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På scenen Lammhultsdagen 2016
Detta är tredje året vi är med och anord
nar Lammhultsdagen och det blir faktiskt
bara roligare för varje år.
Det är en härlig energi i Lammhult som vi
hoppas kunna kanalisera i en enda dag
som blir full av glädje, musik, konst, shopping, upplevelser för alla och inte minst
en härlig dag för de allra minsta. Vår förhoppning och det bästa med Lammhultsdagen är att alla ska kunna hitta något
som passar just dem.

Vi hoppas på sol, värme och att vi ses på
värdshuset som bjuder på härlig musik av
Johan Sahlberg efter en lång och upplevelserik Lammhultsdag.
Tusen tack till alla som är delaktiga i att göra
Lammhultsdagen till en stolt tradition i samhället. Planeringsgruppen har utöver undertecknade bestått av Micke Pehrsson, Maja
Sjöberg, Christina Danielsson, Linda Olsson, Joacim Johansson och Linda Westeson.
Anders Warga och Ida Claesson

Elephant Lake är ett indierockband från
Växjö med en stor fäbless för synthar i alla dess
former. Soundet tar avstamp i band som Kent
och The Killers och musiken sträcker sig över
ett brett spektrum som pendlar mellan den djupaste mollsvärta till sprudlande och euforisk
synthpop. Missa inte scenen kl 13.30.

Lammhults egen revystjärna Mats Ericson som
gjort succé i tv-sända Växjörevyn, står på scen
som konferencier för årets program. Mats har
lovat att ta med sig dragspelet och vi ser fram
emot en härligt tempofylld Lammhultsdag.

Kulturskolan och lokala förmågor
Jazzdans
Teater med internationell klass
Fredrik Magic Karlsson
Bred to fail
Danstimme:
Jazzdans, Dhantoo, Breakdance
13.00 Modevisning
13.30 Elephant Lake
14.00 Designauktion
14.45 Vendela C. Hollström
15.30 Årets Lammhultsbo
16.00 Happy hour med Grandpa´s
17.00 »Elvis« på Folkets Hus. 100:19.00 »Elvis« på Folkets Hus. 100:Med reservation för ändringar.
09.45
10.30
10.45
11.00
11.30
12.00

Fredrik »Magic« Karlsson (ovan) bjuder på humor, trolleri och teater i egen sagolik blandning
som passar alla åldrar, på scenen kl 11.00.

Kupan anordnar repris på den bejublade
modevisningen kl. 13.00.
Vendela C. Hollström 14.45 från scenen.

Läs mer om Lammhultsdagen på mittuppslaget

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

Kadri
0470-73 90 95

Lennart
0470-73 90 93

Bäckgatan 16, Växjö
0470-459 94
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Olof
070-623 04 56

Världsrekord?
Om någon har undrat om Lamm
hultsbygden verkligen behöver
sin egen lokala »tidning« så kan
hen sluta fundera. Efterfrågan
på att göra sig hörd och sedd
var den här gången så stor att
vi nu kan presentera en rekord
stor Lammhults Allehanda på
hela tjugo sidor! Detta visar
inte minst på det härliga enga-

Semesterkänsla
på köpet!

gemang som finns här och det
stora utbudet av aktiviteter och
händelser. Läs och imponeras.
Sen hoppas jag vi ses på Lamm
hultsdagen som blir en skön inledning på sommarens alla aktiviteter. Vem behöver resa bort
när sommaren händer här?
Trevlig Lammhultssommar!
Redaktören

Lammhults Allehanda nr. 3 2016 delas ut under vecka 34,
senast 26 augusti. Texter, bilder, annonser och andra bidrag
ska mejlas till kirsti@picaform.se eller postas till Wennerannons_alleh_sommar_16.indd
holm, Matkull 6, 360 30 Lammhult senast onsdag 10 augusti.

2016-05-11 08:59

SNART ÖPPNAR
L A M M H U LT S 

Ordföranden har ordet

BADET

Lammhults Samhällsförening bildades i januari 2014 och är nu
inne på sitt 3:e år. Det har varit ett stort nöje att arbeta i en
styrelse med stort engagemang.
Lammhults Samhällsförening
bildades i januari 2014 och är
nu inne på sitt tredje år. Det
har varit ett stort nöje att vara
ordförande i föreningen tillsammans med en mycket stark
och engagerad styrelse.
Vi startade från noll och när vi
väl kom igång så såg vi en del
projekt som vi skulle ta tag i.
Vi har upparbetat en mycket fin och bra dialog med ansvariga på Växjö Kommun och
många möten har skett i Växjö
och Lammhult.
Under sista året har vi berört
hastighetskameror i Lammhult men enligt Trafik
verket
finns inte anledning till detta
i Lamm
hults Centrum. Ändrade tömningstider för brevlådor föranledde skrivelse till
PostNord, men något svar har
inte erhållits trots påminnelser. Vi har även gått igenom
misskötta fastigheter i och omkring Lamm
hult samt buss
parkeringar i Lammhults Centrum.
Vi har sett ett stort behov
av nybyggnation i Lammhult,
av såväl en
bostadshus och
hyreshus och vi hoppas att
”centrumförnyelse i Lamm
hult” kan få fram bra, centralt
belägna tomter till detta. Sista
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hyreshuset i Lammhult byggdes år 2005 och sista bostadshuset byggdes 1989, alltså för
27 år sedan. År 2016 har ett
nytt bostadshus byggts strax
utanför Lammhult, knappt en
km bort. Det gäller att tro på
Lammhults framtid.

Badet öppnar lördagen den 11/6
och har öppet varje dag till den 21/8

förutom midsommarafton och midsommardagen.

Öppettider:

Måndag - fredag kl. 10.00-19.00
och helger 10.00-18.00.

När man tänker på Lammhults framtid så kommer jag
in på skolan. Vi har en mycket
bra fungerande skola till och
med årskurs 9. Ryktet säger att
ett fåtal elever som ska börja
årskurs 7 har valt bort Lamm
hults skola. Detta innebär
på sikt att högstadiet hotas av
nedläggning, om fler och fler
väljer göra så, vilket skulle vara
katastrof för Lammhult.
Att vi har en fungerande
skola i Lammhult är en stark
bidragande orsak när barn
familjer väljer att bosätta sig i
Lammhult. Hur ska vi annars
kunna utveckla Lammhult?

Priser:

Entréavgift är 30 kr.
Barn under 7 år och i målsmans sällskap
går in gratis.

Säsongskort:

Vuxna 600 kr
Ungdomar till och med 15 år 400 kr

VÄ LKOM N A !

Nu ser vi fram emot den 18 juni
då Lammhultsdagen går av stapeln. Vi hoppas på mycket folk
utifrån och att Lammhultsborna går man ur huse. Det kommer att bli en dag att minnas.
P-O Lenegård
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Sommarkalendarium 2016

kl 10.00, Irene Danielsson,
Erkki Mörck.
Söndag 7 augusti Friluftsguds
tjänst kl 14.00 vid gamla
kyrkplatsen i Berg. Kyrkkaffe.
Harald Gustafsson, Eva Johnsson Rydman.
Söndag 21 augusti Söndagsguds
tjänst kl 18.00, Harald Gustafsson, Eva Johnsson Rydman.
Lördag 27 augusti Kyrkogårds
vandring på Bergs kyrkogård
kl 14.00. I samarbete med
hembygdsföreningen. Kaffe
servering i hembygdsgården.

PRO LAMMHULT
10 juni vi åker till Smedjan i
tjänst kl 10.00, ”Kvartetten
FILADELFIA OCH MISSIONS
Möcklehult där Ulla-Mari och
fyrstämt” sjunger. Tobias
FÖRSAMLINGEN
Kent Andersson svarar för
Stark, Elena Vozniuk.
Varje söndag Gudstjänst kl.
eftermiddagen.
10.00 udda veckor i Missions- Torsdag 16 juni Musikguds
5 augusti Grillfest vid Boule
tjänst kl 19.00, Marie Louise
kyrkan och jämna veckor i
banan. Underhållning av Pär
Sjöberg, violin, Lena Müller,
Filadelfia.
Renevall, Tolg. Korvgrillning,
Lammhultsdagen lördag 18 juni cello, spelar musik av Bach,
boulespel, tipsrunda, lotterier.
Frukost i Filadelfia kl 9.00-10.30. Mozart, Ravel och Halvorsen.
PRO Vrigstad-Rörvik inbjudna.
Söndag 17 juli Söndagsmässa
Lördag 3 september Familjefest
16 september Ebba Kankl 18.00, Lennart Johnsson,
i Filadelfia med Hedvig och
stedt-Rylander och Elias WalAnnie Hultstein.
Helge kl 16.00.
lin medverkar med sång-och
Torsdag 18 augusti Musikguds
musikprogram på Hälsoarenan.
SPF SENIORERNA I LAMMHULT
tjänst kl 19.00, ”Sånger i somServering. Lotterier.
Onsdag 15 juni sillfest i Bergs Byg
marskymning” Ann Roach,
21 oktober Kultureftermiddag
Lädja Missionshus
degård. Kurt Lindholms Trio
sopran, Valentina Viktoromed skådespelaren och
Torsdag 7 juli Musikgudstjänst
underhåller och spelar upp till
vitch, piano.
trubaduren Pär Sörman som
kl 19.00 ”En sommarvind
dans. SPF Seniorerna i Rottne
sjunger och berättar om Dan
över grönskande äng” Maria
och Mellersta Kinnevald samt Asa kyrka
Andersson i Folkets hus. Växjö
Sennvall, sång, Malin SvejePRO Lammhult är inbjudna. Lördag 25 juni Temagudstjänst
samorganisations PRO-förenkl 14.00 i Asa Skogstempel.
bäck, flöjt.
Pris: 200:-.
ingar, PRO Moheda samt SPF
Föranmälan till Eva Hansson Tobias Stark, Joakim Nilsson.
SCENSOMMAR
Lammhult inbjudna.
Torsdag 21 juli Musikgudstjänst
och Lennart Arvidsson. HösLördag 30 juni Cirkusmusikalen 25 november Sånger från advent
kl 19.00, ”Sommarbukett” Thotens program delas ut.
Havet kl. 15 vid Örnen.
till jul med Eva Carlsson,
mas Niklasson, Elisabet Stoltz
Lördag 2 juli Bust Da Breakz med Gemla i Lammhults FörsamNiklasson cello, flöjt, sång, orgel.
SVENSKA KYRKAN
Freestyle Phanatix Breakdance- lingshem. Kaffe med hembakThomas berättar om orgelns
Lammhults kyrka
föreställning på Lammhults
ta lussekatter. Lotterier.
ursprung i Asa kyrka.
Söndag 10 juli Söndagsguds
badet kl 15.00.
15 december Julfest i FraggaSöndag 14 augusti Temaguds
tjänst kl 18.00, Tobias Stark,
Lördag 9 juli Konsert med Hani
hults bygdegård med musik
tjänst kl 14.00 i Ordenshuset,
Annie Hultstein.
Arrabi. Lugna fina låtar,
av Kurt Lindholm och Co.
Kråketorp. Hembygdsfest.
Söndag 31 juli Söndagsmässa
ballader och visor kl 19.00 i
Lotterier.
Lars Gunnar Selinder, Annika
kl 10.00, Harald Gustafsson,
Hembygdsparken.
Fritzon.
Annika Fritzon.
LIONS I LAMMHULT
Tisdag 26 juli Svart socker med
Söndag 28 augusti Söndags
Lammhultsdagen Loppmarknad
Bergs Sockenstuga
Cirkus Saga Cirkusföreställmässa kl 18.00, Lennart Johnsoch marknad 09.00–14.00
Söndag 19 juni Söndagsguds
ning för barn och familj kl
son, Elena Vozniuk.
2 juli Sommarloppis 10.00–13.00
tjänst kl 10.00, Lennart Johns- 10.00 vid Örnen.
9 juli Sommarloppis 10.00–13.00
son, Annika Fritzon.
Lördag 30 juli Linda Pettersson
Aneboda kyrka
16 juli Sommarloppis 10.00–13.00
Söndag 3 juli Söndagsgudstjänst & Krister Jonsson Musik, soft
Söndag 12 juni Söndagsguds
23 juli Sommarloppis 10.00–13.00
jazz och blues kl 19.00 i Hem30 juli Sommarloppis 10.00–13.00
bygdsparken.
6 augusti Sommarloppis
Tisdag 9 augusti Fågel, fisk och
10.00–13.00
mittemellan med Marionetteatern
kl 10.00 vid Örnen.
BERGVECKAN 2016
Fredag 12 augusti Utomhusbio 2 – 10 juli Hantverk, aktiviteter,
utställningar. Lördag - söndag kl
Den unge Zlatan kl 21.30 på
12–19, vardagar kl 14–19.
Norrvalla.

»En vänlig grönskas
rika dräkt har
smyckat dal och ängar«
Välkommen till församlingens kyrkor i sommar,
säger jag som heter Tobias Stark. Jag är er nye
församlingspräst i Lammhult och ser verkligen
fram emot att få möta er.
Mitt telefonnummer är 0470-70 49 78.
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Lammhults
dagen
2016
På Lammhultsdagen kommer vi
servera räkbåtar, räkmackor, sallader
och mycket annat smått och gott.
Vi har öppet 8.00 till 16.00.
Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4

5

Kulturskolans dans, teater & bildskola
Måndag-tisdag vecka 28
■ Bart Snider Bildverkstad
■ Ramona Stasai Elmros Dans
■ Lone Bakken Pilnäs Dans
■ Lena Gruddpers Ahl Teater, drama
■ 2 heldagar 09.00-16.00
■ Plats Skolans gymnastiksal och matsal
■ Ålder Alla åldrar

Lammhults bibliotek

Öppet veckorna 24-26 och veckorna 31-33
Måndag: 13-19 Tisdag: 9-12 Onsdag: 13-19 Torsdag: 9-12

Badets dag!

Lördag 2/7 kl 10-18, fri entré hela dagen
■ Bemannande hoppborgar
■ Ansiktsmålning
■ Dansuppträdande kl 15 Bust Da Breakz med Freestyle Phanatix

ScenSommar

■ Torsdag 30/6 ”Havet” Teater för Barn och familj, Örnen kl 15.
■ Lördag 2/7 Bust Da Breakz med Freestyle Phanatix, breakdance
Lammhultsbadet kl 15. ”Badets dag”, fri entré!
■ Lördag 9/7 ”Hanni Arrabi” Musik, Hembygdsparken kl 19.
■ Tisdag 26/7 Cirkus Saga för barn o familj, Örnen kl 10.
■ Lördag 30/7 ”Jazz, blues, visa” Musik Hembygdsparken kl 19.
■ Tisdag 9/8 ”Fågel, fisk, mittemellan” Teater för barn o familj,
Örnen kl 10.
■ Fredag 12/8 ”Den unge Zlatan” Utebio på Norrvalla kl 21.30.

Vecka 24
■ Tisdag 14 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år
■ Torsdag 16 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år
■ Lördag 18 juni Lammhultsdagen. Sagotält med hög
läsning och biblioteksinformation kl 9.00-14.00 i
Lammhults centrum.
Vecka 25
■ Tisdag 21 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år
■ Torsdag 23 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år
Vecka 26		
■ Tisdag 28 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år. Siw kommer och
har sagostund kl 14 och kl 15
■ Torsdag 30 juni Sagotält med högläsning ihop med
Sommarlek kl 13-15. Ålder 6-12 år
Biblioteket är stängt vecka 27-30
Vecka 31
■ Tisdag 2 augusti Konstlabb kl 10-14 på biblioteket
■ Onsdag 3 augusti Konstlabb kl 10-14 på biblioteket
■ Torsdag 4 augusti Konstlabb kl 10-14 på biblioteket
Vecka 32
■ Tisdag 9 augusti Högläsning på biblioteket eller i Sago
tältet utanför kl 13-15. Ålder 6-12 år.
■ Torsdag 11 augusti Trollkarlsskola kl 14 på biblioteket.
Ålder 6-12 år, även äldre är välkomna.

Dans & Musikskapande

Måndag-fredag vecka 30, Studiefrämjandet
■ Kl 9-16 Arbete med text och låtskrivande och dans, åk 1-5
■ Kl 13-16 Arbete med text och låtskrivande och dans, åk 6-9
■ Frukt/fika ingår. Ledarna har lunch 12-13
■ Ingen föranmälan, barn och ungdomar kan bara komma
■ Plats: Skolans gymnastiksal och matsal
■ Frida och Christian hälsar alla välkomna!

Vecka 33
■ Tisdag 16 augusti Bokfest för Åk F-3 med avslutning
av Sommarboken på biblioteket med tävlingar,
priser och glass. Kl 13-15.
■ Onsdag 17 augusti Dockteaterverkstad/drakbygge med
Galo Gonzales kl 13-17 på biblioteket. Från 6 år.
■ Torsdag 18 augusti Bokfest för Åk 4-6 med avslutning av Sommarboken på biblioteket med tävlingar, priser och glass. Kl 11-12
samt
Bokfest för Ålder 13+ år med avslutning av
UNG-boken på biblioteket med tävlingar, priser
och glass. Kl 13-15.

Ung Slöjd

Fredag 15/7 kl 12.00 i Vidingehems samlingslokal, Ejderv.
■ Vi gör ett kollektivt hantverk tillsammans med
Sommarleken. Ålder: 6-10 år.
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UNKAN

Lammhults fritidsgård
Öppet veckorna 24-26, 28-30 samt 32
Vecka 24
De första tre veckorna jobbar Magda, Vivan, Nils och Lizette.
■ Tisdag-Onsdag-Torsdag 14/6-16/6 Läger på Holmarna.
Häng med och tälta, fiska, paddla kanot och ha
kul med kompisarna! Hämta anmälnings/infolapp
och packlista på Unkan.
■ Lördag 18/6 Lammhultsdagen kl 18-23 Pizza, Tävlingar & Vattenkrig ”BabyWars”.
■ Inget dag-och kvällsöppet på Unkan övriga dagar
denna vecka.
Vecka 25
■ Måndag 20/6-Torsdag 23/6 LammhultsOlympiaden för
åk 3-9, med tävlingar varje dag kl 12-16.
■ Måndag 20/6 Kvällsöppet kl 18-21 Brännboll och
Fotbollsbrännboll
■ Onsdag 22/6 Kvällsöppet kl 18-21 Unkans Glassbar
Glass i stora lass!
■ Stängt fredag 24/6 Midsommarafton
Vecka 26
■ Måndag 27/6 - Torsdag 30/6 LammhultsOlympiaden
för åk 3-9, med tävlingar varje dag kl 12-16.
■ Måndag 27/6 Kvällsöppet kl 18-21 Turneringskväll.
■ Onsdag 29/6 Kvällsöppet kl 18-21 Vi spelar kort-kväll.
■ Fredag 1/7 Kvällsöppet kl 18-23 Tema Sommar Sommarfilm, Sommartårta och Sommarkryss!
■ Vecka 27 Stängt
■ Veckorna 28-29-30. De här veckorna jobbar Ahmed
(som jobbar i FBK åk 7-9), Omar, Feysal, Ikran och Nimo.
■ Måndagar Idrottshallen kl 18-20, Unkan kl 18-21. (Åk
4-5 får vara med kl 16-20).
■ Tisdagar Unkan kl 16-21, Bad för Tjejer på Lamm
hultsbadet kl 19-21. (Åk 4-5 får vara med kl 16-20)
■ Onsdagar Unkan kl 16-21 med Turneringar. (Åk 4-5
får vara med kl 16-20)
■ Torsdagar Idrottshallen kl 16-20 Fotbollsturnering,
Unkan kl 18-21. (Åk 4-6 får vara med kl 16-20)
■ Fredagar Unkan kl 18-23. (Åk 4-5 får vara med kl
18-20).
■ Fredag 29/7 är det Disco på Unkan.
Vecka 31 Stängt.
Vecka 32 Den här veckan jobbar Magda och Nils.
■ Måndag 8/8 Öppet kl 16-21
■ Onsdag 10/8 Öppet kl 16-21
■ Fredag 12/8 Öppet kl 18-23
Sedan öppnar vi som vanligt vecka 34 när skolan börjar.
Ha ett bra sommarlov!

Sommarlek 6-9 år

Måndag-fredag kl 12-15 vecka 24-28
■ Ejdervägen (Vidingehems samlingslokal) och ibland Herrgårdsgatan (Örnen)
■ Olika lekar och tävlingar
■ Samverkar med biblioteket - sagotält och annat kul
■ Frivilligt och kostnadsfritt
Första veckan deltar Josef Ahlander från scouterna och SMU.

De som jobbar på Sommarlek är Ellie Skoog, 19 år, Ahmed
Osman, 20 år, Qlirim Musliu, 17 år, Emil Bark, 18 år och
Nasteho Mohamud, 24 år.

Fotbollsskola

Start vecka 33 Måndag-Fredag kl 12-16 på Norrvalla
■ OBS! Kostnad: 200:- (boll och vattenflaska ingår)
■ För alla barn födda 2003 till 2009
■ Anmälan till Bg 171-7529 eller Swish 073-5752488, ange
namn och personnummer (10 siffror) vid inbetalning.
■ Sista anmälningsdag 31/7

Prova-på-ridning, Lammhults ridskola

Måndag den 27/6 kl 15-17
■ OBS! Föranmälan via SMS på 072-328 62 11. Kostnadsfritt.

Programmet även på

■ Lammhults Samhällsförenings Facebook-sida
■ UNKANS program på Lammhults Fritidsgårds Facebook-sida och skolans hemsida under fliken Fritidsgård
■ Sidan för ungdomar i Växjö kommun www.vaxjo.se/vaxapp
■ www.vaxjo.se/-/Invanare/Uppleva--Gora/Evenemang
■ www.vaxjo.se/sommarlov

Kom ihåg:
■ Aktiviteterna är kostnadsfria!
Undantag: Fotbollsskolan.
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10%
rabatt

RABATTKUPONG

Välkommen in till din ICA
handlare på Lammhults
dagen! Vi ger dig 10 %
på dina inköp 18 och 19
juni 2016.

Lammhult

8

Foto Jenny Friberg

Foto Jenny Friberg

Mötesplatsen
Här kommer en hälsning från
Mötesplatsen i Filadelfia.

Är du intresserad så är du
också välkommen att deltaga
eller hjälpa till.
Vi börjar höstterminen den
6 september kl.16.00.
Vårterminen
avslutades
med en utflykt för alla som
deltagit.

Foto Jenny Friberg

På Mötesplatsen får skolung
domar hjälp med sina läxor
och de vuxna får lära sig svenska.
Vi träffas varje tisdagseftermiddag mellan kl.16.00-18.00.
Lena Petersson
Det är en uppskattad samUlla-Britt Friberg
ling så varje gång kommer det
mellan 40-60 personer som Nedan:
vill ha hjälp.
Bilder från en av vårens samlingar.
Foto Jenny Friberg

✃

Från topp till tå

… och kroppen dessemellan

➺

Tag med denna annons till oss
och vinn i vår dragning.
Fina priser utlovas!

➺

Vi finns på Fotvårdskliniken Lisa under Lammhultsdagen
Ett samarbete på Lammhultsdagen mellan
Smålandskliniken massage och yoga, Fotvårdskliniken Lisa,
Sandra´s Salong och TH make up and nails.
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40 meter hinderbana Utmana Jens Ekholm
i »Ninja Warrior«

Högfältsgatan

Herrgårdsgatan
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Top Hat Moppeutställning
Scoutaktiviteter

Värn
a

Information om avstängda gator
Centrumgatan och Köpmannagatan, från
Magasinet fram till Designtorget, kommer att vara avstängda under Lammhultsdagen. Vi ber om ursäkt på förhand för de
eventuella olägenheter avstängningarna
kan orsaka och hoppas på er förståelse.
LY G N E N

Folkets Hus

Lammengatan 10.30

Floragatan

Trädgårdsgata

n

Linnégatan

Pensionärscruising

Fritidsgården

Unkan är öppen 18.00-23.00. Babywars
i samarbete med Tonår kl. 19.00-20.00.
Pizza och Tävlingar under kvällen.
Brandkåren
Mini-matmässa utanför ICA: Ello livs,
Sjöborgen och Somaliska föreningen

ICA

Bäckgatan 09-14

Familjefotografering hos Merithuset.
Lammhults Fotoklubb har fotoutställning
i gamla Swedbank.

Gratis Yoga 08.30 medtag yogamatta/
liggunderlag. Vid regn yogalokalen på
Norra Fabriksgatan på Träningsverket

Sumo barn och vuxen
Hinderbana
Rock n´roll
Playbed
Knattefotboll
Bågskytte
Ponnyridning i hundrastgården

La

Värendsgatan

Marknadsknallar
LIONS loppis
Lammhults Bibliotek
Bibbs, Nybrukarna
Lammhults samhällsförening
J K Gammalt och Nytt
Kupan
Lammhults Blomsterhandel
Hembygdsföreningen
Utsmyckning i centrum med årskurs 9
Liljas bil presenterar årets nyheter
Lammhults skola, rektor Anna-Karin
Höjer
Smålandsposten
Lammhults bibliotek (Sagotält)
Hembygdsföreningen
Lammhults fotoklubb
Hantverk
Maria Ahl Zanier utställning
Lammhult Livs
Svenska kyrkan

Köpmanna

Ce n

Parkgata

Centrumgatan – Köpmanna- Visning av drönare
gatan 9-14
Trudelutt-glass

an

ra fabriksgatan

Lammhultsdagen 2016

Lärkvägen

Mejerigatan

Elvis 17.00 och 19.00. Inträde 100:Visning av möbler inför Designauktionen
11.00-14.00

Värdshuset

Godisregn 14.15

Designtorget

Fotvårdskliniken Lisa 10-14

Gratis nack-, fot- och ryggmassage, öronhåltagning och lackning av naglar. Ett
samarbete mellan Lisas fotvård, Sandras
salong, Smålandskliniken och TH make
up and nails. Glöm inte kupongen till
prisdragningen, se annons på sidan 9.

Värdshuset öppnar 11.00
Happy Hour 16.00-17.30
Pubkväll 20.00-01.00 Fantastiske trubaduren Johan Sahlberg står för underhållningen.

Äta och dricka

Öppet i möbelaffärerna

Vårat Fik 08.00-16.00
Filadelfia 09.00-10.30 Frukost till förmån
för EFI och Love Nepal
Svenssons gårdscafé 09.00-16.00
Lammhults Värdshus 11.00-01.00
Vidingehem serverar wraps vid Lyckans
höjd 11.00-13.00
Lammhults Pizzeria 12.00-21.00
10

Inspirerande utställningar och nyheter i
möbelaffärerna. På Svenssons i Lamm
hult kan du även hitta fynd i deras
Design Outlet.
Öppettider:
Nilssons Möbler kl. 10-15
Norrgavel kl. 10-15
Svenssons i Lammhult kl. 11-16

Lammhultsdagen 2016
Lammhults Näringsliv

Öppet Hus på industrierna kl 9-12
Ackurat, Värnamovägen 42 Gratis frisbee till
barnen
Ljungsåsa, Växjövägen 42
Lammhults Möbel, Växjövägen 41
Combi Montage, Värnamovägen 39

Designauktion kl. 14.00 Designmöbler auktioneras ut. Möblerna kan ses på Folkets Hus
mellan kl 11-14.
Mer info på www.mobelriket.se

Värnamovägen 2 0472 – 26 00 20

LUNCHMENY

Lammhultsdagen 12 – 16

75:-

Pizzor 1 – 31, sallader,
alla kebab-rätter
Sallad, dricka och kaffe ingår

Öppet till 21.00

passa på att fynda på

designauktionen
18 juni kl 14.00
mer info på mobelriket.se

Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se

BERG
VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

2-10 JULI 2016

HJERTONSSONS
BIL & LACK

HUNDPARAD

Hundparad på Lammhultsdagen
Start vid Lammhultsbadet kl 11.00, därefter går
vi ner till samhället där paraden avslutas vid
scenen.

ÄSKEKÄRR 2
570 01 RÖRVIK
Intresseanmälan skickas till
Therese. Johansson1@skola.vaxjo.se
eller som sms till Therese på 070 - 243 46 24.
Alla hundar är välkomna!
11

070 – 822 05 89

Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov!

Äkta småländsk sommar

personlig utveckling samt stimulera flickors och pojkars deltagande, främja integration och
kontakt mellan barn med olika
sociala bakgrunder.
Samverkan sker främst melFyra geogra
fiska områden lan förvaltningarna men även
är prio
ri
terade; Braås, Araby, med studieförbund och lokala
Lammhult och Teleborg.
föreningar.
De kostnadsfria sommarlovs
aktiviteterna ska vara för åldrarHoppas ni får en bra sommar!
na 6-15 år, ge stimulans och
»Lalle« Hedstig, projektledare.
Växjö kommun har till
delats 2,5 miljoner kronor av
regeringen för att ordna gratis
aktiviteter för barn under
sommarlovet 2016.

Träskor, norrgavel.
Från 890:Pall 3-ben, norrgavel.
Från 2.400:Klassisk trådhink
från Korbo.
Från 710:-

En stund för dig själv…
…eller tillsammans med andra? På Hjälmsbodarna väljer
du själv hur du vill koppla av.
Om du vill koppla av. Eller om
du hellre vill vara med vid de
aktiviteter som drar mer folk
där man ofta träffar vänner
och grannar, men även gör nya
bekantskaper.
För visst är sommaren en
tid då man vill träffa så många

som möjligt och göra så mycket som möjligt, helst utomhus!
På annan plats i Allehanda
kan du se Hjälmsbodarnas program för sommaren, hoppas du
hittar något som passar just dig!
Och du, skulle du vilja ha
en alldeles egen sommarfest så Hur har vårens pass varit?
går det utmärkt att hyra in sig De har precis som alltid fungerat
på Hjälmsbodarna!
bra. Ideella och drivna instruk
Styrelsen/Lena törer har attraherat många pass
deltagare. Det känns roligt både
för instruktörerna och föreningen
som helhet. Att träna tillsammans
med andra gör träningen till både
en fysisk och social aktivitet som
dessutom har bevisad effekt för trä
ningsresultaten.

norrgavel
Växjövägen 42.

Frågestund med Trendgym

Foto Lena Nikolausson

Är det inte tråkigt att det inte
är lika mycket folk under den
här årstiden?
Jo delvis. Men samtidigt behövligt.
Nu får vi möjlighet att se över loka
ler och utrustning.

met och i lokalerna det gångna
året. Vad är på gång härnäst?
Det stämmer. Vi har utökat utbudet
av träningsmaskiner, pass och gjort
uppfräschningar av våra lokaler.
Det är inte ett tillfälligt initiativ. Vi
strävar hela tiden efter att förbättra,
och under sommaren kommer det
ske ytterligare förbättringar.
Om ni lite kortfattat fick motive
ra varför man ska välja att träna
på Lammhults trendgym, hur
skulle den motiveringen lyda?
Ett härligt gäng av ideella perso
ner, män och kvinnor, gamla och
unga, som brinner för det vi gör,
erbjuder träningsmöjligheter för
alla. Det gör vi av den enkla an
ledningen att vi själva uppskattar
ett välfungerande gym, att vi gillar
människor och inser vikten av ett
konkurrenskraftigt, lokalt alterna
tiv till gymmen i de större orterna.
Vi lever upp till mottot: ”Frisk och
stark – på lokal mark”

Kommer det ske någon särskild
aktivitet i sommar?
Vi planerar en större aktivitet,
men vi kommer åtminstone med
all säkerhet medverka vid Lamm
hultsdagen den 18/6. Då kommer
det finnas diverse barnaktiviteter,
samt möjlighet att vinna gymkort
och 10-kort.
Det låter bra. Men om man vill
delta i höstens pass, när kan
Vad innebär sommarsäsongen man anmäla sig?
för Lammhults trendgym?
Under vecka 32 släpps alla pass
Efter månader på löpband och i och anmälningarna öppnar.
maskiner tar sig folk istället ut på
elljusspår och stränder. Det bety Om man vill ha mer informa
der att vi får en betydligt lugnare tion, var kan man vända sig då?
tid på gymmet. Ett perfekt tillfälle Det mesta man kan tänkas fun
för den som vill sommarträna och dera över finns på www.trendgym.
ha gymmet lite mer för sig själv.
se. Där finns dessutom ytterligare
kontaktuppgifter om man inte hit
Det har hänt mycket på gym
tar svar på sina frågor.

Välkommen till oss
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10
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Barnfotografering
på Lammhultsdagen i Merithuset
99:- per barn, för 2 bilder.
Drop in kl 11.00 – 16.00
Välkomna!

Fotogenlampa Koholmen Klar, grön eller brun 795:-

Slit och släng?

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!

Lammhults Järnhandel

Välkommen till oss inför blomstertiden
Lammhults Blomsterhandel

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.

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

Tel. 0472 – 26 01 62

Kolla din AC inför sommarvärmen!
Jönköpingsvägen 14
0472 – 26 07 03

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

Bo bekvämt
i centrum

Telefon 0472 - 48 250

peter@pmlbygg.se
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www.pmlbygg.se

Säteriet Lamhult till salu

[j\
Notificationer. Auctioner.

Anno 1793. Den person som öppnade Inrikes tidningar tisdag
den 25 juni detta år, kunde på sidan fyra läsa om en aktion
beträffande ett säteri nere i Småland, närmare bestämt Lamhult
i Aneboda socken.

D

et ägdes av Fredrik
Wattrang som resi
derade på Närlunda
säteri i Södermanland.
Annonsen för 223 år sedan
talar för sig själv, men ger även
en liten inblick i hur Lamm
hult var strukturerat under
slutet av 1700-talet, samtidigt
också en nöjsam insyn i egendomens omfattning.

Den 8 nästinstundande Juli, och följande dagar
bliver frivillig action förrättad på Säteriet
Lamhult i Kronobergs län, Norrvidinge härad
och Aneboda socken, varvid till den högst
bjudande utbjudes och försäljes: ej allena
nyssnämnda Säteri Lamhult 2:ne hela Mantal,
som är bebyggd med karaktärs byggning, Man
och Ladugårdshus, har god åker och äng, en
fördelaktig tull-mjölqvarn, en nyligen upp
byggd såg, nio stycken Dagsverkstorp, till
rådelig löv och barrskog till allehanda behov:
gott sommarbete i tvenne till gården hörande
hagar, och fiske i fyra närbelägna sjöar: samt
det under detta Säteri lydande Frälsehemmanet
Holmseryd et halvt Mantal, den ena fjärdingen
till både jord och ränta och den andra blott
till räntan, vilket Frälse-hemman, som är mål
bebyggt och har bördiga ägor, gott bete och
tillräcklig skog, är så nära intill Säteriet belagt,
att därifrån beqwämligen kan göras sysslor
och dagsverken vid herregården; utan bef den
på Säteriet Lamhult nu mårande gröda til�
lika med hästar, oxar, kor, ungboskap, får och
svin, samt allahanda slags lösören av silver,
koppar, tenn, säng och linkläder, möbler,
gårdsredskap, och flera sorter husgeråd; som
ej så noga kan uppräknas. Aktions-medlen få
med riksgäldsmynt gottgöras. Egendomen med
den på jorden stående grödan tillträdes genast
då en del av fastighets köpeskillingen betalas;
men om betalningstiden i avseende på resten
därav, kan vid aktionen närmare betingas
och överenskommas, med herr lagman von
Seth, samt lämnas säkre köpare rådrum med
gottgörande av lösöre aktionsinropen till nästa
Mikkelsmäss; vilket allt, jämte det att man till
spekulanternas bekvämlighet föranstaltat att
Wärdshus bliver på stället där förtäring under
aktionen mankar för betalning, härigenom till
vederbörandes underrättelse kungöres.

blott två år gammal. 1774 avled
även sonen Gustaf i Lamhult,
han bara ett år.
Tillsammans med dottern
Ulrika Margaretha flyttade sen
familjen till Lovisas föräldrars
egendom Närlunda i Gåsinge
socken och lämnade Lamhult.
Många år senare beslutade de
att Lamhult skulle gå ur släkten. Undrar hur aktionen tog
form den där måndagen den 8
juli 1793 i Lamhult. Hur stor
folkskara samlades på gårdsplanen för att se hur deras nya
öde skulle avgöras?
Det var troligtvis en stor
händelse med både många
lokalbor och långt tillresta
personer, kanske anlände fler
talet droskor som parkerades
på stallbacken.

Den stora gården och de nio
tillhörande torpen med dess
brukare och familjer, drängar
och pigor. Det var vad som ansågs med platsen Lammhult.
De nio torpen i Lamhult som beskrivs ska enligt
Husförhörs
längden för Aneboda socken (AI:1 (1751-1793))
vara: Hamburg, Näset, Sköndahl, Björkeryd, Björkelund,
Grönland, Udden, Höga Fällor samt Långsholmen.
I efterhand vet historien vem
köparen var. Det var hovjun
Säljaren av Lamhult, adels- karen Herman Christian
mannen Fredrik Wattrang, Tigerschiöld, född 1748 på Osvar född 1729 på Strömsholms byholms slott i Skåne.
slott i Västmanland där hans
Till historien kan man
far var stallmästare.
tillföra att köparen hade släktFredrik blev sedermera rytt- band till auktionsförrättaren,
mästare för Sunnerbo kom- herr lagman Per von Seth, då
pani vid Smålands kavalleri han var Herman Christians
regemente och vidare även kusins make. Säkerligen ingen
utnämnd till riddare av Kung- slump att han blivit tipsad om
liga svärdsorden.
gården.
1767 gifte hans sig med den
då bara arton år gamla hovjäg
mästardottern Lovisa Catharina
Bröms, som var tjugo år yngre
än honom. Efter giftermålet
flyttade de till Lamhult, gården
som hans mormors far Lars Eldstierna förvärvat redan 1681.
Fredrik tillträdde Lamhult
efter sin moster Britta Marga
reta Billingsköld. Hon avled
ogift i Grevaryd 1778.
I mars 1773 tar Fredrik Wattrang avsked vid regementet,
då har han och hustrun nyss
förlorat sin första son Jacob,

Nya ägaren skrev sig till
Lamm
hult tillsammans med
sin hustru och kusin Engel
Maria samt deras tjugotreårige
son, fänriken Adolph Ludwig.
Bara veckor senare, den 27
juli, övertog Adolph Ludwig
Tigerschiöld besittningen för
Lamhult.

Ovan: Den målande och högst
intressanta texten från tidnings
annonsen, fritt översatt till modern
svenska av artikelförfattarna.

Emil Jarl, Fredrik Andersson.
Vill du kommentera innehållet,
har annan undran eller vidare
information?
Maila gärna till Lamhultsbygdhistorik@outlook.com.

Till vänster: Faksimil av annonsen
från 1793, tryckt i Stockholm av
Johan Arvid Carlbohm.
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16 maj sprang alla barn från förskola till åk åtta (niorna övade
revy) till förmån för barncancerfonden enligt barnens önskan.

Vårrus på Lammhults skola

Lammhultsdagen
lördag 18 juni på
Värdshuset och Folkets Hus
Vi öppnar kl. 11.00

Möbelriket visar upp möbler som ska
auktioneras ut 11.00 – 14.00

16.00 – 17.30 Happy hour på Värdshuset
17.00 Elvis uppträder på Folkets Hus
Inträde 100 kr

19.00 Elvis uppträder på Folkets Hus
Inträde 100 kr

20.00 – 01.00 PUB på Värdshuset,
trubaduren Johan Sahlberg underhåller
För bokning, meny och priser kontakta oss på
0472-26 01 33, info@lammhultsvardshus.com
eller besök vår hemsida www.lammhultsvardshus.com
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IFK Lammhults ordförande Lars Jarslet:

Fotboll ger glädje
IFK Lammhults seniorer har
haft en tuff start på säsongen
beroende på flera faktorer, så
som spelare som gått till nya
utmaningar i andra föreningar
men också ett minskat intresse
för fotbollen i allmänhet.
Jag hoppas att ni som bor i
och omkring Lammhult kan
hitta vägen till Norrvalla och
stötta vårt unga seniorlag på
herrsidan.
Det finns förstås också
mycket annat positivt i föreningen, där bland annat IFKs
damlag är tillbaka på Norrvalla som en del av föreningen, våra ungdomslag på såväl
flick- som pojksidan tränar
och spelar på, med hjälp av
våra fantastiska ungdomsledare och föräldrar.
Årets stora nyhet på Norrvalla är samarbetet med Lyck-

ans höjd och det u-lag som
föreningen kan stoltsera med.
Laget består av spelare från andra delar av världen som av olika anledningar tvingats fly till
Sverige, och i samarbete med
kommunen så har vi skapat en
plattform för dessa unga män
att bli en del av föreningslivet i
Lammhult och Sverige.
Avslutningsvis, en stor eloge
till Daniel Fröström och Jenny
Larsson som lägger mängder
av timmar, energi och engagemang för detta u-lag.
Varmt välkomna till Norrvalla
för att se våra fantastiska ungdomar spela fotboll i sommar.

Storslam för Lammhults ridklubb:

Tre ekipage till SM!
Ellen Dahlberg och Munsboro
Spirit, Annie Svensson och Poetic Star samt Ellen Skogström
och Aramis från Lammhult har
upplevt en fantastisk helg i
Norrköping.
När Skogslottens ryttarförening utanför Norrköping ordnade nationella ponny
tävlingar
5 – 8 maj tog Ellen Dahlberg
och Munsboro Spirit storslam.
Ekipaget vann guldrundan
och det innebär att hon var det
enda felfria ekipaget i medel
svår B över två rundor.
Resultatet innebär också att
Ellen och Munsboro Spirit kvalat till SM. De fick dessutom
högsta stilpoäng.
En väldigt bra helg hade också Annie Svensson och Poetic
Star. De nådde också en placering i SM-kval efter en fin ritt
och högsta stilpoäng i lördagens medelsvår B. På söndagen gjorde ekipaget sin första
start i en 1.30-hoppning, medelsvår A. Efter en riktigt bra

Ellen Dahlberg och Munsboro
Spirit.

runda slutade debuten med
fyra fel.
Vårt tredje ekipage till SM
är Ellen Skogström som har
kvalat Aramis till SM för ung
ponny.
På vår anläggning i Slätthult
har vi under maj och juni flera tävlingar i både hoppning
och dressyr för ponny och häst,
dessutom pågår förberedelserna för sommarens ridläger som
arrangeras under veckorna 25
och 26 för fullt.
Ellen Skogström och ungponnyn Aramis.
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Lars Jarslet
Ordförande IFK Lammhult

Skolgårdsfest

Fikaförsäljning, karaoke, hinderbana på cykel, ponnyridning, pilkast
ning, chokladhjul och en massa annat kul var det den 25 maj när klass
5 anordnade fest där intäkterna går till klassens Englandsresa i sexan.

Såväl rektor Anna-Karin som de
yngre festdeltagarna gillade brand
bilen.
Ponnyridningen var en höjdpunkt
med tålmodigt väntande barn.
Ansiktsmålning och chokladhjul
passar på en riktig fest.

Nytt på Träningsverket:

50% Pensionärsrabatt
vid tecknande av årskort

Årskortet kostar 1000kr
per år efter rabatt!
Hjärtligt välkomna
Norra Fabriksgatan 6
www.traningsverketlammhult.st
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Vad händer med Humlan? Hembygdsföreningen

Aneboda

Jaana Vainio, förskolechef

Vi planerar att fortsätta våra
populära och välbesökta berättarkvällar i höst, och om allt
går i lås kommer vi även erbjuVi är mycket glada för att kun- da visning av äldre filmer från
na vara en del i kommunens Lammhult på Folkets Hus.
sommarprojekt ScenSommar! Datum meddelas senare.
Läs mer om aktiviteterna som
vi hoppas ska locka många be- Besök gärna vår hemsida: www.
sökare i kalendariet på sid 4, hembygd.se/aneboda-lammhult. Vi
under rubriken ScenSommar. finns också på facebook: AneSjälvklart håller vi på tradi- boda-Lammhults hembygdstionerna och anordnar sedvan- förening.
ligt slåttergille den 2 augusti kl
Bjud gärna in dina vänner
16.00 samt en lövräfsningsdag och besök oss och våra aktividen 29 oktober kl 9.00.
teter.
Aneboda-Lammhults Hembygds
förening hälsar nya medlemmar
välkomna!

Foto Anders Warga

På grund av fuktproblem rivs
Humlans förskola under sommarveckorna.
På tomten kommer ställas
förskolemoduler, med en extra
avdelning och en förnyad förskolegård.
Allt beräknas vara klart till
terminsstarten i augusti.

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?

Fredagen den 19 augusti äger
Krönikespelen i Nydala rum.
Under kvällen utspelas ett drama från medeltidens mäktiga
kloster som heter Det rika Nova
Vallis. Föreningen erbjuder då
medlemmar halva entréavgiften. Är du intresserad?
Anmäl dig då senast 30 juni,
Anders, tel: 0736230166 eller
Ann-Christin, tel: 0703617336.

Då kan du söka stipendium från:

Berg Asa

Torsten & Maria Magnussons stiftelse
Hämta kriterier och ansökningshandlingar på www.tommstiftelse.se
Ansökan, personligt brev och personbevis
skickas senast 15 augusti till:
Anna Håkansson, Långsryd,   Lammhult

För att stödja föreningens verksamhet var vänlig betala in
årsavgiften för 2016 som är 50
kronor per person. Avgiften betalas till Aneboda/Lammhults
Hembygdsförenings bankgironummer 194-1350.
OBS! Uppge namn och adress!
Ann-Christin

Hjälmsbodarna Sommarprogram 2016
Öppet söndagar 14:00-18:00

Café och Hantverksbutik

Utställningar
19/6 – 17/7 Akvarell, Olja och annan spännande konst
Monika Berggren, Söndra och Mona Claesson, Axaryd
24/7 – 21/8 Naturens under i smått och stort Fotoutställning. Annika Andersson, Vrigstad

Aktiviteter
19/6
1/7
12/8
19/8
21/8

Kakbuffé. Ät så mycket du orkar för 75:- Minst 20 sorter!
Sång o Musik o Kåseri kl. 18:30 Musik-kväll med Mats Ericson, känd från
Växjörevyn. Entré 50:Svängig Country i Emilias tappning kl. 18:30 Musik-kväll med Emilia Lindberg.
Entré 50:Slåttergille kl. 18:00. Kom med lie o räfsa! Vi bjuder på gröt o smörgås!
Veteranbilsrally. Tipsrunda på ca 3 mil. Start kl 12:00. Ingen föranmälan.
Underhållning och Prisutdelning.
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Läsarkommentar:

PRO-ordföranden rapporterar:

Bäcken i Lammhult Mycket roligt under våren
Redaktionen har fått ett långt
mejl från Allan Nilson, där han
delar minnen om bäcken i Lam
mhult som Fredrik Andersson och
Emil Jarl skrev om i Lammhults
Allehanda nr. 1 2016. Vi hoppas
att det kommer in liknande
funderingar, reflektioner och
kommentarer. Här är Allans text,
varsågoda!
»Har med nöje och intresse läst
om Bäckgatan och tittat på den
fina bilden. Jag föddes 1929 vid
bäcken.
Min far var Axel Nilsson som
drev lanthandel i den fastighet
som då fanns på denna mark.
Känner väl igen bilden från
bäcken. I tonåren sköt vi bruna
stora råttor med luftgevär, råttor
som bodde bland stenarna. Jag
kommer väl ihåg detta.
Nu några andra minnen från
bäcken.
Som liten har jag enligt
uppgift åkt utför bäcken i en
kartong, som mina äldre bröder
satte mig i. Någon äldre person
lär ha satt stopp för äventyret. Jag
minns dock mycket väl att man
på 1930-talet hade tvättbryggor
utmed bäcken från C A Svensson, min mor, Carl Pettersson
och Carl F Jonasson / Adina
Andersson. Man bykte kallades
det. Kokte vatten från bäcken i
stora järngrytor och sedan sköljde man direkt i bäcken och bankade tvätten med sk klappträ.
Men vattnet blev ju sämre
och man fick sluta med byken.

Vi hade Lammhults första mejeri i källaren och min far gjorde
väl den första riktiga reningsanläggningen från huset där det
fanns både en liten slambrunn
och en stor med rejäla trummor
med sand i botten där avloppet
passerade innan det kom ut i
bäcken. Dessa brunnar renades
med jämna mellanrum.
Men hos Carl F Jonassons
slakteri höll man på med slakten på gammalt sätt tills delar av
bäcken lades igen och gick i rör.
Annars var det ett folknöje att
på hösten gå ner till Jonassons
slakteri och titta på hur man
tog hand om älgar, flådde och
styckade dem och vattnet till
detta togs från bäcken.
En tragisk olycka inträffade
också. En kvinna, som bodde
hos Carl Pettersson drunknade när hon skulle tvätta något,
ryktet säger att hon skulle hjälpa Emma på backen eller missionshuset, Emma var missionshusets vaktmästare kan man
säga. År 1937 brann Folkets Hus
ner. Jag såg bolmande rök och
i samma veva hörde jag farsans
röst i hallen. ›Hit med overall, vi
måste rädda Folkets Hus.‹ Han
slängde av sig fracken, det var
kalas hos Adina Andersson. Vi
hade en brandspruta i hallen.
›Fyll den här‹ sa han till mig,
›det går bäst i bäcken‹. ›Men‹,
sa jag, ›den lilla gör väl ingen
nytta? ›Man vet inte‹ sa farsan,
›det är inte så lätt med vatten
däruppe‹. Jag fyllde den vid vårt
bykställe, och han rusade iväg.«

PRO Lammhult har haft en ak
I april bjöds boende och
tiv vår med många trevliga och personal på Lammengatan på
intressanta arrangemang.
kaffe med hembakat kaffebröd.
Domkyrkokaplan Leif AdolfsÅret inleddes med en bussresa son sjöng och Kenneth Malm
tillsammans med SPF Lamm- ackompanjerade på pianot
hult till Domkyrkocentrum i
Växjö där rundvandring med
guider och servering av sopplunch förgyllde dagen. Vid
årsmötet höll som brukligt
Thorsten Malmberg, Moheda
i förhandlingarna och Kaj Johansson sjöng och Inga Lisa
Peterson läste dikter. Påskfest
firades i Fraggahults bygdegård med Ingrid Brentels påskbuffé som gjorde stor succé.
Det gjorde också ett berättaroch sångprogram med rubriken ”Oxen och en smålänning”
av Seth Sigvardsson, Furuby
liksom den följande paketauktionen med PRO-ordföranden
Bengt Ivar Peterson.

Leif Adolfsson och Kenneth Malm underhöll när PRO Lammhult bjöd
boende och personal på fika på Lammengatan.

Vi finns på plats i Lammhult för er.
www.handelsbanken.se/lammhult
0472 – 26 77 80
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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

SMAKA PÅ LAMMHULT
Välkomna att träffa oss i
centrum på Lammhultsdagen.

