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NYA LAMMHULTS

Tänk vilken fantastisk och unik 
tradition vi har på Lammhults 
skola, att 6:orna har åkt till 
England på studieresa varje år 
sedan 1994. 

Skolan står så klart för en stor 
del av reskostnaden men det 
krävs också arbete av elever, 
föräldrar och lärare för att vi 
ska komma iväg på det här sto-
ra äventyret. Klassen har bland 
annat framfört en Rock show 
i 50-tals anda och arrangerat 
ett mycket uppskattat Luciatåg 
med hjälp av skolans duktiga 
musiklärare Nina Ivarsson. 
Skol gårdsfesten, vars intäkter 

går till resan, är också ett sätt 
för eleverna att tillsammans 
med sina föräldrar kunna 
jobba ihop pengar till resan. 
Eleverna har även sålt en rad 
olika grejer och där vill klassen 
tacka alla Lammhultsbor som 
genom att köpa har bidragit till 
vår resa. Även många av före-
tagen i Lammhult har gått in 
och sponsrat resan och det är 
vi mycket tacksamma för.

Vi åker till en lägerskola, 
Margaret McMillan House, 
som ligger mycket naturskönt 
i södra England. På program-
met står både aktiviteter på 
skolan men också utflykter 

till London och Canterbury. I 
London hade vi ett fullspäckat 
program där vi började med att 
uppleva staden från luften via 
London Eye för att sedan be-
söka de klassiska sevärdheterna 
som Big Ben, Buckingham Pa-
lace, Trafalgar square mm. Vi 
avslutade dagen med att titta 
på ädelstenar och dinosaurie-
skelett på Natural History Mu-
seum. I Canterbury besökte 
vi den fantastiska katedralen 
och sedan stod det shopping 
på programmet. Vi lärare blev 
mycket glada när vi kom in i 
butiker som våra elever varit i 
och butikspersonalen spontant 

berömde eleverna för att de va-
rit så trevliga och artiga.  

När vi är på skolan handlar 
aktiviteterna om att utmana 
sig själv, men inte bara när det 
gäller att ta sig upp för klätter-
väggen eller genom olika 
hinder banor utan också om att 
prata engelska, samarbeta med 
kompisarna för att lösa olika 
klurigheter, hålla reda på sina 
saker och att sova borta. 

Oavsett vilket så var alla 
elever mycket nöjda med sig 
själva och sitt äventyr, det blev 
verkligen ett minne för livet!

Anna Liljeborg 
Klasslärare i åk 6

Englandsresan  2016
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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!

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.

Lammhults Järnhandel
Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök. 

0472-26 07 45  Norra Fabriksgatan 11  
www.lammhultsjarnhandel.se

Välkomna till Asadagen 
med nationaldagsfirande 6 juni

Start kl. 13 vid Asa herrgård med  
flagghissning.Därefterolikaaktivitetervid 

Herrgården,HembygdsgårdenochDuvekvarn.
AvslutningikyrkanmedNorrvidingespelkl.18:00.

Läsmerpåwww.asasocken.se

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Välkommen till oss

Vi har presenterna!

annons_allehanda_aug_16.indd   1 2016-08-15   11:13
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Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Ordföranden har ordet
Annika Hallqvist, nytillträdd 
ord förande i Lammhults Sam
hällsförening, presenterar sig. 

Senhösten 1982 flyttade jag 
till Lammhult för att i janua-
ri 1983 tillträda en nyinrättad 
tjänst som distriktsarbetste-
rapeut på det då nyöppnade 
sjukhemmet. 

Flyttlasset gick från Jämt-
land, närmare bestämt från 
Östersund. Att flytten gick till 
Lammhult har sin egen histo-
ria, men delvis berodde det på 
skolans goda renommé och att 
det ur många synvinklar, som 
ensamstående mamma, har 
många fördelar att bo på liten 
ort med god service och närhet 
till mycket. 

Åren 1983 och 1984 var det 
till min stora glädje ordentliga 
vintrar i Lammhult och nog 
blev jag en aning förvånad 
när Lammhult bjöd på utförs-
åkning i Lejonbacken, om än 
den utförsåkningen inte kunde 
jämföras med den som stod till 
buds i den jämtländska fjäll-
världen. 

Tiden som distriktarbets-
terapeut i Lamm hult blev inte 
så lång. Redan efter några år 
väntade nya utmaningar på 
lasarettet i Växjö. Under alla 
år har jag fortsatt tjänat Lands-
tinget Kronoberg och avslut-
ningsvis Region Kronoberg. 
Sedan 1986 har jag haft olika 
typer av chefsbefattningar. 
De senaste 12 åren, fram till 
pension, tjänstgjorde jag som 

planerings direktör och ingick 
i ledningsgruppen för Lands-
tinget Kronoberg. Till Lamm-
hult har jag återvänt efter 
långa arbets dagar, här har jag 
andats frihet och njutit på min 
lediga tid. 

Jag kan inte skryta med 
att jag under alla år jag pend-
lat varit engagerad i det som 
händer i Lammhult, förutom 
att jag för många år sedan var 
ord förande i Lammhults Rid-
klubb. 

För drygt ett år sen slutade 
jag arbeta och helt plötsligt 
öppnar sig nya möjligheter att 
möta nya utmaningar. 

Senast i raden i allt roligt 
som hänt blev jag tillfrågad 
om ordförandeskapet i Sam-
hällsföreningen. Erbjudandet 
krävde eftertanke. Detta är ett 
ansvar att axla. 

Jag är ödmjuk inför upp-
giften och ser fram emot att ta 
mig an den tillsammans med 
alla de goda förmågor som 
finns i styrelsen.

Annika Hallqvist, Orförande

Lammhults Alle handa nr. 2 2017 delas ut under vecka 23, 
senast 9 juni. Texter, bilder, annonser och andra mycket 
välkomna bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se eller  
postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult 
senast fredag 18 maj. Kom ihåg att alla tidigare nummer av  
Nya Lammhults Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se

Hösten 2013 fick jag frågan 
om jag kunde tänka mig att 
vara med och starta upp en 
samhälls förening i Lammhult. 

En sådan fråga svarar man ju 
inte ja till på direkten utan jag 
ville ha lite mer info hur, var 
och vem skulle kunna tänkas 
vara med.

I slutet av januari 2014 bild-
ades Lammhults Samhällsför-
ening med undertecknad som 
ord förande. Det blev till en 
början ett intensivt arbete med 
framtagande av stadgar m.m.

Jag har haft förmånen att 
arbete med en mycket duktig 
och finurlig styrelse och vi har 
varit ett starkt team genom 
åren.

Lammhultsborna har kommit 
med många synpunkter, en del 
realistiska och en del orealistis-
ka. Vi kom igång med Lamm-
hults Allehanda, bra kontakt 
med markägare så Lygnenrun-
dan kom igång igen, Lamm-
hultsdagen, Lamm hults jul-
marknad med mycket mera.

Vi har även upplevt den 
kommunala byråkratin inte 
minst då det gäller sporthall/

arenabygge som var på tal 
långt före vår föreningens bil-
dande. Vi höjde tempot lite 
mot kommunen men känns 
det som vi står på samma ställe 
och stampar. 

Sammanfattningsvis så kan 
man säga att vi haft mycket 
bra kontakt med kommunled-
ningen för Växjö Kommun, 
Lamm hults Näringsliv med 
alla deras medlemsföretag, 
Möbelriket, köpmännen, sam-
funden i Lammhult samt för-
eningar och idrottsföreningar.

Det har varit ett nöje att vara 
Lammhults Samhällsfören-
ings första ordförande (då går 
man ju i historieböckerna) och 
att arbeta och leda Samhälls-
föreningen har ju varit ett nöje 
med alla dessa engagerade sty-
relsemedlemmar.

Ibland ändras de personliga 
förutsättningarna och det var 
därför jag valde att inte ställa 
upp till omval vid årsmötet. 

Jag önskar den nya styrelsen 
med ordförande Annika Hall-
qvist ett stort lycka till!

Per-Olof Lenegård

Tack för tiden tillsammans

Välkommen att titta in på 

KUPAN Lamm hult

Vi tar emot säljbara 
kläder och prylar som 
vi omvandlar till hjälp-
verksamhet både här 
hemma och i världen.

Måndag till Fredag 14 – 18

Vill ni träffa ett gött gäng, kom 
till Sandra & Therese häng

Allt inom hårvård 
och naglar

Välkomna till 
Sandra’s Salong

Th make up and nails

Örnvägen 6
0472-26 15 56 

Boka gärna din tid  
på bokadirekt.se
☎ 070 – 562 85 52

fotlisan@gmail.com
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Årets Lammhultsbo
Nu är det dags att nominera årets Lammhultsbo. Nominera en 
Lammhultsbo som du tycker gör en bra insats för Lammhult. 
Nominering och motivering skickar du till Lamm hults Sam-
hällsförening, mejla till linda.westeson@gmail.com. Årets Lamm-
hultsbo kommer presenteras på Lammhultsdagen.

Giftfri förskola

Behöver du startgas?

Alla förskolor i Växjö kommun 
arbetar med att få till kemika-
liefria/giftfria miljöer för våra 
minsta i kommunen. Vi byter 
ut material allteftersom på alla 
enheter och Humlans förskola 
är idag så gott som giftfri vad 
gäller det material vi kan styra 
över genom inköp. Detta blev 
följden av att Humlans försko-
la revs på grund av ohälsosam 
inomhusmiljö. 

De andra enheterna job-
bar på utifrån sina handlings-
planer och är på god väg. Det 
är en del av vårt arbete med 
hållbar utveckling på lång sikt.

I Lammhult strävar vi även 
efter att få till ett bra återbruk 
avseende konsumtionskrets-
loppet. Vi tror att vi kan an-
vända samma saker många 
gånger och på många olika 
sätt. Kanske finns det företag 
i Lammhult med omnejd som 

kastar sitt spill? På förskolorna 
är vi mycket intresserade av 
detta material. Ni ser det som 
skräp… vi ser det som kreativt 
återbruksmaterial. 

Det kan vara tomma 
trådrullar, brädor, tygspill, 
muttrar, spik, konstiga plast-
grunkor, ja i princip vad som. 
Elektronikspill tackar vi nej till 
då vi vet att dess innehåll ej är 
hälsosamt. 

Enda förbehållet från vår 
sida är att det inte får innehålla 
kemikalier eller annat som kan 
vara skadligt för små barn.

Har ni något som ni vill bli av 
med, kontakta vår administra-
tör Anders Varga på tel: 0472-
26 83 02 eller mejl: anders.var-
ga@vaxjo.se.

Vi hämtar materialet hos er.

Jaana Vainio, förskolechef

Nu kan du söka mikrostöd för 
att utveckla landsbygden.

Du kan söka ett mikrostöd för 
att starta upp ett företag eller 
utveckla ditt befintliga företag, 
helst i samverkan med andra. 
Syftet är att skapa förutsätt-
ningar för nya företag, utveck-
la nya nätverk och samarbeten, 
utveckla nya produkter, tjäns-
ter eller nå nya marknader.

Privatpersoner, företagare 
eller andra organisationer som 
har en affärsidé som kan gene-
rera någon form av anställning 
kan söka mikrostödet.

Exempel på vad du kan söka 
medel till kan vara att göra en 
marknadsanalys, konsult stöd 
för uppstart av företag eller 
för en ny produkt/tjänst, kom-
petensutveckling, studieresor 

eller aktivitet för att utveckla 
sam arbeten med andra 
Utbetalning och redovisning 
kommer framgå genom avtalet 
vi tecknar om din ansökan blir 
beviljad. Du får ditt mikrostöd 
efter att du har betalat dina 
utgifter. Medel kan inte gå till 
lön till projektägaren eller före-
tagaren, inte heller till inköp av 
datorer eller andra investering-
ar. Gör en enkel ansökan innan 
den 15 april, beslut kommer i 
slutet av april. 

Ta gärna kontakt med Lea-
der Linné Smålands personal 
för att diskutera idén. Fyll i an-
sökningsblanketten som finns 
på www.leaderlinne.se, skriv 
under och mejla till annika@
leaderlinne.se. Du når Annika 
på 0705-600 206.

Lea der Linné Småland
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Våren är här! 
Kom in och njut av den i vår affär.

Mari, Christina och Julia   
Lammhults Blomsterhandel 
Tel. 0472 – 26 01 62

CENTRUMKYRKAN LAMMHULT 
En ny församling, men tillsvidare två kyrkolokaler.

Söndag 2 april Gudstjänst i Mis-
sionskyrkan, HHN kl 10.00 med 
Tore Hildingsson.
Torsdag 6 april Dagledig samling 
i Filadelfiakyrkan kl 15.00 med 
Roland Eckerby, Habo En resa 
genom livet. 
Söndag 9 april Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00. 
Skärtorsdag 13 april Getsemane-
stund i Missionskyrkan kl 19.00.
Långfredag 14 april Gudstjänst i 
Missionskyrkan kl 10.00. 
Påskdagen 16 april Påskdrama i 
Filadelfiakyrkan kl 17.00. 
Torsdag 20 april Dagledig samling 
i Filadelfiakyrkan kl 15.00 med 
PRO-kören från Vaggeryd.  
Söndag 23 april Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00. 
Söndag 30 april Gudstjänst i 
Missionskyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00. 
Torsdag 4 maj Dagledig samling i 
Filadelfiakyrkan kl 15.00.  
Söndag 7 maj Gudstjänst i Fila-
delfiakyrkan, HHN med Stanley 
Källner kl. 10.00.
Söndag 14 maj Gudstjänst i 
Missionskyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00.
Söndag 21 maj Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00.
Söndag 28 maj Gudstjänst i 
Missionskyrkan kl. 10.00.
Pingstdagen 4 juni Gudstjänst 
i Filadelfiakyrkan,HHN med 
Stanley Källner kl. 10.00.
Söndag 11 juni Gudstjänst i 
Missionskyrkan med Stanley 
Källner kl. 10.00.
Söndag 18 juni Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan kl. 10.00.

BIOGRAF FOLKETS HUS
5 april Lion 18:00. Från 11 år. 
9 april A United Kingdom 18:00. 
Från 11 år. 
12 april Klas klättermus 15:00. 
17 april 101-åringen 15:00. Från 
11 år. 
23 april The fast and the furious 8 
18:00. Från 15 år. 
7 maj Guardians of The Galaxy 2 
18:00. Från 15 år. 

21 maj Smurfarna 3D 15:00.  
27 maj Pirates of the Caribbean: 
Salazar's Revenge 18:00. Ålders-
gräns ej fastställd. 
Obs! Från och med april månad 
är tiden ändrad från 19:00 till 
18:00. Se även information på 
Facebook och Lammhults Folkets 
Hus hemsida samt affischering vid 
Lammhults Folkets hus. 

SPF SENIORERNA I LAMMHULT
Onsdag 5 april Påskbord med Ing-
rid Brentel, Aneboda Bygde gård. 
Manda m.fl sjunger. 200 kr
Onsdag 3 maj Paketauktion, 
Aneboda Bygdegård. Ta med 
paket för cirka 50 kr. Under-
hållning av Pärlbandet. Sop-
pa, kaffe och kaka. Fri entré.

LAMMHULTS FÖRSAMLING
Varje torsdag firas andakt på 
Lammengatan kl 14:30. I sam-
verkan med Centrumkyrkan.

Lammhults kyrka
Söndag 9 april Gudstjänst kl 
10:00.
Fredag 14 april Långfredags-
gudstjänst kl. 15:00.
Söndag 23 april Söndagsmässa 
kl 17:00.
Onsdag 26 april After Work ”My 
Way” Ehrling ”Elvis” Lund-
berg sjunger och spelar kl 
18:00.
Söndag 30 april Högmässa kl 
10:00.
Söndag 7 maj Gudstjänst kl 
10:00.
Söndag 14 maj Söndagsmässa kl 
17:00.
Onsdag 24 maj Terminsavslut-
ning för församlingens barn-
verksamheter kl 18:00.
Söndag 4 juni Söndagsmässa kl 
17:00.

Lammhult Lammengatan
Torsdag 13 april Ekumenisk skär-
torsdagsmässa kl 14:30. I sam-
arbete med Centrumkyrkan.

Aneboda kyrka
Torsdag 13 april Skärtorsdags-
mässa kl 18:00.
Söndag 28 maj Gudstjänst kl 
10:00

Asa kyrka
Söndag 16 april Fest i Guds 

Kalendarium våren 2017

Hus! Påskdagsmässa kl 10:00. 
Kyrkkaffe och tårta.
Lördag 20 maj Konfirmation med 
mässa kl 15:00.

Bergs Sockenstuga
Måndag 17 april Samling vid 
gamla kyrko gården kl 10:30 för 
vandring till socken stugan, 
där gudstjänsten börjar kl 11:00.

Lammhults hembygdsgård
Torsdag 25 maj Gökotta kl 07:00

PRO LAMMHULT
Fredag 7 april Påskfest med påsk-
bord och paket auktion i Fragga-
hults bygde gård kl 15. Kristin 
Eriksson, Sölvesborg, under-
håller med Sång och musik som 
glädjekälla. Anmälan till Bengt 
Ivar tel 0472-26 05 20 eller 070-
399 10 24.
Onsdag 26 april Berättarafton till-
sammans med hembygdsför-
eningen i Hembygdsgården kl 
19. Kjell Engström Minnen från 

Lammhult. Servering. Lotterier.
Fredag 12 maj Smedjan i Möckle-
hult. Ulla-Marie och Kent 
Andersson tar emot kl 15 och 
berättar om bygden. Under-
håller gör även Möcklehults-
sångarna. Avresa från Lyckans-
höjd kl 14.30. Anmälan till 
Bengt Ivar (tel se ovan).
Onsdag 24 maj Avresa från 
Lyckanshöjd till Ikea museum 
i Älmhult kl 13. Anmälan till 
Bengt Ivar senast torsdag 20 
april (tel se ovan).
Fredag 9 juni Pannkakshuset i 
Tolg. Lanthandlaren Pär Rene-
vall tar emot kl 15 och berät-
tar om Tolg och underhåller 
också med sång. Avresa från 
Lyckanshöjd kl 14. Anmälan 
till Bengt Ivar (tel se ovan).
Lördag 8 juli Stenbergaspelen i 
Stenberga Hembygdsgård kl 
15. Avresa från Lyckanshöjd 
kl 13. Anmälan till Eivor tel 
0472-16 08 66 senast 9 juni.

Vill du vara med i kalendariet? Välkommen att mejla till 
kirsti@picaform.se eller posta till Wennerholm, Matkull 6, 
363 94 Lammhult senast fredag 18 maj. 
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VAR RÄDD OM DITT HUS!
Vi erbjuder 
dig fönster 
av högsta 
kvalitét!

NYTT TAK!
Benders Taktegel

Palema 2 kup
Svart, Tegelröd, 

Mellangrå
Priser som tål 
att jämföras!

Vi bjuder på frakten inom  
4 mils radie vid minst 4 pall 
(960 st)

UTVÄNDIG 
MÅLNING!

Kontakta oss på Lagerbutiken 
så hjälper vi dig med:

• Fasadbesiktning •
• Färgförslag •

• Blandar din kulör • 
• Ger dig pris på målning •

Habo 036-405 21
Stockaryd 0382-206 13RABATT PÅ VARENDA KRONA!

IFK Lammhult
Ortens stolthet, fotbolls
laget IFK Lammhult, står inför 
ett spännande 2017 med ny 
styrelse och ett delvis annat 
arbetssätt än tidigare.

2017 finns det åtta ungdoms-
lag i fotboll, två ungdoms lag 
i innebandy samt ett senior lag 
(fotboll) representerade i IFK. 
Vår målsättning är att ALLA 
som väljer att spela fotboll eller 
innebandy i vår förening gör 
det för att det är en förening 
som det är roligt att vara aktiv i.

Målen för verksamheten 
2017 är att bli en större del i 
samhället, att ha en trygg eko-
nomi och att bygga en organi-
sation var alla ställer upp för 
varandra.

IFK Lammhult ska vara det 
självklara valet för de ungdo-
mar i samhället som vill spela 
fotboll/innebandy och vi tror 
att den gamla devisen ”bred-
den är toppen” är ord som 
kommer att göra IFK fram-
gångsrika kommande år.

Vi vill redan nu passa på 
att tacka våra nya och gamla 
sponsorer, medlemmar och så-
klart alla våra aktiva för att ni 
väljer att vara delaktiga i IFK 
Lammhult. Den nya styrelsen 
ska göra allt för att förvalta för-
troendet och skapa en förening 
det är roligt och givande att 
vara med i.

För styrelsen 2017 genom  
Anders Varga 

vice ordförande IFK Lammhult

Ordförande Lars Jarslet
Vice ordförande Anders Varga

Kassör Anna Jonasson
Jessica Varga
Sekreterare Ulrika Svensson

Ledamot Richard Andersson
Ledamot Thom Lenartzon
Ledamot Jenny Larsson

Suppleant Lalle Hedstig
Suppleant Christian Ahlgren
Suppleant Andreas Aderlind
Suppleant Mattias Gustavsson
Suppleant Joacim Johansson

En traditionsrik samlingsplats 
för att främja bygdens kultur.

Välkommen på årsmöte den 5 
april kl.19.00 i hembygdsgår-
den. Mötet inleds av Kent An-
dersson som berättar historien 
om Ello-livs.  

Vi hälsar nya medlemmar 
välkomna! Är du intresserad 
av lokalhistoria kring Lamm-
hultsbygden, uppskattar äldre 
föremål och sedvänjor? Kom 
då och besök oss i vår verksam-
het. Vi är idag 90 medlemmar.

Tveka inte! Vi är i behov av 
fler aktiva deltagare som även 
kan hjälpa oss med att baka 
och fixa i vår fina park. Ge oss 
förslag på vad just du vill att 
föreningen ska göra. Bjud in 
dina vänner och kom och be-
sök oss och våra aktiviteter. 

Besök vår hemsida: www.
hembygd.se/aneboda-lamm-
hult. Vi finns även på facebook, 
sök efter Aneboda-Lamm hults 
hembygdsförening. Se också 
info om våra aktiviteter på an-
slag i samhället, eller på Sam-
hällsföreningens Facebooksida.

För att stödja föreningens 
verksamhet var vänlig betala 
in årsavgiften 50kr/person för 
2017.Avgiften betalas till bank-
gironummer 194-1350. OBS! 
Uppge namn och adress!

Aneboda-Lammhults Hembygdsförening

Program 2017
Årsmöte 5 april klockan 19.00 
i Hembygdsparkens storstuga. 
Kent Andersson berättarhisto-
rien om Ello-Livs.

Kjell Engström berättar om min-
nen från Lammhult den 26 april, 
i samarbete med PRO.

Vårräfsning och städdag den 29 
april kl 09.00.

Kom och fira Valborgsmässo
afton med oss den 30 april 
kl 19.00. Årets vårtal hålls av 
Hans Falk och Pluskören från 
Centrumkyrkan sjunger härli-
ga vårsånger.

Gökotta den 25 maj kl. 07.00. 
Svenska kyrkan anordnar.

Vandring i Svänans den 31 maj. 
Anders Johansson guidar.

Samarbete med scensommar. 
Datum meddelas senare.

Slåttergille! Kom med oss den 
2 augusti kl 16.00.

Lövräfsning den 28 oktober kl 
09.00.

Berättarkväll den 8 november 
kl. 19.00 med Hans Falk: ”Hur 
kunde det ta 50 år mellan 
Asa och Tolg?” Hembygds-
föreningen i samarbete med 
PRO.

Utför allt inom snickeri 
och platt sättning samt 
en del måleriarbeten.

Dan Tenggren 
070 5562030

dan@tenggren.se

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI

Chocolat & Antikt
Choklad, antika möbler  

och leksaker.
h

Välkommen in
Jönköpingsvägen 5

0472 – 26 40 60
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HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Idrottsskola 
Det är inte så lätt att veta vil
ket utbud som finns i Lamm
hult. Hur ska man välja bland 
det utbud som faktiskt finns?
 
I Lammhult kan man nu som 
första ort i Växjö kommun väl-
ja att vara med i Idrottsskola för 
att prova sig fram och förhopp-
ningsvis hitta just den idrott 
som passar.

I idrottsskolan erbjuder vi 
barn födda 2006, 2007 och 
2008 att prova ortens 11 idrot-
ter som finns representerade. 
Barnen får prova på alla idrot-
ter tre gånger under ett år, för-
hoppningen är att de ska hitta 
en idrott som passar just dem 
och som leder till ett livslångt 
intresse eller om inte annat ett 

spännande år fyllt av rörelse-
glädje.

I skrivande stund har 19 barn 
anmält sig till idrottsskolan och 
dessa har redan hunnit på att 
prova på Kinball och Parkour 
med Lammhults skolidrotts-
förening samt bågskytte med 

Lamm hults bågskytteklubb.
Idrottsskola Lammhult är 

ett samarbete mellan ortens 
föreningar och Växjö kommun 
med Anders Varga som projekt-
ledare. Föreningarna som är 
representerade är Lammhults 
skolidrottsförening, Lamm-
hults bågskytteklubb, Trend-
gym, IFK Lammhult inneban-
dy, OK Norr virdarna löpning 
och orientering, Lamm hults 
skytteklubb, Lamm hults rid-
klubb, Lamm hult Tigers 
tennis klubb, Lammhults bou-
leklubb samt IFK Lamm hult.

Vill ditt barn vara med på 
idrottsskola Lammhult? Det 
finns platser kvar, så kontakta 
Anders Varga. Mejla till anders.
varga@vaxjo.se eller ring på te-
lefonnummer 070 – 991 2715.

Anders Varga, projektledare  
Idrottsskola Lammhult
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Efter järnvägens tillkomst till 
Lammhult 1864 började sakta 
ett litet stationssamhälle växa 
fram. En av sakerna som var 
viktiga för stationen och dess 
myller var att det fanns hotell 
och restaurang för rese närerna 
som nu stannade i Lamm-
hult. Det var lite för långt för 
alla tågresenärer att ta sig till 
gästgiveriet i Bo. Järnvägen, 
den nya leden, satte gamla 
lands vägen i andra hand för 
lång trafikanter. En ny typ av 
yrkesfolk började svärma kring 
Lamm hult, järnvägsarbetare, 
olika handlare, skräddare, ba-
gare och restauratörer. 

 Redan 1866 etablerade sig 
en restauratör i det som idag 
utgör centrum i Lamm hult. 
Han hette Johan Olsson och 
var tidigare trädgårdsmästare 
på Asa säteri. Hans hustru Ul-
rica Sophia Koraen var ifrån 
Tolg och sergeantsdotter. 

1882 flyttade en man hit 
från Hylle tofta som hette Carl 
August Boberg. Han var då 26 
år och öppnade en krog och 
härbärge här i Lammhult. 
Han gifte sig, bildade familj 
och drev krogen tillsammans 
med sin hustru. Boberg avled 

ung redan 1897 och hans fru 
Elisabeth blev restauratörs-
änka och drev själv vidare 
verksamheten fram till 1901. I 
november samma år övertogs 
densamma av Elin Henrietta 
Winsberg som hade rörelsen 
fram till 1904. Fastigheten 
köptes av C.A. Svensson, han 
rev denna och byggde sig en 
egen villa på platsen. 

1904 lät Georg Gyllensvärd 
till Lamm hults Herrgård upp-
rätta en karta med tomt mark 
till området Gustafsberg, kring 
järnvägsstationen, och börja-
de sälja av mark. Frans Oskar 
Lager var stationsmästare i 
Lammhult och skrev i novem-
ber 1905 under köpekontraktet 
för marken Gustafsberg 2:5 
för 1 200 kronor. Med initia-
tiv från herrgårdens ägare och 
inom järnvägen som han själv 
var, blev hans plan att bygga 
ett hotell för dess resenärer. 
Frans Oskar var stationsmäs-
tare i Lamm hult år 1896 fram 
till pensionen 1912. Han lät 
uppföra Järnvägshotellet och 
drev det med sin hustru Ma-
ria Lovisa, ett stilfullt nybygge 
bakom stationen på en höjd 
som väl kunde synas från spår-

banan. Det stod färdigt 1908 
och var ett vackert modernt 2 
½ plans hus med källare, lig-
gande träpanel, burspråk och 
inglasad veranda. Hotellet var 
också som ett hyreshus och här 
hyrde folk rum under flera år. 
Frans Oskar Lager avled 1924 
och efter det övertogs byggna-
den av källarmästare Viktor 
Kronberg fram till 1927. Här 
fanns fem enkelrum, ett dub-
belrum och matsal med utsikt 
över järnvägsbanken. Nästa 
ägare var makarna Nanny och 
Leander Hammargren, han 
källarmästare och hon koker-
ska. Dem hade hand om hotel-
let i över tjugo års tid. 

En stor skylt på taket med 
texten Järnvägshotell vätte ut 
mot järnvägen och samhällets 
centrum. Resande handels-
män, fabrikörer men också 
bönder samlades kring hotel-
let för att knyta kontakter och 
sälja eller köpa produkter. Här 
var mötesplats för varor som 
bär och kött, möbler och tyger. 
I ett magasin på tomten som i 
folkmun kallades ”Hönshuset” 
eller ”Röda lyktan” anordna-

des bland annat danser, myck-
et omtyckta av bygdens innevå-
nare. På hotellet serverades det 
på grund av ransoneringen un-
der andra världs kriget mycket 
hästkött. Enligt hör sägen ska 
en stationskarl i Lammhults 
som åt dagligen på hotellet ha 
yttrat orden; ”Nu ha ja ätet hä 
så ofta att nu ä ja inne på min 
andra hästakrake, som de te 
på köpet ha glömt å sadla av”. 
Med andra ord var han nog 
väldigt trött på att äta hästkött.  

Hammargrens sålde ho-
tellet 1948. Den nya ägaren 
var Karl Erik Hjertberg, hans 
dotter Ruth blev hotellinne-
havare. De sista som försörjde 
hotellverksamheten i huset var 
makarna Anna och f.d. lant-
brevbäraren Hugo Gustavsson. 

I mitten på 1960-talet upp-
hörde funktionen och huset 
stod tomt i några år. Efter en 
brandskada revs sedan huset 
1970 och källarmästarnas tid i 
huset var slut. Marken jämna-
des och idag kan bara gamla 
kort påvisa minnesbilden om 
Lammhults egna Järnvägs-
hotell. Husets position skul-
le idag varit det sjätte huset, 
längst in på Högfältsgatan.

Emil Jarl, Fredrik Andersson.

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

Järnvägshotellet 
och restauratörernas tid i Lammhult

Järnvägshotellets matsal 1942.

Järnvägshotellet 1943.
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Odla kompis!
– en del av projektet Stadsbruk i Växjö kommun

Som deltagare i Odla Kompis 
paras du ihop med en person 
eller familj som har liknande 
intressen som du (och din fa-
milj) och får möjlighet att odla 
tillsammans i ett antal odlings-
lådor på en gemensam plats.

Tanken med Odla Kompis 
är att odla egna grönsaker till-

sammans med andra, få nya 
vänner och kontakter.

Vill du veta mer om projektet, 
välkommen till Folkets hus 
torsdag 20 april klockan 19.

Sofia Asplund 
Projektledare, Växjö kommun

Det ska till någon som styrelseordförande 
Enar Johansson för att lyckas driva 
igenom drömmen om ett nytt ridhus för 
Lammhults ridklubb.

Lammhults ridklubb är en mindre för-
ening med ca 270 medlemmar. Trots sin 
litenhet har vi många pågående projekt 
såsom ”Unga på landsbygden – framtidens 
ledare” och ”Starka Lark-ryttare” med flera.

De senaste åren har våra ryttare verk-
ligen vuxit och utvecklats och det har 
gjort att vi börjat ta för oss i olika tävlings-
sammanhang. Vi står för både spets och 
bredd i våra ryttarekipage.

Det vi saknat för att kunna fortsätta 
arrangera tävlingar i den utsträckningen 
som krävs för att dels kunna växa som för-
ening men också för att kunna föra fram 
våra ekipage är ett ridhus till. 

Nu är vi äntligen där! I april i år beräk-
nas arbetet dra igång. Det är otroligt stort 
och viktigt för klubben. Exempelvis är det i 
nuläget inte ens möjligt för oss att anordna 
tävlingar för stor häst då ridhuset som finns 
är för litet. Även vintertid är vi begränsade 
då det behövs en ridbana för framridning 
innan ekipaget ska gå sin tävlingsrunda. 
Paddocken utomhus fryser vid kallt vinter-
klimat, hästar och ryttare kan skadas.

Med ytterligare ett ridhus som också 
blir större till ytan än det som finns idag 
kommer fler tävlingar och även före-
läsningar och clinics kunna hållas. Det 
kommer givetvis bidra positivt till fören-
ingens ekonomi. Vi kommer också kun-
na hålla fler ridklasser vilket gör att vi kan 
ta emot fler ridsugna barn och vuxna.

Tanken är att ridhuset ska vara 25x61 
meter med en läktare. Det kommer att 

placeras söder om det befintliga ridhuset. 
För att binda samman huskropparna pla-
neras en cafeteria emellan.

Redan nu har vi fått otroligt stort stöd 
från medlemmar men också från privat-
personer och företagare i Lammhult med 
omnejd som går med och sponsrar detta 
projekt! Alla med anknytning till bygden 
och klubben förstår vad detta innebär för 
hela Lammhult som samhälle.

Ridsporten som idrott har den senas-
te tiden fått mycket uppmärksamhet och 
kommuner vågar satsa på oss! Vi gläds åt 
att även Lammhults lilla ridklubb ges möj-
lighet att växa och utveckla våra ryttare.

Vill du som privatperson vara med 
och sponsra vårt ridhusbygge är du väl-
kommen att sätta in valfritt belopp på 
bankgironr 504-8007. Alla sponsorers 
namn kommer att synas på en skylt som 
ska sättas upp i nya ridhuset!
Välkommen till oss i stallet! Hälsningar,

 Styrelsen LARK

Stundande ridhusbygge
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Lammhults macken

Välkommen till

Succé  
för nya  
biltvätten! Kom och prova du med. 

Hästarna börjar springa  
vår väg! Kom  
upp och köp  
en andel. 

Erbjudande fram till sista 
april: skärmbyte på alla  
iPhones 5,5s och 5c  
endast

 899:-

Vårfika
Alla helger 10 – 16
Boka dina smörgåstårtor, 
plankor och brickor hos oss

Välkommen in i värmen

Modern infrastruktur byggs i Asa

Nu är Asa på väg att få bredband 
via nedgrävd fiber. Projektet 
rullar på och kommer förhopp-
ningsvis att vara i drift första 
halvåret 2018. Projektägare är 
Wexnet i samverkan med Asa 
sockenråd och Växjö kommun.

Projekt drogs igång tidigt 
2015 av i första hand Asa socken-
råd. Sockenrådet uppvaktade 
Växjö kommun och före slog att 

kommunen skulle bli projekt-
ledare. Växjö kommun ändrade 
strax därefter ägardirektiven för 
Wexnet så att de skulle kunna 
söka stöd och vara projektäga-
re. Där igenom kunde Wexnet 
hantera de admi nistrativa och 
ekonomiska frågorna. Möjlig-
het fanns nu också att få Växjö 
kommun att stötta projektet 
genom att finansiera en utbygg-
nad av stamnätet från Källreda 
till Lammhult vilket var en 
nöd vändighet för genomföran-
det. Ett hopp tändes! 

Men en stor fråga återstod 
– hur stort var intresset hos 
Asaborna? Sommaren 2015 
pratade vi med så gott som alla 
hushåll och tog upp intresse-
anmälningar. Av de fastboende 
ville ca 90 % av hushållen vara 

med och av de fritids boende 
nästan 50 %. Nästan 160 hus-
håll anmälde sitt intresse. 

Siffrorna imponerade på 
Wexnet. Vi bestämde oss för 
att gå vidare och fick in en an-
sökan i den första ansöknings-
omgången om bredbandsstöd 
till landsbygdsprogrammet i 
september 2015. Det var av-
görande då stödet var så över-
sökt att det inte blev så många 
fler ansökningsomgångar.

Vår ansökan föll väl ut i utvär-
deringen och bifölls under våren 
2016, endast 8 av 40 ansökning-
ar beviljades. Avgörande var att 
vårt projekt väl uppfyllde de tre 
kriterierna: stort projekt, hög an-
slutningsgrad och kompe tens att 
genomföra projektet. 

Nu pågår arbete med att ta 
fram alla tillstånd och att färdig-
ställa upphandlings under laget. 
Arbetet är omfattande då Asa 

geografiskt är ett stort område. 
Totalt ska nästan 100 km fiber 
grävas ner, 145 områden berörs 
av tillstånd enligt miljöbalken 
samt 14 sjöar med strandskydds-
bestämmelser. Tillstånd behövs 
från Trafikverket samt av ett 
stort antal markägare när det 
ska grävas i vägkanten. På vissa 
sträckor i Asaryd med omnejd 
planeras också för samläggning 
med E-on. Om allt går som 
planerat kommer upphandling 
ske under våren och i bästa fall 
kan grävningsarbetet påbörjas i 
höst. De första fiberkablarna till 
Asa kan komma att läggas ner 
i vår samtidigt med att fiber-
kablar läggs mellan Lamm-
hult och Björnö. Denna infra-
struktursatsning kommer att 
betyda mycket för den framtida 
attraktivi teten för att verka och 
bo i Asa. 

Asa sockenråd

Bredband i Asa
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PML BYGG i Lammhult AB erbjuder tjänster som 
tak byten, tillbyggnader, renoveringar, fönster byten, 
köks monteringar 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 bygg arbetsmiljösamordnare.

peter@pmlbygg.se   www.pmlbygg.se

(liten rulle)

rabatt på FILM konvertering50%

(liten rulle)

Byt skokartongen mot USB och 
eller DVD och framtidssäkra era 

familjeminnen.Vi finns i Ramkvilla.  

Vi bjuder på personligt
utformad DVD box

Vi bjuder på personligt
utformad DVD box

ULLEBOMAGIC.SE
0703 738 115

rabatt på VIDEO konvertering
35%

Nygårdsvägen 16  574 74  RAMKVILLA   

VÄLKOMNA!

50:- per 15 m konverterad film                    
50:- per 30 min konverterad video 

DVD skiva 75:- USB dagspris

50:- per 15 m konverterad film                    
50:- per 30 min konverterad video 

DVD skiva 75:- USB dagspris
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 Fotogenlampa Koholmen Klar, grön eller brun 795:-

Förhoppningsvis är det vår när 
ni läser detta, för just nu är det 
riktigt ruggigt väder utanför mitt 
fönster. Men ljuset är på väg till-
baka med stormsteg och det gör 
underverk med humöret!

På Lammhults bibliotek är 
det högsäsong året runt. Vi får 
in nya spännande böcker för 
alla åldrar och intressen hela 
tiden. För trädgårds- och rese-
intresserade finns flera nya 
trädgårds- och resehandböcker. 

Elena Ferrantes romansvit 
om Elena och Lila ligger fort-
farande i topp i reservationskön 
sedan förra sommaren och vi 
väntar med spänning på fjärde 
och sista delen om väninnornas 
komplicerade och växlande re-
lation. Camilla Läck berg har 
skrivit färdigt sin tionde bok i 
Fjällbackaserien och vi hoppas 
kunna sätta upp ”Häxan” i hyl-
lan innan sommaren.

De senaste åren har det 
getts ut många fantastiska ung-
domsböcker. Det är lite synd 
att de kallas ungdomsböcker 
tycker jag, då många av dem 
kan ge vuxna i alla åldrar en 
riktig läsupplevelse. I Fan-
tasy-genren tycker jag ”Vattnet 
drar” av Madeleine Bäck och 
”Änglafall” av Susan Ee höjer 
sig över mängden. De är båda 
förstadelar i en trilogi. Den 
bästa kärlekshistorien måste 
vara antingen ”Tala är guld: de 
sa allt till varann utom det allra 
viktigaste” av Cammie McGo-
vern eller ”Du, bara” av Anna 
Ahlund. Båda vackra och tro-
värdiga om kärlek som trotsar 
alla hinder, men jag kan inte 
bestämma mig för vilken. 

2016 års Augustprisvinnare 
”Tio över ett” av Ann-Helén 
Laestadius riktar sig till 12-15 
åringar, men är väl värd att läsa 
av oss ”äldre”. Den handlar om 
Maja som inte kan sova utan 
ställer sin väckarklocka på tio 
över ett varje natt för att vara 
redo att väcka familjen och 
fly när huset rasar ner i gruv-
hålet. Maja bor i Kiruna där 
staden håller på att flyttas för 
att LKAB ska kunna fortsätta 
spränga under jord.

Jag har precis hittat en ny 
favoritförfattare som många 
av er säkert redan läst, Karin 
Alvtegen. Hittills har jag läst 
”Skam” och ”Fjärilseffekten” 
och de var otroligt välskrivna, 
trovärdiga, gripande, jobbiga 
och tankeväckande. Ser fram 
emot att läsa hennes andra 
böcker!

Måndag 3 april kl. 18.00 
kommer deckarförfattaren 
Bengt Carlberg till oss och be-
rättar om sina tre böcker som 
utspelar i Växjö kommun. 

Den 11 maj kommer jag 
och en kollega ge boktips på 
Vårat Fik kl. 15.00.

För barnen har vi en hel 
del att erbjuda i vår för olika 
åldrar. Under april och maj 
har vi sago stunder, Bokbio, 
Biblioteksdeckarna. Kodoteket 
kommer med sina spännande 
interaktiva programmerbara 
robotar och fler teknikintresse-
väckande prylar. Kom in och 
hämta ditt program!

Medborgarkontoret kom-
mer att fortsätta erbjuda sam-
hällsvägledning på onsdagar 
kl. 13-19 och vårt Språkcafé, 
som sköts av våra trogna och 
duktiga volontärer, fortsätter 
fram till 14 juni, också på ons-
dagar, kl. 15.00–16.30.

Alla barn mellan 9-13 år är 
välkomna på Bokhyllehänget 
tisdagar kl. 14.00–15.30 t o m 
25 april. Vi pratar böcker, ska-
par, spelar tv-spel och annat 
skoj!

Jag funderar även på fram-
tiden, vad Lammhultsborna 
kan tänka sig vilja veta mer om, 
var med om och göra på biblio-
teket. Jag har bland annat tänkt 
på visning av nya sällskaps spel, 
tv-spelsturnering, bokklubbar, 
skrivarworkshops, högläsning, 
föreläsningar om jakt i Sverige 
genom århundradena och om 
Asa herrgård eller varför inte 
choklad? 

Vad tycker ni? Vad skulle ni 
vilja att vi gjorde/hade på ert 
bibliotek? Kom in och berätta! 
Välkomna!

Tanja Lindgren, bibliotekarie

Det händer på Bibblan!
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Asadagen är ett samarrange
mang mellan föreningarna i 
Asa, Svenska kyrkan och Asa 
Herrgård. Initiativtagare är Asa 
Socken råd. 

Nu har vi gjort vår tredje Asa-
dag och den senaste blev nog 
den bästa. Asa Herrgård var 
öppen och Ångaren Thor kom 
till herr gårdsbryggan. Alla som 
ville kunde äta lunch på Herr-

gården. Klockan 13.00 var det 
flagghissning och national sång.

Vi ser att det är lyckat med 
aktiviteter både på herrgårds-
sidan och kyrksidan.

På kyrksidan öppnade kvar-
nen för servering och hantverks-
utställning. Hembygdsgården 
visade bilder från Asa förr i tiden 
och det var en uppskattad tips-
tävling med gamla prylar. Fina 
bilder visades vid linbastan.

För barnen fanns det hin-
derbana, åka häst och vagn och 
ponnyridning. Lotterier och 
underbar fika med hembakat. 

På herrgårdssidan hade För-
söksparken öppet hus, loppis i 
Oden, musik vid bryggan och 
tipsrunda. Det berättades även 
historier och skrönor om Asa 
herrgård.

Avslutning på denna vackra 
soliga dag blev i kyrkan med 

konsert av Akademiska Kören 
från Växjö

Vi tänkte från början att mål-
gruppen för Asadagen skulle 
vara Asabor och andra med röt-
ter i Asa, nu tycker vi att den här 
dagen passar för alla. 

Välkomna till en Asa-bra national-
dag 2017!

Nationaldag i Asa

Kupan
Bilder från Lammhultkretsens 
årsmöte 2017. Förutom sed-
vanliga förhandlingar och fika 
avtackades Helen Johansson 
från sitt uppdrag som sekrete-
rare. 

Elvira Zackeusson under-
höll, hon berättade om sin 
upp levelse som Lucia och 
med vacker sång.

Bo Kanstedt, ordförande
Röda Korskretsen i Lammhult
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Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

Förskolorna i Lammhult har köpt in två 
eldrivna så kallade Christiania-cyklar, så 
att barn och pedagoger kan komma ut på 
nya äventyr och upptäcka närsamhället. 
Miljö vänligt är det också!

Varje cykel kan ta fyra till sex barn 
som sitter bältade, naturligtvis med reflex-
västar och hjälmar på. Heja gärna när ni 
ser dem komma trampande.

Jaana Vainio, förskolechef

Cykeläventyr för förskolebarnen

Konsert med sång och cello
Folkets hus välkomnar Katarina och Svante 
Henryson 21 april. Katarina och Svantes 
repertoar har vuxit fram under lång tid 
och spänner över jazz, pop, folkton och 
indisk raga. Det stora spannet innebär att 
kompositörerna utgörs av en blandad ska-
ra med allt från Elton John, Joni Mitchell, 
Paul Simon, Prince, Katarina och Svante 
själva till J.S. Bach och John Coltrane. 
Det kan även dyka upp något på svenska i 
form av Cornelis Vrees wijk och Tage Da-
nielsson.

Sången har varit Katarina Henrysons 
uttryck allt sedan hon gick i Adolf Fred-
riks Musikklasser som barn, vidare på 
Musikhögskolan i Stockholm och under 
90-talet som studio- och körsångerska 
inom pop och soulgenren. Förutom sång-
en ägnar hon sig åt att komponera musik 
och sångtexter. Kärleken till jazz och folk-
musik är en utgångspunkt, och hennes 
sångsätt har ett rakt och okonstlat uttryck.

Svante Henryson har en bredare reper-
toar än de flesta. Tyngdpunkten ligger i 

en modern, sofistikerad jazz och 2014 ut-
sågs han till Årets jazzmusiker av Sveriges 
Radio. Men han är lika hemma i modern 
konstmusik som i den avancerade jazzen, 
och spelar både Vivaldi och hårdrock.

After Work!
Den 15 februari gästades After Work i 
Lamm hults församling av två vackra 
röster.

Mor och dotter, Lena Carlsson och Ulri-
ka Stark, höll ett fantastiskt sångprogram 
med titeln På alla dina vägar. Genom ord 
och ton fick vi följa med på en vandring 
genom både livet och trons väg. Gud 
kommer oss till mötes redan som nyföd-
da. Vi föds in i Hans kärlek och Han följer 
oss genom livet. 

Lena Carlsson bor i Vislanda och 
arbetar till vardags som kantor i Västra 
Torsås. Lenas dotter Ulrika är präst och 
arbetar annars i Tävelsås och Kalvsviks 
församlingar, men kommer att vikariera i 
Lammhults församling under våren. Till-
sammans har Lena och Ulrika hållit olika 
musikprogram från och till i nästan 30 år. 
Kvällen i Lammhults kyrka var uppskat-
tad och vi tackar så mycket för besöket.  

Ungefär fyra onsdagar per termin har 
vi After Work i församlingen. Det är alltid 
olika gäster och vinklar på programmet. 
Den 15 mars och 26 april har vi kvar den 
här terminen. Varmt välkommen till oss! 

Tobias Stark, församlingspräst, Lammhult.
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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

Ja, här sitter man nu ett halvår 
efter den omtumlande extra 
föreningsstämman för Folkets 
Hus där hela styrelsen byttes ut.

Jag fick frågan tidigt i juni må-
nad om att ta över som ordfö-
rande för FH Lammhult och 
försöka hjälpa föreningen på 
rätt köl igen. Som nyinflyttad 
i Gigaryd strax utanför Lamm-
hult kände jag att detta kunde 
vara ett bra tillfälle att kom-
ma in i samhället och skapa 
nya kontakter samtidigt som 
jag kunde göra lite nytta. Jag 
är sedan tidigare inblandad i 
flertalet föreningar, bl.a. S/W 
2010 innebandy i Vrigstad och 
Stockaryd, huvudstyrelsen IFK 
Stockaryd samt tävlingschef i 
Smålands Innebandyförbund 
sen nio år. Har som sagt många 
bollar i luften och älskar att se 
resultat skapade genom gemen-
samma krafter.

Vi kan ju lugnt säga så här, 
att de sex månaderna som 
ordförande har inne burit otalt 
med problemlösande och korri-
gerande. Till dags datum har vi 
inom Folkets Hus styrelse löst 
de uppdragen föreningsstäm-
man gav oss. Vi har sålt Värds-
husfastigheten till Zana Canpo-
lat, krögare och fastighets ägare 
från Växjö. I samband med 
försäljningen ordnande vi även 

upp tomtproblemet med en 
lantmäteriförrättning, då FH 
stått på så kallad ofri grund se-
dan den byggdes. Den gamla 
tomten på Jönköpingsvägen sål-
des i samma skede till Vidinge-
hem, och i och med dessa två 
försäljningar skapades en välbe-
hövlig likviditet för föreningen. 

Bingo delen har satts igång 
och vi kommer även att presen-
tera flertalet musikupplevelser 
under 2017. Vi har även en 
grupp som jobbar med aktivite-
ter för den lite äldre generatio-
nen, där vi hoppas kunna locka 

med trevliga begivenheter. Ja 
som ni förstår har det hänt och 
kommer att hända fantastiskt 
mycket i föreningen Folkets 
Hus. Nu hoppas och tror jag att 
alla i Lammhult med omnejd 
besöker oss, och gör vår fina an-
läggning till en mötesplats.

Redan nu riktar jag ett stort 
TACK till hela styrelsen, frivil-
liga och annat folk som gjort 
och gör ett helt enormt fantas-
tiskt arbete på ideell basis. All-
tid oavsett!

Gerhard Borkowski
Orförande Folkets Hus

Nyheter från Folkets hus Lions Club
Lions samlar in glasögon i 
Lamm hult Du har säkert fullt 
brukbara glasögon som du 
“växt ur” eller tröttnat på. 
Dessa kan komma till nytta 
i länder, där behovet av glas-
ögon är stort, men de ekono-
miska möjligheterna att skaffa 
sådana är små eller inga alls. 
Begagnade glasögon samla-
des in av Lions, glasens styrka 
mäts upp och klassificerades. 
Glas ögonen skickades sedan 
ut till behövande världen över. 
I Lammhult kan du lämna 
glasögon till Apotek Hjärtat, 
Röda Korset Kupan eller Lions 
Godsmagasin då det är öppet.

Lions säljer påskris i Lammhult 
Lions säljer påskris till företag 
och affärer, intäkterna går till 
Lions hjälpverksamhet.

Lions samlar in loppor Lions 
tar tacksamt emot ”loppor” till 
Lions loppmarknader, intäkter 
från dessa går till Lions hjälp-
verksamhet. Du som vill skänka 
loppor kontaktar Mikael Pehrs-
son 073-092 11 81 eller Krister 
Yngvesson 070-399 11 74.

Lions välkomnar våren på 
Lamm en gatan Valborgsmässo-
afton bjuder Lions traditions-
enligt de boende på Lammen-
gatan till samkväm för att hälsa 
våren välkommen. Det blir 
vårtal, musik, kaffe och tårta.
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Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94 | www.a-maklare.se

PRO lär om Värmland
PRO Lammhults studieansvariga Barbro 
Malm har i vinter ordnat en studiekurs 
om Värmland öppen också för deltagare 
från SPF Seniorerna. 

Studieledare har varit Hans Falk som 
har mångårig erfarenhet av landskapet 
och med glimten i ögat har han berättat 
för de 16 deltagarna både ditt och datt om 
denna Sverigedel. 

Lite jobb har också kursdeltagarna fått 
göra genom att de döptes om med nya 
egennamn efter landskapets olika kom-
muner fick som specialuppgift att studera 
just dessa. 

Nu planeras för fullt för en resa från 
Lamm hult till Värmland i sommar.

Lisbet Peterson, PRO Lammhult

Seghalla Dans och Loge kommer 
efter att under nästan 10 år 
inte arrangerat några offentli-
ga danser, att återigen öppna 
upp portarna. Fredagen den 
5 Maj arrangerar S/W 2010 
(Stockaryd & Wrigstad Inne-
bandy) i samarbete med Best 
Western Vrigstad Värdshus 
danskväll med Sveriges ledan-
de dansband Lasse Stefanz 
med frontfiguren Olle Jöns-
son i spetsen. Bandet bildades 
1967, vilket innebär att man 
i år gör sitt 50:e år på dans-
bandscenen där man anses 
vara Nordens största dans-
band. De har sålt miljontals 
skivor, vunnit imponerande 
fyra Grammisar och ett otalt 
Guldklavar (dansbandsbran-
schens stora pris), medverkat i 
Melodifestivalen, mängder av 
radio och tv-program och flera 
dokumentärer har gjorts. Den 
22 ton tunga turnébussen rull-
lar så gott som varje helg iväg 

från Kristianstad och 
runt hela Norden och 
5 Maj rullar den in 
på Seghallas infart. 
Lasse Stefanz fyller is-
hallar och folkparker i 
såväl stekande sol som 
frostiga minusgrader. 
De levererar taktfast 
dans- och partymusik 
i uppemot fyra tim-
mar varje kväll, svetten 
lackar och bootsen är 
putsade.

För arrangören S/W 
2010 och dess ordfö-
rande Gerhardt Bor-
kowski är detta en stor 
möjlighet att dels få 
igång danserna på Seg-
halla igen, samt tjäna en bra 
slant till föreningen och dess 
ungdomar. Vrigstad Värdshus 
kommer i samband med dan-
sen att bjuda in till södra Sve-
riges största »After Work«, och 

även Svante Stener vik, VD, 
ser med förtjusning fram emot 
danserna framöver.

Sven Evert Gunnarsson, ägare 
av Seghalla, är också otroligt 

inspirerad av faktum att dan-
serna startas upp igen och även 
han hoppas och tror på ett stort 
genomslag med en bred dans-
publik i alla åldrar.

Gerhard Borkowski

Många medaljer, flera av dem från Värmlands
tiden, kunde Hans Falk visa upp.

SvenÅke ”Kristinehamn” Broman och Kenneth 
”Sunne” Malm.

Birgitta ”Hagfors” Hultstein och Simone 
”Munkfors” Nilsson trivdes som synes gott.  
Flera Värmlandshistorier bjöds de liksom 
övriga deltagare på under kursens gång

Nypremiär på Seghalla
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SATSA PÅ POÄNG
Gör en riktigt smart investering

Långsiktigt sparande är en smart investering. Och 
ju tidigare man börjar spara, desto bättre. Att ha 
en rejäl grundplåt när det är dags att ta avgöran-
de steg i livet är en trygghet.

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

MAN  
INVESTERAR 

I POÄNG

MAN  
FÅR UT MER 
VALFRIHET

MAN 
INVESTERAR 

PÅ LÅNG SIKT

Ett sådant steg handlar om boen-
det. Till exempel när det är dags 
att flytta till första egna lägen-
heten. Eller när man ska sälja sin 

villa och flytta till en hyresrätt.  

För 100 kr om året står du i den kommunala 
bostadskön. Under tiden kan du luta dig 

tillbaka medan dina köpoäng rullar 
in – ett om dagen.

Så gå in på Boplats Växjö 
redan idag och påbörja 

din framtidsinvestering. 
På så sätt blir valfriheten 

som störst när den behövs 
som mest.

MAN ÄR  
REDO NÄR DET 

ÄR DAGS

Boplanera nu – njut sen!

Hyresbostäders bobutik  
Tel 0470-77 08 80 

Växjöhems bobutik  
Tel 0470-74 85 15 

Vidingehems bobutik  
Tel 0470-70 17 70  

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Tre bostadsbolag i samverkan

Boplats Växjö
Tre bostadsbolag – en kö

Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet  
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se  

eller ring till någon av Boplats Växjös bobutiker. 

www.boplats.vaxjo.se

Bo bekvämt 
i centrum
Telefon 0472 - 48 250

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40

Kom in och inspireras 

Växjövägen 42. 

Munblåst vas Grow
Nina Johanna Christensen 

Liten 265:-
Stor 395:-

Äntligen vår!

norrgavel
För svala kvällar

Pläd i eko-ull  
Från 795:-

Pinnpall
Från 1 550:-

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14  

0472 – 26 07 03


