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Äntligen är det

Våren är hos oss

VÅR
OK Norrvirdarna rivstartade
säsongen med träningsläger
och trailrun i Åhus.

Lammhults Blomsterhandel
0472 – 26 01 62

Runt 25 barn och vuxna åkte
till Åhus första helgen i mars
för att träna löpning.
Elna Forsberg och Elin
Rahm från klubben tog varsitt
andrapris i sina klasser, Saga
Borensved knep en tredjeplats
och Zack Olsson kom fyra i sin
klass. Grattis till dem!
Nu är vi runt 300 medlemmar
och ca 40 aktiva löpare i klubben, vilket är riktigt skoj.
Vi tog hem många medaljer till klubben 2015 och vi ser
en stor utveckling framöver då
vår barn- och ungdomssida
växer stadigt.
I år kommer klubben stor-

Hjärtligt välkomna till

TRÄNINGS
VERKET
Norra Fabriksgatan 6
Elna Forsberg kom tvåa i damklassen när Åhus Trailrun sprangs lördag
5 mars. OK Norrvirdarna hade träningsläger i Åhus 4 – 6 mars.

www.traningsverketlammhult.st

satsa på fem lopp i Sverige där är indelade i två-tre olika grupvi ska försöka skicka runt 30 lö- per, där alla är välkomna, vi ses
pare i allt från barn- till vuxen på Hälsoarenan kl 18.00.
klasser.
Precis som tidigare år kör vi
Robert Karlsson
löpträning på tisdagar, där vi
OK Norrvirdarna

Boka tid för
vårfina fötter!
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan @ gmail.com

Nyheter från Samhällsföreningen
Styrelsen
Styrelsen har under verk
sam
hetsåret bestått av: Per-Olof Lenegård (ordförande), Bo Kanstedt (vice ordf./ansvar IT och
Lammhults Allehanda), Martina Lundin (ekonomiansvarig),
Linda Westeson (sekreterare/
kontaktperson skola), Ida Claesson (idrottsföreningar), Christina Daniels
son (köpmännen),
Elisabet Källåsen (kyrkor och
samfund), Anders Warga (övriga föreningar), Glenn Nilsson
(Lammhults näringsliv), Ahmed Abdirahman Mahamed
(integration och ungdom).
Supp
leant: Christina Larsson
(kyrkor och samfund). Till våra
styrelsemöten har även Kirsti
Wennerholm och ”Lalle” Hed
stig varit inbjudna. Styrelsen
har haft 9 protokollförda sammanträden under 2015.

Skrivelser under året
Under verksamhetsåret har
samhällsföreningen
skickat
ett antal skrivelser i olika ärenden. De har exempelvis berört
hastighetskameror, ändrade
tömningstider för brevlådor,
misskötta fastigheter, buss
parkering i Lammhults centrum, olika trafikfrågor.

Årsmöte
Årsmöte för Lammhults Samhällsförening hölls 17 februari i
Folkets Hus och ca 35 personer
var närvarande. Ordförande för
mötet var den välkände Cenneth Quick som svingade klubben
i ett rasande tempo och årsmötet
avverkades på 20 minuter.
Följande val gjordes under
kvällen: Omval av ordförande
Per-Olof Lenegård för ytterligare 1 år. Omval av styrelse
ledamöter Bo Kanstedt, Linda
Westeson och Martina Lundin
och nyval av styrelseledamot
Linda Olsson för två år.
Övriga ledamöter är Christina Danielsson, Elisabeth Käll
åsen, Ida Claesson, Ahmed Adirahman Mahamed och Anders
Warga. Som suppleanter omvaldes Christina (Titti) Larsson
och nyvaldes Hodan Elmi.
Det blev även omval av valberedningen som består av Lisa
Samuelsson och Mia Berggren
samt av revisorerna Krister Yngvesson och Jan-Ola Nilsson.

Projekt på gång
Ett projekt som benämnts
”Lammhults grönyteprojekt”
påbörjades våren 2015. Ett annat projekt i uppstartsskede är
”Centrumförnyelse i Lammhult”. Båda projekten är initierade av Växjö Kommun men
genomförs i samarbete med
Lammhults samhällsförening.
Detta skall förhoppningsvis bidra till en fördjupad detalj- och
översiktsplan för samhället.

Kommunrepresentanterna tog
med gruppernas ifyllda underlag för sitt fortsatta arbete. De
kommer sedan att återkomma
med ett förslag på för
djupad
översiktsplan för samråd.
Lammhultsborna kommer
att ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det
går vidare i beslutsprocessen.
Arbetet beräknas ta omkring
Stormöte i Folkets hus
1,5 – 2 år innan en fördjupad
Lammhults Samhällsförening översiktsplan för Lammhult
och Växjö Kommun hade efter fastslås.
årsmötet inbjudit till stormöte.
Växjö kommun har påbörjat * En fördjupad översiktsplan syfarbetet med en fördjupad över- tar till att visa vilken utveckling
siktsplan* för Lammhult och kommunen vill se på det aktuella
ville vid detta möte inhämta området gällande mark- och vatten
invånarnas tankar, kunskap användning.

Norrgavels frottéhanddukar i 100 % ekologisk bomull.
Från 95:-

Gör plats för våren
Introduktionspris
för Norrgavelvänner
Att placera två stolar
bredvid varandra
tycker vi är extra vackert.
Därför får du köpa två
Easy Chair i samma
utförande.
Från 21.900:Gäller till 30 april 2016

norrgavel
Växjövägen 42.

Kalendarium våren 2016

19 april Herrgårdsgatan 13. Information av apotekspersonal.

Biblioteket Öppettider måndag
och onsdag 13-19, tisdag och
torsdag 9-12. Adress Lammhults skola, Lammengatan Tel.
0472-26 83 70 E-post lammhult.bibliotek@vaxjo.se Biblioteket håller stängt juli månad.

börjar klockan 15.00)
13 april i Aneboda Bygdegård.
Stefan Bergkvist berättar om
”Asa Herrgård”.

26 april Heldagstur med buss
till Tranås. Resan sker tillsammans med PRO.

Valborgsmässofirande på
hembygdsgården i Lammhult
lördag 30 mars kl. 19.00 Vårtal
av Jens Källner, Körsång Tell
it, Servering. Alla är välkomna!

15 juni i Bergs Bygdegård.
Sillfest med underhållning av
Kurt Lindholms Trio.

31 maj Avslutning av vårens
aktiviteter. Besök på Kurt
Lindströms Bilpark i Sanden.

Tisdagsträffar:
5 april Besök på kommunens
växthus i Växjö. Avresa klockan 13.15. Föranmälan krävs.

PRO LAMMHULT
15 april boende och personal
på Lammengatan kommer att
bjudas på kaffe och hembakade

SPF Seniorerna i Lammhult.
Månadsmöten (Samtliga möten

och önskemål för samhällets
framtida utveckling.
Kommunen var representerad av ca 10 tjänstemän från
olika förvaltningar och för
Lammhult med omnejd hade
ca 90 personer anslutit sig.
Efter inledning av Rasmus
Leo och Mario Jonjic från planeringskontoret, delades deltagarna in i åtta grupper som försågs med frågeställningar och
kartor över Lammhult.
Diskussionerna i grupperna
var entusiastiska och alla var
mycket engagerande. Många
bra förslag kom fram om bl.a.
tomter, grönområden, utbyggnader, friluftsområde m.m.

10 maj Herrgårdsgatan. Vi
byter växter.
18 maj i Filadelfia. Facebook
polisen Scott Goodwin under 24 maj Korvgrillning vid boulebanan. Ta med kaffekorg.
håller.

2

kakor. Domkyrkakaplan Leif
Adolfsson och Kenneth Malm
underhåller.
20 maj Pelle Näver-afton i
Lammhults Hembygdsgård
med Bengt Birgersson, Stocka
ryd och Harald Petersson,
Sävsjö. Servering och lotterier.
10 juni vi åker till Smedjan
i Möcklehult där Ulla-Mari
och Kent Andersson svarar för
eftermiddagen.
Filadelfia och Missions
församlingen
Måndagar Måndagskul För
barn, kl.17.30-18.30 i samlingslokalen på Ejdervägen.

Tisdagar Mötesplatsen För dig som vill
prata svenska och ha hjälp med läxor,
kl.16-18 i Filadelfia.
Tisdagar Scout Årskurs 2 och uppåt, kl.1819.15 i Missionskyrkan.

Långfredag 25 mars, kl 15:00 Korsandakt, Richard Grügiel, Elena Vozniuk,
Vladimir Lourtchik – violin, Christian &
Daniel Lourtchik - violin

Bergs Sockenstuga
Söndag 3 april, kl 17:00 Söndagsgudstjänst,
Richard Grügiel, Erkki Mörck

Söndag 17 april, kl 16:00 Musikcafé i Bergs
Onsdag 30 mars, kl 18:00 ”After Work”, Ste- Bygdegård, i samarbete med Röda Korset,
fan Lagesson kåserar och spelar stenkakor Lammhults och Bergs barnkörer, kyrVarannan torsdag Daglediga, jämna veckor
”Minnenas melodier”, kaffeservering
kokören. Kaffe, lotterier och plantlotteri,
kl.15 i Filadelfia.
entré 50 kr inkl kaffe.
Söndag 10 april, kl 10:00 Söndagsmässa,
Varannan torsdag Punkten, udda veckor kl.
Lars Aldén, Elena Vozniuk
Onsdagar kl 14:00, var 14:e dag, udda veck14 i Missionskyrkan
Onsdag 20 april, kl 18:00 ”After Work” ”Mu- onummer Stickcafé i Bergs Sockenstuga
Varannan torsdag Tell it Kör, jämna veckor siken som väg till Gud” med pastoralchef Barnverksamhet
kl.18.30-20 i Filadelfia.
Kontakta församlingsassistent Inger Spjut,
LarsGunnar Selinder, kaffeservering
072 574 36 21
Torsdagar Tonår 13 år och uppåt kl 18-21 i Aneboda kyrka
Missionskyrkan.
Torsdag 24 mars, kl 19:00 Skärtorsdagsmäs- Körverksamhet
Kontakta musiker Elena Vozniuk, 072
sa, Richard Grügiel, Elena Vozniuk
Varje söndag Söndagsskola och Gudstjänst
574 72 23
kl.10 udda veckor i Missionskyrkan och
Fredag 25 mars, 10:00 Långfredagsgudsjämna veckor i Filadelfia.
tjänst, Richard Grügiel, Elena Vozniuk
Andra numret av Lammhults Allehanda 2016
Svenska kyrkan
Asa kyrka
delas ut under vecka 23, senast 10 juni.
Söndag 27 mars, kl 10:00 Påskdagsmässa,
Texter, bilder, annonser och andra bidrag
Lammhults kyrka
Richard Grügiel, Elena Vozniuk, Kyrska mejlas till kirsti@picaform.se eller
Söndag 20 mars, kl 10:00 Familjegudstjänst,
kokören. Flygelinvigning Hubert Szympostas till Wennerholm, Matkull 6, 360 30
Richard Grügiel, Elena Vozniuk, Barnköczynski, kyrkkaffe med tårta
Lammhult senast onsdag 18 maj.
rerna, servering

Äkta
Svenssonsliv.

Bokföring, bokslut
Årsredovisning, deklaration
SAM-ansökan
Kontakta oss!

Carina, Krister och Eva
0472 – 26 04 40
www.redovisningilammhult.se
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Vi har sett över våra priser på bilförsäkring
och i de allra flesta fall är vi billigare än våra
konkurrenter. Vår försäkring gäller dessutom
för betydligt fler situationer än vad andra kan
erbjuda. Eller vad sägs om hjälp om du råkat
tanka bensin istället för diesel?
Så testa oss, räkna på vad vår bilförsäkring
kostar dig. Det gör du enkelt på dina.se.
Vill du ha hjälp eller veta mer, tveka inte att
höra av dig!

0470-70 08 70 • Västergatan 12 B, Växjö
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Språkcafé på biblioteket

Lammhults fritidsgård Unkan
Unkan är en samlingsplats för
ungdomar i åldern 13-18 och
ligger i Herrgården på skolans
område.

öppet bara för tjejer. På fre
dagar har vi Sportcafé i Idrottshallen kl 18-22 där vi spelar
fotboll.
All vår verksamhet är drogfri. Vi som jobbar är Magda
Lundh, Vivan Petersson, Nils
Israelsson, Agneta Hageltorn
och Ahmed Mahamed.

Vill du bli bättre på att prata
svenska? Har du svårt att hitta någon att prata med? Kom
och prata om allt möjligt, på
lätt svenska, i ditt eget tempo.
Du behöver inte anmäla dig,
välkommen onsdagar från och
med 16 mars - 15 juni 2016,
klockan 15.30 -16.45. Från 20 år.

Hos oss kan man träffa kompisar, spela Fifa, biljard, pingis
och andra spel, vara med på
tävlingar, turneringar, filmkvällar mm. Vissa kvällar har
vi Tjejer Emellan, och då är det Välkomna!

Från vänster: Magda Lundh, Vivan Petersson, Nils Israelsson, Ahmed
Mahamed och Agneta Hageltorn.

Öppettider på Unkan:
–Måndag 8.30-13 och 18-21 för åk 7-uppåt
–Tisdag
8.30-13 och Läxcafé kl 14-15.30
–Onsdag 8.30-17 och 18-21 för åk 7-9
–Torsdag 8.30-15.30 och 18-21 för gymnasieungdomar
upp till 25 år
–Fredag 8.30-15.30 och kl 18-23 för åk 7-uppåt.
Sportcafé kl 18-22 i Idrottshallen.
Mer information om vår verksamhet får man på:
Facebook ”Lammhults Fritidsgård”
Skolans hemsida ”Fritidsgården”
www.vaxapp.se ”fritidsgårdarna”
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Du som kan svenska och tycker om att prata med människor,
vi behöver volontärer! Anmäl
ditt intresse genom e-post lammhult.bibliotek@vaxjo.se, telefon 0472-26 83 70 eller besök
oss på Lammhults skola för
mer information.

2016 blir ett spännande år för Lammhults
bibliotek. Med ny personal, ny organisa
tion och nya samarbetspartners finns
större möjligheter för förändring.

Det händer på bibblan

Bibliotekarie Ann-Christin Hult är kvar,
men har fått nya ansvarsområden och det
är numera hon som ser till att köpa hem
de böcker ni vill ha. Några av Ann-Christins favoritdeckarförfattare är Denise
Rudberg och Yrsa Sigurdardottir.
Tanja Lindgren är nyanställd bibliotekarie och ersätter Helene Danielsson som
numera arbetar på biblioteket i Växjö.
Tanja kommer i första hand att fokusera
på bibliotekets demokratiska roll som folkbildande och livslångt lärande för alla i
enlighet med § 2 i bibliotekslagen; biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Det gör vi genom att tillhandahålla medier av olika slag, datorer och
annan utrustning samt med hjälp av vår
programverksamhet.
I år satsar kommunen extra på de nyanlända och därför drar vi igång ett eget
Språkcafé på Lammhults bibliotek den 16
mars kl. 15.30 - 16.45. Är du intresserad av
att hjälpa till, är du välkommen att anmäla ditt intresse, och få mer information,
hos oss på biblioteket. Som volontär behöver du inga förkunskaper utan det handlar
om att prata lätt svenska över en kopp kaffe i ca en timme, en gång i veckan, eller så
ofta man kan och vill.
Tack vare extra anslag kommer vi
även att få möjlighet att köpa in fler nya
spännande böcker för alla åldrar och även
böcker på andra språk. Vi vill gärna ha
Lammhultsbornas åsikter, förslag och idéer om hur ni vill att ert bibliotek ska vara.
Vi ser inte bara fram emot våren, utan
även härliga möten med er på bibblan!
Välkomna!

Slit och släng?

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

Inte hos oss!
En riktig järnhandel ska
kunna förse dig med allt
du behöver för hus och
hem, hobby och fritid.
Vi vågar påstå att –
vi kan det!

Välkommen in och ställ
oss till svars. Kan vi inte
hjälpa dig med det du
söker bjuder vi på kaffe.
Just det, vi reparerar det
mesta också.

Jag har mer än 25 års erfarenhet inom branschen, yrkesbevis,
F-skatt sedel och är utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Lammhults Järnhandel

Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök.
0472-26 07 45 Norra Fabriksgatan 11
www.lammhultsjarnhandel.se

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

Historien om Bäckgatan
En gammal bortglömd bäckafåra, numera fyra meter under markytan, som ur ett
kulturhistoriskt perspektiv är värdefull för Lammhultstrakten.
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I centrala Lammhult finns det en gata med
namnet Bäckgatan. Den ligger bakom
Centrumhuset och ICA och sommarens
Lammhultsdag huserar här. Men varför gatunamnet Bäckgatan? Några gator
i Lammhult har namn som minner om
något lokalt anknutet som tidigare funnits
där, såsom Parkgatan, Ekegärdsgatan, Pilgatan. Och just Bäckgatan.
Namnet åsyftar den bäck som förbinder sjöarna Lygnen och Kalven och som
rinner under gatans område. Idag syns
bäcken tyvärr inte längre flytandes genom
Lammhult då den är kulverterad och
bortglömd ca 4 meter under synlig mark.
En gammal bortglömd bäckafåra måhända, men det beror på hur man ser saken. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är
bäcken värdefull för Lammhults trakt och
den bör därför framhävas och informeras
om. Den har utgjort skiljelinje mellan
kyrkstift, tingslagar, läns och häradsgränser och kommunala instanser. Men redan
för över sjuhundra år sedan var bäcken omnämnd och ett utnämnt viktigt attribut.
Sveriges ärkebiskop Olof fann år 1320
intressanta dokument (SDHK-nr: 3045)
under en visit på Nydala kloster. Detta visade sig vara gamla nedtecknade häradsmärken mellan Värend och Njudung, vilka också verkade som gräns mellan Växjö
och Linköping stift. Ärkebiskopen lånade
med sig upptäckten till Uppsala där den
avskrevs, detta alltså år 1320. Då skriften
var äldre än så är den sannolikt från mitten utav 1200-talet, då en gränstvist mellan de två stiften utreddes utav en legat
till påven Innocentius IV, Sverige som
andligt tillhörde makcentrat i Rom.
I akten är råmärkena mellan regionerna
skildrade från öst till väst. Här beskrivs bl.a.
Bödööswnd (Boösund) i Allgunnen, sjön
Kalffsaass (Kalven) och vattendraget Logensbäk. Arket är äldsta kända nedtecknade gränsen för Värend men det intressant
för vår berättelse är benämningen Logensbäk, bäcken efter Kalven. Namnet, som
också självverkande ger ett tidigt namn på
sjön som bäcken rinner ifrån, nämligen
Lygnen, var alltså redan under 1200-talet
ett känt namn för bygden kring nuvarande
Lammhult. Men varifrån kom dessa uppgifter om gränsen? Och hur gammal är
den? Spekulativt kan man fantasieggande
ana svaret långt ner i den mytomspunna
järnåldern … det förtäljer inte avskriften.
Folklandet Värend var det största av
”de små länderna” i landskapet Småland.
När Växjö stift bildades under 1100-talets
andra hälft kom det att motsvaras av Värends gränser. Landet var indelat i fem härader och i söder fungerande som gräns till
kungariket Danmark. Norrvidinge härad,

Kartan kommer från Lantmäteriet, med texttillägg av författarna.

i norra Värend, var uppdelat i åtta socknar, hit hörde Aneboda sockens östra delar
(hela socknen efter år 1888) samt Asa och
Berg socknar. Idag omfattas Värend inom
Kronobergs län. Hjälmseryd socken ingick
i Njudung och tillsammans med övriga
Småland tillhörde de fram till 1500-talets
reformation Linköpings stift. Växjö stift
expanderade successivt då i Småland och
gränserna ändrades till vad de omfattar i
nutid.
Åter till bäckens historik. Det finns
dokumentation om bäckens betydelse
innan år 1320. Vad finns mer? Lammhult
som gods finns också omnämnt i skrift
från medeltiden (år 1416). Under samma
tidsepok gick tidigt landsvägen genom
Lammhult mellan Jönköping och Växjö.
Om det finns ett vattendrag finns det således också en bro över den om en väg korsar. På en karta över Ljungsåsa hemman
från år 1698 står Lambhults broo omskriven och utritad, bäcken utgör gräns och
efter här tar Kronobergs län vid.
År 1864 kom järnvägen till Lammhult
och blev för det framtida samhällets betydande helt avgörande. Nu korsade här
genom både landsvägen och järnvägen.
Kring järnvägsstationen började sakta en
liten stadskärna gro med logi för de resande och arbetande. Detta gjorde även

att landsvägens dragning flyttades mot
kärnan. En ny överfart gjordes över vägen och under slutet av 1800-talet grävdes
bäcken mellan sjöarna även om till kanal, och vattnets gamla naturled genom
Lammhult försvann. För den intresserade
kan det vara roligt att veta att den gamla
gamla vägsträckan gick strax söder om huset Malinsbo på Asavägen.
Men ett växande samhälle med en
länsgräns och två olika politiska aktörer
igenom sig hämmade orten och blev till
slut ett ohållbart scenario. På ena sidan
Aneboda landsortskommun, på andra
Hjälmseryds. Det beslutades att från
Hjälmseryd skulle Ljungsåsa och Boo
överföras till Aneboda och från år 1947
växte socknen med nästan 500 nya personer. Lammhult började nu gå mot att
bli egen kommun och även stadstankar
fanns. När gränsen nu flyttades åt norr försvann bäckens gamla skiljetjänst. Under
många århundraden och genom många
olika kulturella tidsepoker hade bäcken
svarat som gräns igenom landskapet. Nu
blev den bara en bäck, och dessutom hade
den börjat bli ordentligt förorenad genom
att bl.a. avloppsvatten rann direkt ut i den.
I boken Spår från förr… (1995 s. 26) skriver Sture Ahlander om bäcken från Aneboda kommuns arkiv; ”tillsammans med
Hjälmseryd under 1938 beslöts utreda
avloppsfrågans lösning. Tyvärr gick avloppsvattnet orenat ut i sjön Lygnen, som
därigenom höll på att växa igen. Bäcken
mellan sjöarna Lygnen och Kalven var
ett orosmoment. I ett protokoll står det att
brandkåren inte kunde använda vattnet
vid eldsvådor, då föroreningarna gjorde det
otjänligt. 1947 framhöll första provinsialläkaren nödvändigheten att rensa bäcken.”
Bäcken renades men försvann sorgligt
nog visuellt när det beslutades att delen
genom samhället skulle läggas i kulvert.
Detta genomfördes under 1960-talets början. Men inte hela bäcken. Den syns fram

till viadukten där den försvinner in, där
efter kommer den fram igen bakom gamla Postenhuset, tidlöst vidare bakom husen längs med Köpmannagatan norra del,
vidare under en stenbyggd tunnel under
järnvägsbanken, vidare bakom Norrvalla,
fram till utloppet i Kalven.
Promenadstråket Lygnenrundan återställdes under sommaren 2015 med en ny
skylt, nya broar och en ny grillplats. Då
blev det aktuellt med frågan om det egentliga namnet på sjön. Enligt dagens Lantmäteri heter den Lynnen. Oavsett rätt svar
så har vi sökt fram fyra olika namn som i
skrift figurerat kring sjön. Namnet Logen
före år 1320, Lyngnen år 1698, Lygnen
1811, 1873, 1907, Lynnen 1950 till nutid.
Lammhults Samhällsförening anordnade i februari ett ”Stormöte” för invånarna och även kommunen inbjöds. Det
diskuterades om en översiktsplanering
för framtidens Lammhult och om bl.a.
grönstrukturen. Ytan vid Bäckgatan är ett
gott exempel. En yta vars ögon den som
reser genom Lammhult har svårt att missa, högst synliggjord för både resenärerna
på riksväg 30 och på SJ:s södra stambana.
Denna del borde lyftas upp. Ett exempel
vore att få en trevlig parkmiljö med flera
olika spännande aktiva möjligheter. Kanske få fram den historiska bäcken på ett
prydande sätt. Här finns redan lekplats,
hundgård och grusplan som spolas till
is när kung Bore tillåter. Vatten som element är ett väldigt förskönande motiv i
ett samhälle och med tanke på bäckens
omedvetna, kanske tusenåriga, tjänst som
Värends utpost torde den återigen synligt
få rinna genom bygdens gamla gränsland.
Fredrik Andersson och Emil Jarl

Vill du kommentera innehållet, har annan undran eller vidare information?
Maila gärna till
Lamhultsbygdhistorik@outlock.com.

Grattis till SM-guldet, Emilia!

Vill du komma igång med träningen?
För mer information, köp av
gymkort eller vårens pass, besök
www.trendgym.se eller Värna
Vi erbjuder ett fullutrustat gym movägen 46 i Lammhult.
för såväl egen träning bland
maskiner och fria vikter, som Du kan också mejla oss på
instruktörsledd gruppträning i lamm h ults t rendgym @hotnågon av våra passalar. Eller mail.com.
varför inte få upp flåset i vår
utökade park av konditions
maskiner?
Vi ses!
Välkommen att träna med oss
på Lammhults Trendgym.
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Lyckad nystart på Asa herrgård
Två erfarna bröder har tagit över anrika
Asa herrgård, där de omsätter sina kun
skaper från jord till bord.

möjligheter. Vår ekologiska produktion av
kött, spanmål och mjöl, samt det som kan
fällas i skogen, ska sätta prägel på det som
kocken Mats Sundh ska servera till våra
Under 40 år har bröderna Ulf och Lars gäster i matsalen.
Johan drivit Ekna gård vid den nordöstra
delen av Helgösjön. Under många år var Konferenser är den viktigaste basen för
mjölkproduktionen basen för verksam- verksamheten på Asa Herrgård, men man
heten, men sedan några år tillbaka är det har lagt fokus på att addera jakt, kräftfiske
ekologisk växtodling och köttproduktion och skogliga aktiviteter till traditionella
med dikor som är huvudfokus.
konferenser för att sticka ut i branschen.
Julborden blev en succé med 1200 sål– Vi hade under en längre tid diskuterat da julbord, vilket man inte hade räknat
hur vi kunde utveckla vår verksamhet med. Under våren fortsätter renoveringen
och när Asa blev till salu såg vi massor av av herrgården där målet är lyfta in influ-

enser från skogen men också från Asas
historia, som är så spännande på många
vis. Man uppmanar därför människor
runt Asa att gärna bidra med äldre fotografier och historier.
Även om det är mycket fokus på konferenser poängterar bröderna Ulf och
Lars-Johan att man gärna ser att det blir
en lokal samlingpunkt för bygden. Den
24 mars arrangerar man en pubkväll i det
gamla sädesmagasinet Oden. Det kommer bli mat, bar och ett musikquiz som
Lammhultstjejen Vendela Hollström ska
hålla i. Man hoppas att det kan bli en återkommande aktivitet under året.

Det gamla sädesmagasinet med timrade väggar och rustika golv.

Kräftfiske i Asasjön.

SMÅLÄNDSKT
KORVHANTVERK.

Prinskorv 600 g

49:90/st

Ordinariepris 59:90/st

Gäller till och med Annandagen
28 mars 2016.

SMÅLÄNDSKT
PRIS.

Lammhult
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Stort tack

Årets Lammhultsbo

Nu är det dags att nominera årets Lammhultsbo.
Nominera en Lammhultsbo som du tycker gör en bra insats för
till alla företag och sponsorer som skänkt pengar och gjort vår
Lammhult.
skolresa till England möjlig! Årskurs 6 i Lammhults skola.
Nominering och motivering skickar du till Lammhults Sam
hällsförening, smidigast är att mejla till antingen
Lammhults Design Group, Winks Plåtslageri, Abstracta, peroloflenegard@gmail.com eller linda.westeson@gmail.com.
Lammhults Möbel, Smålandssnickarna, Lions Club Lamm- Årets Lammhultsbo kommer presenteras på Lammhultsdagen.
hult, Handelsbanken, Ahls Mekaniska, Pizzeria Burak, Systrarna Skogströms Lantcafe i Öhr, Nikolaussons Plåtslageri, Hult
steins Elektriska, F:a Jörgen Nilsson, Ello i Lammhult, AB Johan
Perssons Sågverk, Vidingehem, ICA Supermarket, Skogsförvaltning i Hylletofta, Steelform Scandinavia, Ackurat Industriplast
, RU Produkter, Tenggrens Bygg och Kakel, Nilssons Möbler,
Motorbolaget i Lammhult, Nettans Barnvagnshörna, Lammhults Bokföringsbyrå, Fotvårdskliniken Lisa, Monster
cykel,
Påsken närmar sig med påsktårta,
Holma Bygg, Forsbergs Skogstjänst, Holma Skogsservice, Nya
Lammhults Järnhandel, Lammhults Taxi, Ståhl Förtagspartner,
hemlagade marsipankycklingar,
TH Makeup, Lammhults El, Axelsson Consult, Bergs Säteri,
påskbakelser och goda kakor.
Glans Skogsentreprenad, Gudruns massage i Asa, Hermanssons rör, Ivan Majcug, Lammhults Blomsterhandel, Lamm
hults murtjänst, Lammhults Värdshus, Marc Design, Moheda
Järn, Norrgavel, PML Bygg, Salong på hörnet, Svenska Kyrkan,
Tyco BSPSweden, Vårat Fik, Wallenberg Information System,
Åkessons Mäklarbyrå, Göte Karlssons Brunnsborr, Sandras
Vi har öppet skärtorsdag
Salong, E Nilssons Begravningsyrå, Lammhultsmacken, Lene
Hedegård, Roffes Motor och service, Sven Skoogs Grusåkeri,
och påskafton
Hässlebergs Buss.

Välkommen vår!

Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.
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Lammhults ridklubb är länets hopp i elitserien
Lördag 12 mars åkte Lammhults
ridklubb till Mjölby för att tävla
i den första omgången av elit
serien. Fyra ekipage fördelade i
tre kategorier tävlade.
– Vi har väl inte förväntningarna att vinna men komma ganska bra till i alla fall, vi har ju lite
nya i laget. Det är väl två tjejer
som har varit med i flera år sen
är det två nya också, säger Åsa
Svensson, lagledare för Lammhults ridklubb.
Ellen Dahlberg på Munsboro Spirit och Tilda Johnsson
på Amelia tävlar i kategori B, Kajsa Johnsson på Merlie Touches
i kategori C och Annie Svensson
på Poetic Star tävlar i kategori D.
Sistnämnda ekipaget gjorde sin
första tävlingsdebut för i år i Jönköping förra helgen och vann
huvudklassen medelsvår B med
två säkra rundor.
Även söndagen innebär tävlingar för Lammhults ridklubb.
Då är det Vetlanda som är målet för tävlande i division 1. Vi är
mycket stolta över att vi har så
många och duktiga ponnyryttare som vill representera oss ute
på tävlingsbanorna.
Fördeyngstaryttarnaarrangerades årets första blåbärshoppning söndagen den 14/2. 33
starter gjordes av duktiga ryttare
och hästar. Eftermiddagen började med en kort clinic i ämnet
banhoppning därefter gemensam bangång innan första start.
Ett utmärkt tillfälle för våra ryttare att börja sin tävlingskarriär.

Nyhet för vårterminen är att
vid sju tillfällen kommer vi erbjuda prova-på-ridning på söndagar för de som känna på hur
det är att rida och umgås med
hästarna. Aktiviteten kommer

arrangeras av våra duktiga
ungdomsledare Veronica, Felicia och Emma.
Framför oss ligger ett härligt påsklov med bland annat
ridläger, tömkörningskurs och

kunskapsvecka. Maj månad är
fullspäckad med tävlingar, håll
utkik på vår hemsida för mer
information.
Ovan: Ellen på Lukas i ridhuset.

Sandra’s Salong
Th make up and nails

Stort urval
av nya och
begagnade
bilar
Läs mer på
Liljasbil.se

Örnvägen 6
0472 – 26 15 56

Nyhet på salongen:
Permanent
make up

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14
0472 – 26 07 03
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Lions i Lammhult
hällsförening, Lions, idrotts
föreningar och övriga föreningar. Julmarknaden var
mycket lyckad, med många
Lammhults Julmarknad är ett besökare, lotterier, julmusik,
sam
arrangemang av ortens korv
försäljning och utlottning
köpmän, Lammhults sam av julskinkor.
Lions Club i Lammhult genom
för aktiviteter för positiv jul
stämning i Lammhult.

Lions svarar för uppsättning
och nertagning av ett tjugotal
belysta julstjärnor i Lammhults samhälle. Arbetet görs på
uppdrag av Lammhults Samhällsförening, diskussion förs
om att utöka julbelysningen
till kommande år.
Julmarknaden, granförsäljning till företag och privatper-

soner och julbelysning ger ett
bra tillskott till Lions hjälpverksamhet. Lions har skänkt
julblommor, amaryllisar till
äldreboendet Lammengatan.
Lions i samarbete med Rotary,
Röda Korset och OK Norrvirdarna har arrangerat ”Gemenskap i Jul” i Lammhults Hälso
arena.
Julen avslutades traditionsenligt med att barnen dansade
ut julen. Lions har i mer än
40 år arrangerat utdansning,
med julmusik, sång, tomtar
och uppskattade godispåsar
till barnen, godispåsarna var
skänkta av Frendo och ICA
Supermarket. Nästan hundra
barn deltog med sina föräldrar.
Vid dansen bjöd Merithuset
på kaffe och pepparkakor.
För Lions Club Lammhult
Jan-Åke Karlsson

Fyra Lions som arbetat med julbelysningen. Från vänster; Jan-Ola
Nilsson, Adam Karolczyk, Hans Sköld och Ragnar Johansson.

Bo bekvämt
i centrum

Välkommen till oss

Telefon 0472 - 48 250

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Vårkänslor på Lammhultsmacken
Byt din
kolsyrepatron
hos oss för endast

Välkommen till

79:-

Lammhultsmacken

Erbjudandet gäller fram till 30/4

6.90

Lösgodis
/hg
Gäller hela påsken!

Färska färdigrätter
från Kosterfiskarns

49.90/st

Erbjudandet gäller fram till 30/4
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Villor, jord- och skogsbruk
i Lammhult
Här är vi på Åkesson Mäklarbyrå som arbetar i Lammhult
med omnejd. Vi har stor erfarenhet av försäljningar i området.
Varmt välkommen att kontakta oss för att prata fastigheter!

Per-Olof
070-60 66 423

Lennart
0470-73 90 93

Bäckgatan 16, Växjö
0470-459 94

Kadri
0470-73 90 95

Olof
070-623 04 56

