen avslutades 
med kaffe och alla gästerna 

fick varsin julklapp.
De deltagande gästerna var 

överens om att Gemenskap i 
Jul är ett mycket bra initiativ 
och man tackade de tre fören
ingarna för en trevlig eftermid
dag som innehållit god mat, 
glädje och gemenskap. 

Gemenskap i Jul genom
förs och bekostas gemensamt 
av Lammhultsföreningarna 
Lions Club, Röda Korset och 
Rotary. Arrangemanget star
tade 2013 och då var Lions 
huvudansvarig. Denna gång 
var det Röda Korset som hade 
ansvaret. Traditionen kommer 
att fortsätta och vid nästa jul 
kommer Gemenskap i Jul åter 
att arrangeras. Då svarar Rota
ry för arrangemanget. 

Jan-Ola Nilsson 
Sekreterare, Lions Club Lammhult

Gemenskap i Jul
– en ny tradition i Lammhult

”Det går åt lika mycket energi 
att tänka en positiv tanke, som 
att tänka en negativ ”.
Tro det, tänker jag och be
stämmer mej för ett test. Jag 
ber några goda vänner att så 
snabbt som möjligt nämna tre 
positiva och tre negativa saker. 
Först kommer en negativ. Sen 
en till. Där efter kommer det 
några positiva, efter lite tanke
verksamhet. Med dessa ord vill 
jag säga, vill ni göra av med lite 
energi: tänk positivt.

Skämt åsido.
Gör testet själv, nu, i läsan

de stund. Hur gick det? Det 
finns mycket att tycka till om, 
exempelvis vinterväglag. För 
fotgängare, cyklister, barnvag
nar, rullatorer permobiler och 
rullstollar. Själv har jag som 
mormor blivit med barnvagn 
och jag har denna vinter svu
rit mer än en gång när jag gett 
mej ut. Men nu har det plöts
ligt blivit ett par solskensdagar, 
plusgrader dagtid som smält 
bort tråkigheterna. Plötsligt 
är det svårt att hitta något att 
förfasa sig över. Folk runt om

kring mej blir som solar. Gla
da, varma och positiva.

När man tänker efter, finns 
det så mycket att vara glad över. 
Även om livet ibland bjuder på 
stora snöhögar som måste flyt
tas på eller klättras över.

Min trädgård är också 
något som upptar mycket av 
mina tankar och min tid, ett 
nytt projekt varje år. Redan har 
jag anlagt en liten boulebana 
som även fungerar för andra 
lek aktiviteter, en rosengård, en 
mur för att ge lite lä, rabatter 
och grönsaksland. Jag har flera 
idéer om vad jag vill göra detta 
år, denna sommar.

Men jag har andra visioner 
också, om Lammhult. Kan vi 
fira nationaldagen? Lamm
hultsdagen har blivit tradition. 
Finns det fler tillfällen att ha 
fest och stärka banden hos 
Lammhultsborna, att förverk
liga samhällsföreningens och 
mina visioner om ett samhälle 
med vikänsla? Tack för denna 
gång säger 

Anna i Chokladbutiken

Vårkänslor och visioner

Malin Bengtsson och Totte 
Lindblad har bildat ett helt 
ideellt nätverk via Facebook, 
Lammhult hjälper, för att hjälpa 
EUmigranter som är i Sverige 
och i behov av hjälp. 
De senaste veckorna har en 
kvinna i trettioårsåldern med 
ursprung i Bulgarien suttit 
utanför ICA i Lammhult och 
bett om hjälp. 

Mia Berggren jobbar i Bra
ås, där  de också har diskuterat 
vad som kan göras för att hjäl
pa EUmigranter. 

Det är komplicerat, men 
man kan alltid bjuda på ett 

varmt leende, en varm kopp 
kaffe eller kanske en fralla. 
Det går att lämna in kläder, 
filtar, termosar och annat till 
Kupan och säga att det ska gå 
till Lamm hult hjälper, men kol
la först med nätverket vad som 
behövs antingen via lamm
hult.hjalper@gmail.com eller 
Lamm hult hjälper på Facebook. 
Sidan upp  dateras efter hand. 

Det finns enligt polisen 
inga kända ligor i Kronobergs 
län. I det här fallet rör det sig 
om familjemedlemmar, som 
samlar ihop pengar att skicka 
till sin familj i hemlandet.

Lammhult hjälper!
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Gudstjänst Lördagen den 11 
april kl.19 i Missionskyrkan
Konsert med Tell it och Ichtys. 
Pajbuffé efteråt. Se annons!

Gudstjänst söndagar kl.10, jäm-
na veckor i Filadelfia, udda i Mis
sionskyrkan. Söndagsskola för 
barnen under Gudstjänsten.

Tell it! Körsång jämna torsda
gar kl.18.3020:30 i Filadelfia  

Scout-tisdagar kl. 1819:15 i 
Missionskyrkan. Årskurs 2 och 
uppåt.

Happy Kids torsdagar jämna 
veckor kl. 17:3018:15 i Fila
delfia. Lek och dans för barn 
48år.

Dans torsdagar kl. 1617 i Mis
sionskyrkan, 10år och uppåt.

SPF Seniorerna i Lammhult  
Alla möten börjar klockan 15.00 
om inget annat anges. Anmälan 
om deltagande senast söndagen 
före till Eva Hansson, 0472-26 04 
80 alternativt 070-585 11 96 eller 
Lennart Arvidsson, 0472-26 06 54 
alternativt 076-777 06 54.

Påskfest 25/3 i Aneboda 
Bygdegård, påskbord med till
behör. Hjelms från Rydaholm 
medverkar. Pris ca 175:.

Information om demens och 
depression 22/4 i Folkets 
Hus, Lammhult, kaffe, the 
med smörgås och kaka. Två 
sjuksköterskor från geriatrik
enheten i Region Kronoberg 
medverkar. Pris 100:.

”Från kloka gummor till Sloans 
liniment”, kåseri av Barbro 
Dahlman, Lessebo.  20/5 i 
Folkets Hus, Lammhult, kaf
fe, the med smörgås och kaka. 
Pris 125:.

Sillfest, inbjudna är SPF Rott
ne, SPF Mellersta Kinnevald 
och PRO Lammhult.  10/6 i 
Bergs Bygdegård, sillbord med 
tillbehör. Musikunderhållning 
av Mona G. som även spelar 
till dansen. Pris ca 200:.

PRO i Lammhult 
Fredag 13/3 kl. 15 besöker vi 
Lammengatan, där vi bjuder de 
boende och personal på kaffe 
och hembakta kakor. Under
hållning av kören Tonklangen 
från PRO IngelstadÅryd. 
Lotterier.

Påskfest Fredag 27/3 kl. 15 i 
Folkets Hus, Lammhult. Tea
tergruppen från PRO Hovslätt 
framför pjäsen PRO:are söker 
fru. Påskbord, paketauktion.

Berättarafton i samarbete med 
hembygdsföreningen. Onsdag 
22/4 kl. 19 i Lammhults 
hembygdsgård. Medverkan
de Ingegerd Andersson och 
Maggan Bertilsson, Moheda. 
Servering.

Stick-café i Sockenstugen, Berg 
Ojämna onsdagar kl. 1417. Ta 
med det du vill äta, vi bjuder 
på kaffe. Alla är välkomna, 
även karlar. Handarbete inget 
krav.

Musikkväll i Bygdegården, Berg 
Fredag 17/4 kl. 19. Ingvar Ör
ner och Bengt Bygren spelar 
musik av Björn Afzelius och 
Cornelis Vreeswijk.

Vårcafé i Bygdegården, Berg 
Söndag 19/4 kl. 19. Kyrko och 
barnkörer medverkar. Arrang
eras av Röda Korset i samarbe
te med Svenska kyrkan.

Kalendarium våren 2015
Vill du och din förening informera i kalendariet? Mejla kirsti@picaform.se.

Författare på Lilla Björka i Berg

Elin Wägners Lilla Björka blir 
återigen bostad för författare. 

Under 2015 har vi utlyst tre sti
pendier som kan sökas av för
fattare som vill ha lugn och ro 
att skriva. Under våren har Det 
fria ordets hus tillsammans 
med Sveriges Författarförbund 
utlyst två vistelsestipendier på 
vardera 12 veckor. Ansökning
ar har redan kommit in.

Till hösten kommer Stiftel
sen Elin Wägners Lilla Björka 

att utse sin andra stipendiat 
som under en månad kommer 
att bo där. Till detta stipendi
um är också knuten en stipen
diesumma på 15.000:. Förra 
året fick vi 19 ansökningar. Sti
pendiet delas ut till någon som 
skriver/forskar om Elin Wäg
ner eller i Elin Wägners anda 
fred, miljö och jämställdhet. 

Birgitta Hansson
Stiftelsen Elin Wägners  

Lilla Björka
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Välkommen vår!
Första mars firar vi hela 13 år! 

Vi har Vasaloppstema hela veckan 
med många goda erbjudanden.

Påsken närmar sig med påsktårta, 
marsipan och kakor.

Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

Frisör& Massör
Välkommen att boka din tid!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10
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Singoalla på Växjö stadsbibliotek

”Frisk och stark på lokal mark”

Vår på Hjälmsbodarna

I höstas arrangerades, med stöd från  
Leader Linné, workshops i Berg för ung-
domar från hela Kronoberg. 

Ungdomarna kunde välja att delta i konst, 
keramik, musik, sång eller scenografi.  
Det hela avslutades med en happening i 
Bygdegården 2 november och var en del 
av Smålands kulturfestival. Utgångspunk
ten för skapandet var  Viktor Rydbergs 
Singoalla. 

Det blev en fantastiskt fin föreställning 
med duktiga sångare och musiker, spän
nande scenografi, tavlor och vackra kera
miska föremål. Delar av projektet, dock 
utan häst, kommer att visas på Stadsbib
lioteket i Växjö de första veckorna i april. 
Planer finns att göra en fortsättning på 
detta ”Singoallaspel”.

Birgitta Hansson
Happeningen inleddes med att riddar Erland 
kom på besök på sin vita springare.
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Snart våras det på Hjälmsbodarna.  
Än hänger vintern kvar men ljuset börjar 
återkomma och dagarna blir längre. Då 
börjar också Hjälmsbodarna vakna till 
liv. På årsmötet den 13 mars lägger vi upp 
riktlinjerna för året. Innan vi vet ordet av 
närmar sig påsken och då tänker vi särskilt 
på alla barn, den 31 mars är det nämligen 
dags för stora äggjakten! Medföljande ur 
de äldre generationerna kan med fördel ta 
sig en fika under tiden som jakten pågår. 

Den gamla traditionen med 1:a 
majbrasa vid Värnässjön kommer att 
hållas vid liv som vanligt. Det känns verk
ligen roligt att kunna bevara något som 
funnits med långa tider i bygden. Vi har 
under flera år haft ett samarrangemang 
med kören Ichtys från Före berg som även i 
år kommer att sjunga både vid brasan och 
senare till kaffet på Hjälmsbodarna. 

Förresten, du vet väl om att vi har 
Stickcafé var tredje måndag? Ett gyllene 
tillfälle att både lära och lära ut konsten 
att sticka. Plus att man får prata bort en 
stund i glada vänners lag!

Styrelsen / LenaKänner du att det är dags att komma 
igång med träningen? Kanske har du en 
skada som behöver rehabiliteras? Känner 
du dig oinspirerad och behöver pepp? 

2006 registrerades vår ideella förening 
Trendgym, sedan dess har vi erbjudit våra 
medlemmar friskvårdsmöjligheter i form 
av gruppträning och gym i fräscha lokaler.

Våra instruktörsledda pass erbjuder 
något för alla olika åldrar. Vårterminens 
pass går redan för fullt, men det är inte för 
sent att haka på. På flera av passen är det 
platser kvar. Eller varför inte ett gymkort, 
om du vill träna lite mer självständigt. 
Våra gymlokaler är rejält utökade till både 

yta och utrustning. Ett rikt utbud av vikter 
och maskiner för både styrka och kondi
tion hjälper dig att nå dina mål. Vi är idag 
runt 300 medlemmar och fortsätter växa, 
så varför inte bli en av oss, du också? Du 
hittar oss på Värnamo vägen 46, Facebook 
och trendgym.se, våra pass hittar du på 
trendgym.se, anmälan till passen sker till 
Jessica Ekholm på 073 – 968 19 94.

Är du intresserad av att skaffa ett gym
kort ber vi dig besöka trendgym.se för 
ytterligare information och betalnings
villkor. Vid kvarstående problem eller 
frågetecken, kontakta kortansvarig Jens 
Ekholm på 073 – 384 99 35.

Elof Gustafsson

Samhällsföreningen informerar
Önskemål om räcke vid viadukten i Lammhult 
har framförts och följande svar erhållits;
Tekniska förvaltningen tackar för syn
punkter, men är av uppfattningen att 
osäkerheten i området inte ökar efter an
läggandet av parkeringsplatsen, den sna
rare ökar efter genomförandet då slänten 
från gångbanan ner mot parkeringen har 
flackats ytterligare. Planteringar ska eta
bleras i slänten, vilket kommer minska 
fallriskerna ytterligare. Trafikverket är av 
samma uppfattning som Tekniska förvalt
ningen i detta fall.



6

Hjälp Röda korset hjälpa
Lammhults Röda Korskrets 
bilades 1938 och har således 
bidragit med hjälpverksamhet 
både lokalt, regionalt, natio-
nellt och internationellt i 76 år.

Personligt engagemang är själ
va livsnerven i Röda Korset. 
Som medlem eller frivillig tar 
du ställning och ansvar för vil
ket samhälle du vill ha.

Sedan många år bekostar 
kretsen den viktiga utbildning
en i hjärtlungräddning för 
eleverna i årskurs 9 vid Lamm
hults skola, likasom utbildning 
i hjärtlungräddning för nybliv
na föräldrar, detta i samarbete 
med barnavårdscentralen och 
vård centralen i Lammhult.

Vidare anordnar kretsen 
midsommarfirande med att klä 
midsommarstänger, bjuder på 
musikunderhållning samt jord
gubbstårta på äldreboendet.

I samband med Svenska kyr
kans julgudstjänst för äldre bju
der och medverkar kretsen med 
kaffeserveringen. Kretsen be
driver även besöksverksamhet.

Regionalt har kretsen i flera 
år anslagit en summa till Röda 
Korsvärdinnornas värde fulla 
arbete på central lasarettet i 
Växjö och kretsen har avsatt 
medel till Växjös Första Hjäl
pen Grupp för inköp av hjärt
startare.

Kretsen skänker också varje 
år pengar till det internatio
nella Röda Korsarbetet, till 
människor på flykt, sjukvård, 
till katastrofområden – dit där 
nöden är som störst. Detta 

både via bössinsamlingar och 
via inkomster från vår second
handförsäljning på mötesplat
sen Kupan. Tack vare kretsens 
alla frivilliga kunde vi förra 
året samla in och skänka drygt 
100.000 kronor.

Mötesplatsen Kupan är kretsens 
stora inkomstkälla. Du bidrar 
till vårt hjälparbete när du 
köper och när du skänker klä
der, saker, böcker och annat 
till Kupan. Varje gång som en 
gåva hittar en ny ägare i vår 
butik får någon det lite bättre. 
Fynd för dig, vinst för många. 
Det du inte längre har använd
ning för blir till glädje för nå
gon annan och när vi har sålt 
det omvandlas det till viktiga 
hjälpinsatser, där det gör störst 

nytta. Och det vi inte säljer 
återvinner vi. Vår secondhand 
ger hopp och räddar liv – i Sve
rige och i världen.

Kom gärna in till oss på Ku
pan och handla eller med det 
som du vill skänka.

För att kunna bedriva vår 
hjälpverksamhet behöver vi 
fler medlemmar och frivilliga. 
Titta gärna in på Kupan om du 
vill veta hur du blir medlem i 
Röda Korset, vill veta mer om 
våra olika verksamheter eller 
bli frivillig i vår krets, titta in så 
berättar vi mer. Ta ställning för 
medmänsklighet.

Helen Johansson

Kupans skyltfönster ändras ofta 
med olika teman för att locka till 
ett köp i butiken.

FO
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Konsert 
med körerna Tell It och Ichtys

11 april

Missionskyrkan kl 19

Pajbuffé serveras efter konserten. 

Buffén kostar 50 kr/vuxen

Arr: Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen i Lammhult

 Fårskinnsfäll 795:-  Fårskinnsplätt 215:-

Julen
dansas ut

Söndagen den 11 januari 
anordnade Lions Club tradi-
tionsenligt julgransutdansning 
i Lammhult. Många kom och 
vi kunde räkna till omkring 70 
barn.
Dansen runt granen började 
när Lions tomtar kom till torget 
med brinnande facklor. Tom
tarna var med i dansen och 
många barn fick dansa med en 
riktig tomte.  

Dans ledare var som vanligt 
Gunnel Svensson och för mu
siken svarade Agne Lindholm.

Efter att man avslutat med 
”Raketen” var det dags för ut
delning av godispåsar. Alla bar
nen hade varit snälla och fick 
varsin godispåse.

Lions vill rikta ett stort tack 
till ICA och Frendo som spons
rade godispåsarna.

Lions Club Lammhult
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☎ 070 – 562 85 52 
fotlisan@gmail.com

Tjuvstarta våren 
ute och inne  

med oss!
Varmt välkomna

Lammhults Blomsterhandel 
0472 – 26 01 62

Lammhults ridklubb startade 
under hösten ett projekt som 
vi kallar Stallkul.

Vi erbjuder Lamm  hults skol
barn möjlighet att under några 
tillfällen komma till ridskolan 
och prova på att rida. Totalt 
14 elever var hos oss 2 eller 3 
tisdagseftermiddagar vardera. 
Mycket roligt med så många 
nya bekantskaper och intres
serade. Då det var stor efter
frågan på platserna ser vi fram 
emot en fortsättning under 
våren.

Annandag påsk har vi gläd
jande nog möjlighet att erbju
da tömkörningskurs för Anders 
Eriksson. Han kommer börja 
dagen med en clinic och där
efter erbjuds privatträning en 
och en under resten av dagen. 
På påsklovet ordnar vi ridläger 
tisdagen 31/3 och trivseldressyr 

torsdag 2/4 – fredag 3/4 med 
två ridpass och middag på tors
dag kväll med god mat, trevligt 
sällskap och hästsnack.

Under våren har vi lag 
anmälda i Div III, I och elit 
i hoppning för ponny. Vi är 
mycket glada och stolta över 
att ha så många representan
ter på tävlingsbanorna! 10/5 
ordnar vi en deltävling i Div 
III hoppning på hemmaplan 
med två deltagande lag från 
Lammhult, håll utkik i startlis
torna och kom gärna och heja 
på våra duktiga ponnyryttare.

Vill du veta mer titta in på www.
idrottonline.se/Lammhults RK-
Ridsport. Där kan du bland annat 
läsa om sommarens ridläger.

Stallkul
- prova på ridning och att vara i stallet!

FO
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Två av de många elever från 
Lamm hult skola som fått uppleva 
stämningen i stallet. 



Lammhult

BRA MAT, BRA PRISER
Passa på att 
handla billigare 
på hemmaplan! 
Rabatten gäller till  
och med söndag  
1 mars 2015.  
Endast ett erbjudande 
per hushåll.

Välkomna! 
Peter  med  personal

RABATTKUPONG
Lökkorv från Ello
300 gram  
Ordinarie pris 28:90

19:90
Rabatten gäller till  
och med söndag  
1 mars 2015. Endast ett 
erbjudande per hushåll.

✁
RABATTKUPONG
Vispgrädde Arla
3 deciliter  
Ordinarie pris 11:90

10:-
Rabatten gäller till  
och med söndag  
1 mars 2015. Endast ett 
erbjudande per hushåll.

✁

Lammhults macken

Välkommen till

Smågodis 6.90/hg
hela mars månad

Öppettider: mån – fre: 07.00 – 21.00,
lör: 08.00 – 21.00, sön: 09.00 – 21.00.

Ny service på Lammhultsmacken!
Vi byter din skärm om olyckan varit framme.

Prisexempel: Framsida iPhone 4 och 4s 649:-. 
Baksida iPhone 4 och 4s 149:-

Vi utför även andra reparationer  
på din iPhone.

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.


