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Lammhultsdagen
Hjärtligt välkomna till Lammhultsdagen 2015! Lördag 13 juni är
det kalas i byn, från morgon till kväll. Här är hela programmet.
PÅ SCEN
Tell it
Mina, Johanna, Josefine &
Kajsa från estetiska program
met, Katedralskolan
Vendela Med Vänner
Bred To Fail
Modevisning med Kupan och
Lammhults frisörer
Årets Lammhultare koras av
Lammhults Samhällsförening
Kulturskolan
MASSOR AV BARNAKTIVITETER
IDROTTSFÖRENINGAR
IFK Lammhult
– poolspel PF 07
A-laget LokalDerby mot
Åby-Tureda 15.00
OK Norrvirdarna
– Mini Trailrun
Trendgym
– Chins och dipsutmaning
Lammhults bågskytteklubb
– Prova på pilbåge
Lammhults ridklubb
– Ponnyridning och upp
visning
SE och GÖRA
Hundparad
Pilgrimsvandring
Tipsvandring
Pensionärscruising
Möte med andra kulturer
Schackturnering
Babywars i samarbete med
Unkan och Tonår Lammhult
Unkan kvällsöppen
Moppeutställning
Aneboda nostalgi-lanthandel

öppen 10-15, försäljning av
karameller i strut och kaffe
servering. Ellos i Lammhult
grillar.
LIONS
Loppis
Hoppborg
Lotterier
Visning av katastroftält

Vendela Hollström med vänner kommer uppträda på Lammhultsdagen.
Foto: Sara Sangfelt.

GRATIS STYLING
Lammhults frisörer stylar och
fixar makeup, 09.00-16.00.

Hundparad i Lammhult

Vill ni vara med i hundparaden
på Lammhults
dagen? Alla
hundar med matte eller hus
GRATIS FOT- OCH RYGG
se träffas kl 11.30 vid Hälso
MASSAGE
arenan, sen går vi tillsammans
Ett samarbete mellan fot
ner på en promenad bakom Ica
vårdskliniken och massörerna och avslutar vid Lammhults
i Lammhult på Jönköpings
folkets hus. Alla hundar är väl
vägen 2 med Anki, Lisa, Julia komna att delta i paraden! An
och Mia.
mäl intresse och ras /blandras
till therese@compagnodicorso.se.
MATSERVERING
Vill man ha sin hunds ras
tryck på eget klädesplagg mej
Lammhults pizzeria
la ingrid.aderlind@hotmail.com.
Vårat fik
Therese Johansson

Lammhults värdshus
Svenssons Gårdscafé
Matvagn vid Lyckanshöjd,
Vidingehem
Trudelutt-glass
Puben öppen

Skönare uteliv

Alla Butiker öppna!
Hälsoarenan öppnar för
sommaren 2015!
För mer detaljer och informa
tion, se Lammhults samhälls
förenings Facebook-sida.
Ett mer detaljerat tids- och
aktivitetsprogram kommer när
Lammhultsdagen närmar sig.
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Hjälmsbodarna Sommarprogram 2015
Öppet söndagar 14:00-18:00

Café och Hantverksbutik

Utställningar
14/6 – 23/8 Levande bilder med variation Utställning som förändras under sommaren
Inger Peterson och Simon Israelsson, Södratorps kvarn, Mistelås
14/6 – 28/6 Bröllop och familjeporträtt samt
5/7 – 12/7 Dop- och barnbilder Fotoutställningar av Madelene Fasth, Lammhult
19/7 – 2/8 Blomsterfägring i akvarell samt
9/8 – 23/8 Fantasi i akryl Liselott Wikström, Sävsjö

Aktiviteter
14/6
17/7
9/8
14/8
16/8
23/8

Kakbuffé. Ät så mycket du orkar för 75:Från Countryton till Läsarsång kl. 18:30 Musikkväll med Emilia Lindberg. Entré 50:Workshop macramé. Gör ditt eget armband! Camilla Gunnarsson, Lammhult
Elvis, Tom Jones och Jag kl. 18:30 Musikkväll med Ehrling Lundberg. Entré 50:Slåttergille. Kaffe och macka till alla med lie och räfsa!
Veteranbilsrally. Tipsrunda på ca 3 mil. Start kl 12:00. Ingen föranmälan.
Underhållning och Prisutdelning.
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Historien om bryggeriet i Lammhult
Flera olika näringsverksamheter har funnits i Lammhult genom historien och vid
mitten av 1920–talet startades inom Aneboda landsortskommun ett eget bryggeri.
Grundaren var Gunnar Lindgren på
adressen Lamhult villasamhälle no 42.
Längs med landsvägen mot Växjö bygg
des en bostad och en tillverkningslokal.
Gunnar och hustrun Emma Anders
son inflyttade tillsammans med dottern
Märta till Lammhult i november 1925.
Han var född 1806 i Söraby socken men
uppväxt i Slätthög där hans familj arren
derade prästgården. Emma var ett år yng
re, banvaktardotter och född i Överluleå i
Norrbottens län men uppväxt i Moheda.
Gunnar var alltså tjugonio år när han
startade bryggeriet och började framställa
svagdricka.

Svagdricka är en jäst maltdryck som
var populär i Europa redan under medel
tiden. I Sverige blomstrade dess framställ
ning under 1900-talets början då flera
bryggerier startades upp med stordrift.
Drycken är låg på alkohol och dracks
framförallt som måltidsdryck. Innan hade
drycken mestadels bryggts genom egen
tillverkning i hemmet.
I åtta år drev Gunnar och Emma bryg
geriet, sen sålde de verksamheten och lo
kalerna vidare och flyttade ifrån år 1933.
Köparen hette Nils Anders Andersson och
han var då endast tjugotre år.
Han var son till en virkeshandlare och
uppväxt i Lammhult i huset Ljungshagen.
Hans hustru Ruth var jämngammal med
honom och de hade en son, Kurt. De
innehade bryggeriet i två år innan det
återigen bytte ägare.
Nya ägaren hette Rudolf Broman. Han
var född 1886 och kom från Svensbygd i
Nydala socken. Hans föräldrar var verk
samma som bagare men fadern Frans
åkte till Nordamerika 1887 och avled även
där. Rudolf bar istället sin mor Ida Kristi
nas efternamn Broman. 1909 flyttade han
sedan själv till Nordamerika och stanna
de där till 1931 då han flyttade hem till
Svensbygd igen. Han gifte sig sedan med
Esther Andersson och som nygifta flytta
de de samma år i juli 1935 till Lamhult
och började jobba med och på bryggeriet.
De fick dottern Ulla Kristina 1936.
1939 sålde de affärsrörelsen till Axel
Nilsson ifrån Hundåsen i Hjälmseryd.
Axel var född 1892, handlare till yrket,
och han och hustrun Gerda bodde med
sin familj i Lammhult i huset Karlsborg
no 4. Han köpte bryggeriet som en bi
näring till sin egen verksamhet och bland
annat hans son Torsten och svärsonen
Gunnar jobbade där med tillverkningen
och drickautkörningen. Axel var son till
Nils Svensson och hans farbror hette
C.A. Svensson, båda med en etable
rad affärsverksamhet i Lammhult.
Axel hade också ett varumagasin
vid Köpmannagatan.
1944 såldes bryggeriet vi
dare igen. Denna gång till
Sture Tyrmark, tidigare
Johansson, och han blev
också den sista bryg
garen på Lamhults
bryggeri. Han flyt
tade in med hust
run Adele och
dottern Anita.
Sture var ifrån
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Berg socken och född i Torshäll som ti
digare varit ett gammalt soldattorp. En av
hans bröder, Roland, drev en Caltex-mack
i Berg. Adele hade också matservering i
samma byggnad, där ett litet antal perso
ner kom och åt sin arbetslunch, oftast folk
som jobbade vid järnvägen.
Efter att de flyttat 1948 upphörde se
dan drickatillverkningen på Lammhults
eget bryggeri och tomten och lokalerna
såldes.
Fem olika ägare och bryggare var verk
samma under de tjugotre åren som nä
ringen fanns. Det bryggdes klass-1 dryck
med både ljus och mörk svagdricka samt
även i viss utsträckning enbärsdricka.
Drycken tappades och såldes i fem- och
tio liters glasflaskor som stod i träkorgar,
såkallade drickakaggar. De kördes sen ut
med lastbil till privata kunder och andra
affärsrörelser. På lördagen var utkörnings
turen inom Lammhult och under övriga
dagar av veckan kördes turen i bygden
runt omkring.
Senare användes tomten och lokalerna
av kommunen som hade förråd och en
bostadsdel för anställd personal. I slutet
av 1970-talet såldes tomten till en privat
person som då rev de gamla 20-talsloka
lerna och byggde en villa på tomten, idag
Växjövägen 22.
I somliga hem dricks fortfarande svag
dricka än idag. Traditionen är framförallt
stor vid långhelger som jul och påsk.
Då och då kan man ännu finna gam
la drickakaggar från Lamhults Bryggeri,
undanställda i gamla uthus i trakten eller
hittas på lokala antikaffärer.
Undertecknat
Johan. J. Asp

A. G. Löfberg

Ny rektor på skolan

Detta händer på Lammhults Värdshus:
Möbelriket TrailRun lördag 6 juni
Lunchservering 12.00 – 16.00

Lammhultsdagen 13 juni
Grillbuffé 11.30 – 16.00
Även aktiviteter i Folkets Hus hela dagen!

Pub-kväll 13 juni
20.00 – 01.00
D J för kvällen är Ica-Peter
Musik-quiz med start 20.30
Inträde 100:Fritt inträde mellan kl 20:00-21:00
för dig som beställer mat.
Åldersgräns 18 år

Jag heter Anna-Karin Höjer och
är ny rektor på Lammhults
skola. Jag har nu arbetat här i
ca två månader och vill gärna
presentera mig lite kort och
berätta vad jag vill uppnå till
sammans med all personal på
skolan. Det är ett spännande
uppdrag med många möjlig
heter men även många utma
ningar som vi står inför.
Min styrka ligger i mina
erfarenheter både från skolans
värld, som lärare och skolleda
re på gymnasium och komvux,
och från näringslivet. Inom
näringslivet arbetade jag som
analytisk kemist inom läkeme

delsforskning på Astra Zeneca.
Förutom att jobba med olika
forskningsprojekt ingick även
att handleda personal. Här
väcktes mitt intresse att arbe
ta med människor i lärande
processer och som gjorde att
jag gick från näringsliv till
skola. Ett val jag inte ångrar.
Skolan är i en ständig föränd
ring och som skolledare måste
man våga utmana och arbeta
med förändringsarbete med
blicken riktad in i framtiden,
vilket är mina ambitioner. Vår
utmaning som vi står inför är
att skapa en skolvardag som
ger en bild av framtiden och
väcker barn och elevers nyfi
kenhet att vilja lära. Vår vision
på skolan är att barn och elever
ska utveckla sin entreprenöri
ella kompetens och se lärandet
som en helhet.

info@lammhultsvardshus.com
0472-26 01 33
Centrumgatan 1, 360 30 Lammhult

Varmt Välkomna!

Välkomna till första
men förhoppningsvis inte sista

upplagan av

LAMMHULTS MÄSTERSKAP I

SCHACK
Lammhultsdagen 13 juni

Plats: Lyckanshöjd, Köpmannagatan 9
Start: Klockan 09.00 tills vi korat en vinnare.
Anmälan: Senast 6 juni på e-post bjorn-klasson@telia.com eller
lalle.hedstig@gmail.com. Skriv namn och bostadsadress i anmälan.
Endast för dig som bor i 360 30-området.
Spelform: Snabbschack, 15 min/spelare
Förkunskaper: Du ska veta hur pjäserna går och tycka att schack är kul!
Ålder: från 0 och uppåt

Med denna korta presenta
tion så hoppas jag att det ska
stimulera till att skolan får ett
fortsatt bra samarbete med nä
ringsliv och andra intressenter
i Lammhult. Våra barn är vår
framtid och tillsammans ska
par vi möjligheter.
Elevers bedömning av vår
skola syns på bilden ovan. Bätt
re utvärdering kan man inte få.

Ingen anmälningsavgift – pris till vinnaren!
Enklare förtäring kommer att kunna köpas i anslutning till spellokalen.

Välkomna!

Anna-Karin Höjer
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Möbelriket TrailRun 2015 Full fart på Lammhults RK
Vad är en sommar i Lammhult
utan det traditionella loppet
TrailRun?
På nationaldagen 6 juni går
årets TrailRun av stapeln, en
härlig motionstävling anord
nad av OK Norrvirdarna. Ba
nan, på 10, 5 eller 2 km bero
ende på startklass, är kuperad
och slingrar sig genom det
sommardoftande småländska
landskapet.
Senast 30 minuter före start
tas efteranmälningar emot, vid
Hembygdsparken till en kost
nad av 50:-.
För de minsta löparna an
ordnas Mullvadsracet på 250

meter, med fri start varje halv
timme mellan 10.30-12.00.
Startordningen är:
Män 10 km kl. 11:00
Kvinnor 10 km kl. 11:00
Män 5 km kl. 11:15
Kvinnor 5 km kl. 11:15
Pojkar P15 5 km kl. 11:15
Flickor F15 5 km kl. 11:15
Pojkar P11 2 km kl. 10:15
Flickor F11 2 km kl. 10:15
Gång män/kvinnor 5 km 10:00.
Har du frågor om TrailRun el Glada och stolta division III-ryttare efter vinst på hemmaplan 10 maj.
ler Mullvadsracet kontakta Ro
bert Karlsson, 073-6188054 el Sommarens ridläger närmar sig har gjort en mycket bra och
ler robert@lammhultsdekor.se. och tävlingssäsongen är i full
jämn insats under alla tre om
Välkomna! gång hos LARK!
gångarna och vi är väldigt gla
da och stolta att kunna medde
Under de sista två veckorna i la att vi även nästa år kommer
juni och första veckan i augus att ha ett lag i högsta divisionen
ti kommer det anordnas rid- i hoppning! Båda ponnylagen i
och träningsläger hos Lamm division III hoppning har varit
hult ridklubb. Vi kommer att mycket framgångsrika. Våra
erbjuda två övernattningsläger, lag kom i topp och knep både
där du kan vara med antingen första och andra placeringen
med din egen häst eller med av totalt 10 deltagande lag.
en ridskolehäst som du har STORT grattis till Signe Pe
som din egen under tre här tersson, Hugo Edenvärn, Stina
liga dagar som är fyllda med Johansson, Amelie Håkans
långritt, hoppning, dressyr och son, Annie Claesson, Ellen
annat kul! Två träningsläger, Dahlberg, Stella Magnusson,
är man med i SCSC-projektet ett med inriktning dressyr/ Nathalie Sjöstrand och Felicia
under två år. Den 18 juni an tömkörning och ett inrikt Lennartsson!
länder våra gäster ifrån Du ning hoppning där vi bjudit
Under maj och juni arrang
luth, Minnesota till Växjö, alla in Lisa Hjertonsson och Jens eras flera tävlingar på anlägg
ungdomar får ta emot en ”egen Wikström att gästträna till ningen i Slätthult, bland annat
kompis” från USA. Ett fantas sammans med Åsa och Tina. Lokal hoppning för hästar 24
tiskt projekt som man inte bör Frågor och anmälan till läger görs maj, pay n’ jump 6 juni, lo
missa om man får möjligheten. till lammhultsrk@gmail.com.
kal hoppning för ponny med
Ida Claesson
Under våren har vi haft Agriahoppet och sista helgen i
SCSC IFK Lammhult många tävlingsryttare i hetluf juni arrangeras dressyrcup för
ten! Elitlaget i ponnyhoppning häst. Välkomna!

Folkfest på Norrvalla

Den 30 maj anordnades den
traditionella Lammhultscupen
på Norrvalla.
Cupen har genomförts av ung
domar i IFK Lammhult som
är med i USA-projektet Sister
City Soccer Cup (SCSC). Cu
pen är för tjejer och killar i ål
dern 7 – 8 år, runt 350 st deltog
i cupspelet, med föräldrar och
åskådare invaderades Norr
valla av omkring 1500 perso
ner.
Detta är ett utbytesprojekt
i Växjö kommun mellan Rott
ne, Braås, Räppe, Ingelstad
och Växjö DFF. Som ungdom

PML BYGG i Lammhult erbjuder tjänster som
takbyten, tillbyggnader, renoveringar, fönster
byten, köksmonteringar och nybyggnationer
med mera. Passa på att utnyttja årets rotavdrag!
Välkommen att kontakta Peter Molin
på 0722 – 14 36 06.

Jag har 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis,
Fskattsedel och är utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

Nationaldag i Asa

Årets Bergvecka

En gång - ingen gång, två gånger - en
tradition.
Asa Sockenråd arrangerar för andra året i
rad Asadagen den 6e juni 2015. Förra året
drog evenemanget mycket folk och det var
oerhört omtyckt. Det året bestod socken
dagen av flagghissning i stålande sol, mu
sik på scen, föreläsning om Asa Herrgårds
historia, utställning av skogsmaskiner, vis
ning av Asa försöksstation (SLU), åkning
på hästvagn, och så förstås en hel del kaffe
med tillbehör. Asadagen avslutades i Asa
kyrka med Växjö manskör, som bjöd på
en fantastisk upplevelse. Det var en trevlig
dag för både Asabor och utsocknes med
mycket gemenskap och aktiviteter i ”Asa
centrum” – området runt kyrkan och Asa
sjöns norra ände.
Detta år infaller den 6e juni på en
lördag och Asadagen startar kl 13.00 med
flagghissning och nationalsång även i
år. Programmet liknar förra årets, men
innehåller också en hel del nyheter. Det
kommer vara full fart på utescenen hela
eftermiddagen med musik framförd av
förmågor både från Asa och utsocknes
och så blir det favorit i repris när Stefan
B berättar om Asas historia. Framför kyr
kan kommer ett tjugotal bilar från 30- och
50-talet att visas upp. I gamla kvarnen är
det kafé med hantverk på ovanvåningen.
Hembygdsparken har fullt med aktivi
teter, till exempel hantverksutställning
i Tagga
stugan, lotterier, barnaktivite
ter, häst och vagn, ponnyridning, konst
och kaffe. En minimarknad kommer att
finnas vid kyrkan och i det gamla kyrk
stallet kommer lokalt silversmide visas
tillsammans med handvävda och virka
de mattor. Nere vid sjön finns chans att

Välkommen till en vecka fullspäckad av
utställningar, musik och aktiviteter från 27
juni till 5 juli.

Stort och smått på Asadagen 2014.
Foto: Bengt Kronberg

testa på hästskokastning och här kan man
även köpa grillad hamburgare och korv.
Asadagen avslutas liksom i fjol i kyrkan.
I år blir det ”Sverige - Land du välsigna
de” med Yvonne Tuvesson - Rosenqvist,
Björn Elmgren och Peter Alrikson, också
i år gratis inträde. Ja kom och upplev det
härliga Asa och känn hur ”Asabra” det är.
Carina Härlin och Bengt Kronberg
Asa sockenråd

Bergveckan är den stora begivenheten i
Berg. För bergborna själva, för alla med
anknytning till bygden, men också för
”vanliga” besökare från när och fjärran.
Arrangemanget har väckt uppmärksam
het på olika håll och också stärkt gemen
skapen i bygden.
Bergveckan har sitt ursprung i Lädja
utställningen, en hantverksutställning
som startade i liten skala 1976 och som
mött stort intresse under åren. När Lädja
utställningen varit etablerad i många år
föddes idén om att utveckla utställningen
med fler arrangemang. Den 21 november
1995 bjöd sockenrådet in representanter
från hembygdsföreningen, badplatsfören
ingen, ridklubben, Lilla Björka, bygde
gårdsföreningen och scouterna för att se
vilket intresse som fanns för en samlad
aktivitetsvecka. Sommaren 1996 genom
fördes den första Bergveckan.
Sedan dess har Bergveckan stegvis ut
vecklats men grunderna från första mötet
kvarstår.

Kommer det gäster och
huset hemma är fullt?

www.langsryd.se
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Skicka dem till Långsryds Bädd&Frukost.
6+2 bäddar i nyrenoverad stuga.
Öppet året runt!
Telefon: Anna 070-2629299

Lions Club
Många är nyfikna på Lions och
hur vi arbetar. Därför vill vi
berätta mer om Lions och vår
verksamhet.

Aneboda

De flesta har kommit i kontakt
med Lions någon gång. Det
kan ha varit vid en loppmark
nad, julmarknad, när någon av
oss har stått med insamlings
bössan, eller när vi smyckat
i Lammhult inför julen. Ni
vet säkert också att syftet med
Lions verksamhet är att samla
in pengar till hjälpbehövande,
men även på andra sätt sprida
glädje för människor i vår om
givning. Varje år samlar vi i
Lions i Lammhult in omkring
100.000 kr som används till
hjälpverksamhet på det lokala
planet och runt om i världen.
Under påsken har ni sett att
det smyckats med påskbjörkar
på olika ställen i samhället.
Det är vi i Lions som tillver
kat dessa björkar. Ungefär 100
björkar har Lammhultsklub
ben tillverkat och sålt till affä
rer, företag med flera i Lamm
hult, Rörvik och Moheda. Ni
som köper påskbjörkar ska ha
ett stort tack. På så sätt bidrar
ni till att Lions får in pengar
till hjälpverksamheten.
Under mars och april har
Lions i Lammhult lämnat eko
nomiskt bidrag till frikyrkornas
projekt Läxhjälp för invandrare,
ett exempel på hjälp på det lo
kala planet.
Vi har också lämnat bidrag
till ett av Lions många inter

Smärta?
Stelhet?

nationella hjälpverksamheter,
tältprojektet. Detta projekt går
ut på att bygga upp stora förråd
av tält som ska kunna skickas
till katastrofhärdar runt om i
världen. Dessa tält kommer
troligen till användning vid
den nu aktuella jordbävnings
katastrofen i Nepal.
Lammhults skytteförening
har också fått bidrag till sin
ungdomsverksamhet. Pengar
na kommer att användas till
klubbtröjor som kan användas
när föreningen deltar i skytte
tävlingar.
Lions arrangerade Valborgs
mässo
firande på Lammen
gatan med sång av kyrkokören
och vårtal av Göran Ahlander.
Därefter bjöds personal och
boende på Lammengatan på
kaffe och tårta.
Nu planerar och förbereder
vi för den årliga loppmarkna
den och Lammhults marknad
den 13 juni. Ett annonsblad
kommer ut inför detta evene
mang. Lions kommer att försö
ka ha med något om aktuella
hjälp
insatser och aktiviteter i
varje nummer av Lammhults
Allehanda.
Vid skolavslutningen i
Lamm
hults skola kommer
Lions att dela ut stipendier
till elever som varit goda före
dömen. Personalen vid Lamm
hults skola utser de elever som
ska tilldelas stipendium.

Välkommen till

Smålandskliniken

Anki Gustavsson
Diplomerad Medicinsk

Låt också fötterna
få njuta i sommar!
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan@gmail.com

BERG
VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

27 JUNI – 5 JULI

☎ 0735-099434

Besöksadress:
Hisshult / Lammhult / Växjö
www.smålandskliniken.se

smhul t os
m
a
L
h
På
ä r jag
dagenrdskliniken
Fotv å L I SA

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

KUPAN Lammhult

Vi tar emot säljbara
kläder och prylar som
vi omvandlar till hjälpverksamhet både här
hemma och i världen.
Måndag till Fredag 14 – 18

Tid att göra
sommarfint inne
och ute – vi har
blommorna!
Lammhults Blomsterhandel
0472 – 26 01 62

Lions Club Lammhult
Jan-Ola Nilsson

Är du under 30 år gammal? Är du stadigvarande medlem i Svenska kyrkan? Studerar du
eftergymnasialt på högskola, folkhögskola eller
en yrkesutbildning? Är du folkbokförd eller har
du före studiernas början varit folkbokförd i
Berg Asa Aneboda församlingar?

Välkomna till Asadagen
med nationaldagsfirande 6 juni

Start 13:00 vid kyrkan med flagghissning.
Sedan: utescen med musikframträdande,
kafé i Kvarnen, hembygdsparken fullt med
aktiviteter, häst och vagn, ponnyridning,
visning av bilar från 30-50- tal, utställningar,
och mycket mer.
Avslutning kl. 18:00 i kyrkan med
”Sverige - Land du välsignade”
Yvonne Tuvesson - Rosenqvist, Björn Elmgren
och Peter Alrikson. Fritt inträde.

Då kan du söka stipendium från:

Torsten & Maria Magnussons stiftelse
Berg Asa

Massageterapeut

Hämta kriterier och ansökningshandlingar på www.tommstiftelse.se
Ansökan, personligt brev och personbevis
skickas senast 15 augusti till:
Anna Håkansson, Långsryd,   Lammhult
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ANEBODA NOSTALGILANTHANDEL
är öppen under Lammhultsdagen kl. 10.00 - 15.00.
Kom och upplev atmosfären i den gamla
lanthandeln i Aneboda. Försäljning av karameller
i strut, kaffeservering. Ello i Lammhult kommer
att bjuda på grill-isterband med potatissallad
samt ha försäljning av produkter.
Passa på att handla isterband inför grillsäsongen!

Öppe
fre: 0
lör: 0
09.00

Hjärtligt Välkomna till Aneboda Nostalgilanthandel

Sommar på Lammhultsmacken

20:-

Bamse i bröd
Från Lindwalls
Gäller hela juni

Nyhet!

Vi byter batteri
och trasigt glas
på alla iPhone

Välkommen till

Lammhultsmacken

Sommartvätta
bilen
Guldtvätt, dammsugning,
mattor och panel för endast

10:- 350:Boka tid!

88:an
hela sommaren

Ordinarie pris 450:Kupongen giltig till 30 juni

SMÖRGÅSTÅRTA 89:-/KG
Fira nationaldagen med det
svenskaste vi har
– smörgåstårta!

Priset gäller
hela veckan

till och med
söndag 7 juni 2015.

Finns i lösvikt i butiken,
kan också beställas hel.
Beställ då gärna dagen
innan på 0472 - 26 13 70
eller 070 - 220 04 66.

Välkomna!

Peter med personal

Lammhult

