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Allehanda

NYA LAMMHULTS

Läs mer om Lammhultsdagen på mittuppslaget

designauktion
17 juni kl 12.00
mer info mobelriket.se
Visning av möblerna på Folkets hus kl 10-12. 

Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden 
genom Team Rynkeby Jönköping.

Lammhultsdagen 17 juni 2017

Lammhults egen revystjärna Mats Eric son var 
auktionsutropare vid förra årets Design auktion 
som inbringade hela 40 400 kr, oavkortat 
skänkta till Barncancerfonden. Vi hoppas på 
en lika intensiv budgivning i år – passa på att 
fynda unika designmöbler och samtidigt stötta 
Barn cancerfonden genom Team Rynkeby Jön
köpings insamling.

Årets Lammhultsbo 2016 Holger Petersson.

Exempel på trätofflor som finns på marknaden.

Årets knallemarknad anordnas av Lions 
Club i Lammhult. Samarbetet mellan 
föreningar, företagare och övriga aktörer 
i Lammhult med omnejd visar sig göra 
underverk, och vi är stolta över att kunna 
erbjuda en riktig marknad!
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www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Välkommen till oss på Lammhultsdagen!
Öppet hus – make-uprådgivning – tatuering – håranalys

10 % på alla hårvårdsprodukter lördag 17 juni.

Yoga & Massage 
Lammhult 

Yogaretreat Småland och Öland 
Bokadirekt.se eller 0735-099434

ankihisshult@hotmail.com

Yoga By Småland
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Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Ordföranden har ordet
Snart stundar Lammhults
dagen, min första som ord
förande i Samhällsföreningen. 
Det är så roligt att se det stora 
engagemang som finns från 
många föreningar, företag och 
från kommunen. Ett otroligt 
arbete läggs ner på att få till 
och göra Lammhultsdagen till 
en dag att minnas. 

Äntligen är försäljningen av 
värdshuset avslutad och vi kan 
glädjas åt en sommar med ett 
öppet värdshus, till gagn för så
väl alla Lammhultsbor som för 
besökare och turister som gästar 
Lammhult. Ny krögare är Zana 
Canpolat. Värds huset byter vid 
övertagandet namn till Zack ś 
värdshus i Lammhult, vilket ger 
en känsla av att något nytt vän
tar. Zack ś värdshus  kommer att 
ha kvällsöppet till 21.00, lunch 
kommer att erbjudas under som
maren och från augusti luncher 
med husmanskost. Invigningen 
är planerad till Lammhults
dagen. Detta är efterlängtat och 
något att se fram emot. 

Bland de närvarande sprud
lade entusiasmen när projektet 
Odla kompis drog igång. Det var 
roligt att bevittna med vilken 
glädje potatis och fröer petades 

ner i jorden. I anslutning till 
Odla kompisprojektet har Sam
hällsföreningen sökt och blivit 
beviljade Leader Linnépengar, 
för att den 29 augusti göra en 
bussresa till Malmö för att se 
hur de arbetar där och genom
för likande projekt. I första hand 
vänder sig resan till de som 
deltar eller kommer att delta i 
projektet. Resten av platserna 
går till övriga intresserade. Mer 
information kommer att anslås 
på olika ställen i Lammhult.

Sommaren 2015 rusta
des Lygnenrundan upp med 
hjälp av ideella krafter och en 
grillplats ställdes i ordning, 
ett lättillgängligt och trevligt 
promenad stråk. Förhoppning
en var att alla som använder 
grillplatsen skulle göra det med 
ansvar. Dessvärre har vi fått be
vittna stor skade görelse på plat
sen och en ansvarslös hantering 
av eld som kunnat orsaka en 
omfattande brand. Tack och lov 
kunde en upp märksam Lamm
hultsbo av värja katastrofen. För 
allas vår trevnad – var ansvars
full vid användandet av våra 
smultronställen.  

Önskar er en riktigt skön 
sommar! Annika Hallqvist

Lammhults Alle handa nr. 3 2017 delas ut under vecka 36, 
senast 5 september. Texter, bilder, annonser och andra 
mycket välkomna bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se 
eller postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult 
senast måndag 21 augusti. Kom ihåg att alla tidigare nummer av  
Nya Lammhults Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se

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

Torsten & Maria Magnussons stiftelse

B
er

g 
A

sa
   

 A
ne

bo
da

Är du under  år gammal? Är du stadig-
varande 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?

Då kan du söka stipendium från:

Hämta kriterier och ansökningshand-
lingar på www.tommstiftelse.se
Ansökan, personligt brev och personbevis
skickas senast  augusti  till:

Anna Håkansson, Långsryd,   Lammhult

Lammhultsdagen
På Lammhultsdagen serverar vi 

räkbåtar med handskalade räkor 60 kr,  
kyckling - eller räksallad 75 kr och 

mycket annat smått och gott.
Vi har öppet 8 – 16 

Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4
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Hjälmsbodarna Sommarprogram 2017
Öppet söndagar 14:00 – 18:00      Café och Hantverksbutik

Sommarutställning

18/6 – 20/8 Färg, Form och Återbruk, Inredningsdetaljer med finess 

 Ing-Britt Olsson, Stockaryd

Aktiviteter

19/6, 17/7 Sommar-stickcafé måndagar kl. 18:00.  
och 7/8 Ta med fikabröd så bjuder vi på kaffet.

18/6 Mopedrally kl. 14:00 – 18:00. En lagom runda i vackra omgivningar, motorrelaterad 

 loppis och kuriosa, ingen föranmälan. Startavgift 50 kr.

4/8 Slåttergille kl. 18:00. Vi bjuder på gröt och mackor!

11/8 Musikkväll kl. 18:30, »Elvis och andra goa gubbar« med Ehrling Lundberg Malmbäck. 

 Entré 50 kr.

20/8 Rally för veteraner och andra pärlor kl. 12:00 – 17:00, runda på ca 3 mil med  

 förarprov. Bilarna startar kl 13:00, underhållning, café med hembakat.  

 Startavgift 100 kronor, ingen föranmälan.
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CENTRUMKYRKAN LAMMHULT 
En ny församling, men tillsvidare två kyrkolokaler.

Söndag 11 juni Gudstjänst i 
Missionskyrkan kl 10.00 med 
Stanley Källner.
Tisdag 13 juni Bibelstudium och 
bön i Filadelfiakyrkan kl 19.00.
Lördag 17 juni Lammhultsdagen, 
se särskilt program.
Söndag 18 juni Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan kl 10.00 med 
Stanley Källner.
Tisdag 20 juni Bibelstudium och 
bön i Missionskyrkan kl 19.00.
Torsdag 22 juni Andakt på 
Lammen gatan kl 14.30.
Söndag 25 jun Gudstjänst i 
Missionskyrkan kl 10.00 med 
Stanley Källner.

Söndag 2 juli Gudstjänst i 
Fila delfiakyrkan med Christer 
Karlsson, HHN kl 10.00.
Tisdag 4 juli Bön i Missions
kyrkan kl 19.00.
Torsdag 6 juli Andakt på 
Lammen gatan kl 14.30.
Torsdag 6 juli Daglediga på 
Altona: Sandsjöforstrion sjunger, 
spelar och talar kl 15.00. Med
tag kaffekorg
Söndag 9 juli Gudstjänst i Mis
sionskyrkan Christer Thorn
berg predikar och sjunger kl 
10.00.
Tisdag 11 juli Bön i Missions
kyrkan kl 19.00.
Söndag 16 juli Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan med Sigvard 
Thordin kl 10.00.
Tisdag 18 juli Bön i Missions
kyrkan kl 19.00.
Torsdag 20 juli Andakt på 
Lammen gatan kl 14.30.
Söndag 23 juli Gudstjänst i 
Missionskyrkan med CarlJohan 
Nilsson kl 10.00.
Tisdag 25 juli Bön i Filadelfiakyr
kan kl 19.00.
Söndag 30 juli Gudstjänst i Fila
delfiakyrkan med Stig Göran 
Linde kl 10.00.

Tisdag 1 augusti Bibelstudium 
och bön i Missionskyrkan kl 
19.00.
Torsdag 3 augusti Andakt på 
Lammengatan kl 14.30.
Söndag 6 augusti Gudstjänst i 
Missionskyrkan med Stanley 
Källner HHN kl 10.00.
Tisdag 8 augusti Bibelstudium 

och bön i Filadelfiakyrkan kl 
19.00.
Söndag 13 augusti Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan med Stanley 
Källner kl 10.00.
Tisdag 15 augusti Bibelstudium 
och bön i Missionskyrkan kl 
19.00.
Torsdag 17 augusti Andakt på 
Lammengatan kl 14.30.
Söndag 20 augusti Gudstjänst 
i Missionskyrkan med Stanley 
Källner kl 10.00.
Tisdag 22 augusti Bibelstudium 
och bön i Filadelfiakyrkan kl 
19.00.
Onsdag 23 augusti Församlings
möte i Missionskyrkan kl 19.00.
Söndag 27 augusti Gudstjänst i 
Filadelfiakyrkan kl 10.00.
Tisdag 29 augusti Bönegrupper
na samlas i hemmen kl 19.00.
Torsdag 31 augusti Andakt på 
Lammengatan kl 14.30.

Söndag 3 september Gudstjänst 
i Missionskyrkan med Stanley 
Källner, HHN kl 10.00.

Tisdag 5 september Bibelstudi
um och bön i Missions kyrkan kl 
19.00.
Lördag 9 september Avskedssam
kväm för Stanley Källner i 
Missions kyrkan kl 18.00.
Söndag 10 september Guds
tjänst i Filadelfiakyrkan Avskeds
predikan av Stanley Källner 
kl 10.00.
Tisdag 12 september Bibelstudi
um och bön i Missions kyrkan kl 
19.00. 
Torsdag 14 september Andakt på 
Lammengatan kl 14.30.
Söndag 17 september Gudstjänst 
i Missionskyrkan med Göran 
Ahlander kl 10.00.

LAMMHULTS FÖRSAMLING
Välkomna till våra kyrkor i sommar!
Torsdag 22 juni Musikgudstjänst 
kl 19.00 i Aneboda. 
Lördag 24 juni Gudstjänst kl 
14.00 i Skogstemplet i Asa.
Söndag 25 juni Gudstjänst kl 
17.00 i Lammhult
Söndag 2 juli Gudstjänst kl 
10.00 i Berg
Torsdag 6 juli Musikgudstjänst 
kl 19.00 i Lädja missionshus
Söndag 16 juli Mässa kl 10.00 i 
Lammhult

Kalendarium sommaren 2017 Torsdag 20 juli Musikgudstjänst 
kl 19.00 i Asa
Söndag 30 juli Musikgudstjänst 
kl 18.00 i Lammhult
Söndag 6 augusti Friluftsguds
tjänst kl 14.00 på Gamla kyrk
platsen i Berg. I samarbete 
med Hembygdsföreningen.
Söndag 13 augusti Friluftsguds
tjänst i Asa Årdenshuset 
Kråke torp. I samarbete med 
Hembygdsföreningen.
Torsdag 17 augusti Musikguds
tjänst kl 19.00 i Aneboda.

PRO LAMMHULT
Fredag 9 juni Utfärd till Pann
kakshuset i Tolg där lanthandlare 
Pär Renevall berättar om Tolg och 
underhåller med sång. Avresa 
från Lyckanshöjd kl 14.00. An
mälan till Bengt Ivar 047226 
05 20 eller 070399 10 24.
Lördag 8 juli Utfärd till Stenber
gaspelen i Stenberga Hembygds
gård. Avresa från Lyckanshöjd 
kl 13. Anmälan till Eivor 
047226 08 66 senast 9 juni.
Fredag 11 augusti Grillfest vid 
Boulebanan kl 15. Underhåll
ning av Värendsharpan. Korv
grillning, boulespel, tipsrunda 
och lotterier. PRO Vrigstad 
gästar. Anmälan till GunBritt 
047226 05 36.
Fredag 8 september En 
spännande bussutfärd till Astrid 
Lindgrens hemtrakter. Frågor 
om program och för anmälan 
kontakta Bengt Ivar 047226 
05 20 eller 070 399 10 24.
Fredag 22 september Alvar 
Liljengren visar gamla filmer från 
Lammhultsbygden i Lammhults 
Församlingshem kl 15. Servering 
och lotterier. Anmälan till 
Bengt Ivar 047226 05 20 eller 
070399 10 24.
Under hösten planeras en 
studiecirkel i data. För infor
mation kontakta Barbro Malm 
0470 75 78 51.

SPF SENIORERNA I LAMMHULT
Onsdag 14 juni midsommarfest 
med sill och potatis samt jord
gubbar i Bergs Bygdegård kl 
14.00. Mona G spelar upp till 
dans.

HJÄLMSBODARNA
Öppet söndagar 2/720/8 kl 1418
Mopedrally 18/6
Stickcafékvällar 19/6, 17/7, 7/8

Musikkväll 11/8 kl 18.30 ”Elvis 
o andra goa gubbar” Ehrling 
Lundberg, Malmbäck.
Veteranbilsrally 20/8 kl 1217. 
Förarprov, priser o musik.
Utställning hela sommaren:
”Färg, Form o Återbruk” av 
IngBritt Olsson, Stockaryd

LILLA BJÖRKA
Sommarens utställning 1 juli 
till 13 augusti kl 1218 utom 
måndagar. Åter  vinning men med 
glamour! Textil konstnärerna 
Agneta Ole dal och Gitt Grän
sjö visar fantastiska kreationer 
av gamla kors stygnsbroderier, 
broderade kaffe dukar och vir
kade spetsar i författaren Elin 
Wägners hem Lilla Björka. 
Skrivarstugan Den nya ut
ställningen om Elin Wägner 
Feminist, pacifist, miljö aktivist.  
Kyrkstallet Kajsa Holst visar 
Tras mattans historia. 
Föreläsningar 
Onsdag 12 juli kl 18.00 Om jäm
ställdhet. Gudrun Schyman. 
”Vi träffades för första gången 
för fem år sen. Vi gick på 
handelsinstitut i Göteborg och 
var ungefär lika styva. Nu har 
han 4600 i fast lön och jag har 
1000, är inte det eget?” 
              (Ur Norrtullsligan 1908) 
Onsdag 2 augusti kl 18.00 Om 
Fred. Pierre Schori. 
Han har arbetat med frågor 
om fred, bistånd och mänskli
ga rättigheter både på hemma
plan och ute i världen under 
större delen av sitt yrkesliv. 
Onsdag 9 augusti kl. 18.00 Fred 
med Jorden! Birger Schlaug. 
Om Elin Wägners miljö enga
gemang och hur hon, som 
första tänkare, vävde samman 
den ekologiska dimensionen 
med freds och demokrati
frågor.

IFK LAMMHULT
Midsommarafton fredag 23 juni 
Midsommarfirande på Norrvalla 
kl 1416. 

LAMMHULTSBADET HÄLSOARENAN
Lördag 17 juni till söndag 20 
augusti Öppet måndagfredag 
10.0019.00, lördagsöndag 
10.0018.00.
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HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Äntligen kom våren efter många tveksam
ma försök. I väntan på värmen spikade vi 
sommarens och höstens program. 

Vi kommer ha en hel del aktiviteter för 
barnen, se separat program. För vuxna 
kommer deckarförfattaren Arne Dahl 
måndag 9 oktober kl 18.00. Vi kommer 
även ha ett Bokcafé torsdag 5 oktober kl 
18.00, där vi kommer att ge tips på böck
er och så fikar vi förstås! Boka datumen 
redan nu.

I år fokuserar vi på biblioteket lite ex
tra på att ge barnen här i Lammhult möj
lighet att testa olika tekniska och digitala 
verktyg. 

Ett av bibliotekets viktiga uppdrag är 
att se till att alla har tillgång till infor
mation och kunskap. Digital kompetens 
blir allt viktigare för att kunna ta till sig 
information och kunna vara delaktig, vil
ket är en förutsättning för ett demo kratiskt 
samhälle. Alla barn har inte samma för
utsättningar att få den här kompetensen 
hemma. Vi har bland annat köpt in ett 
tvspel, många spelutvecklare och pro
grammerare börjar sin yrkesutbildning 
just med hjälp av tv och datorspel. Vi 
har även haft besök från Stadsbibliotekets 
Kodotek där barnen fått prova på att byg
ga 3Dmodeller, programmera robotar 
och prova på olika pedagogiska och roliga 
spel. Det har varit mycket uppskattat och 
till hösten fortsätter vi kombinera teknik 
och skapande.

Under sommaren ger vi alla barn 612 
år en läsutmaning, som är helt frivillig. De 
kommer att få en folder med instruktioner 
där de även ska berätta om fem böcker de 

läst under sommarlovet. Som belöning får 
de en bok när de lämnar in talongen på 
biblioteket, tidigast 1 augusti. 

De får mer information om detta i 
skolan, men är ni nyfikna är det bara att 
titta in så berättar vi gärna mer! Ni kan 
hjälpa era barn/barnbarn/andra barn med 
läsningen genom att själva läsa. 

Barn gör inte som vuxna säger, utan 
som de vuxna gör …

Vi kommer som vanligt ha stängt un
der juli månad, men lånetiden förlängs 
till augusti så ingen panik med återläm
ningen med andra ord. 

Se till att låna hem ordentligt med 
böcker senast 29 juni.

Boktips ska ni få också! En av mina 
favoriter i vår är Linda 
Olssons senaste roman En 
syster i mitt hus. Ett gripan
de familjedrama om svek, 
sorg, hopp och förlåtelse. 
Linda Olsson beskriver 
trovärdigt två systrar vars 

liv har formats av den barndom de delat, 
och ändå inte delat. 

Den konstigaste bok jag 
läst är Han Kangs Vegetari
anen. Liknar ingenting jag 
läst tidigare. Mörk, obe
haglig och märklig. Men 
den fastande och det kom
mer dröja länge innan jag 

glömmer den. Om jag någonsin gör det. 

Jag hoppas ni får en skön och härlig som
mar. Vi ses på bibblan!

Tanja, bibliotekarie på Lammhults bibliotek

Under hösten, vintern 2016 och våren 2017 
har vi gnuggat geniknölarna och äntligen 
börjar allt falla på plats! Just nu planeras 
en mötesplats som kommer öppna mitt i 
byn på Centrumgatan. 

Mötesplatsen kommer fungera som 
en träffpunkt, därav namnet Träffpunkt 
Lamm hult. Här kommer det finnas med
borgarservice och arbetsmarknadsinrik
tade verksamheter. Det är besökarna och 
människorna i Lammhult som inspirerar 
till aktiviteterna och inslag i verksam
heten. Delaktighet och samhällsutveck
ling är en självklar del av Träffpunkt Lamm
hult. Träffpunkten kommer drivas av 
kvinnor men självklart vara öppen för alla.

Under Lammhultdagen kommer den 
som vill få chans att få veta mer om verk
samheten, men en officiell invigning 
kommer efter sommaren. Har du tankar 
eller idéer om mötesplatsen, tveka inte att 
titta förbi på Centrumgatan lördagen den 
17 juni. Hoppas vi ses!

5 snabba frågor och svar 
1. Vilka står bakom mötesplatsen? Träff
punkt Lammhult startas i samverkan mellan 
Växjö Kommun, Vidingehem, Svenska kyrkan, 
Samhällsföreningen och Arbetsförmedlingen. 
2. Vem får komma dit? Hit är alla välkomna!
3. Vad kan man få hjälp med? Samhälls
information, jobbsökning, vägledning, språk
stöd, matchning med mera. 
4. Vad kan man göra? Verksamheten bygger 
på besökarnas behov och initiativ. Har du en idé 
eller tankar om vad som skulle berika byn och 
invånarna så bolla gärna dina tankar med oss. 
5. Vilka öppettider kommer träffpunkten 
ha? Främst dagtid men vi hoppas kunna utöka 
verksamheten t.ex. genom temakvällar.

Det händer på Bibblan! Träffpunkt Lammhult
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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!

Mitt eller ditt? Allas?
Våra förskolegårdar är roliga för 
Lammhults små barn att leka 
på under sin vistelsetid hos oss 
på förskolan. Vi har noterat att 
det är besök på gårdarna under 
kvällar och helger också, vilket 
är helt okej för vår del.

Däremot är det inte roligt 
när saker förstörs eller stjäls 
från våra utegårdar. Det mes
ta låser vi in på kvällen när vi 
stänger verksamheten för da
gen, men några kvastar eller 
spannar kan bli kvar på går
den.  Större saker som bord, 
lekan ordningar eller byggen 
som barn och pedagoger byggt 
tillsammans plockar vi inte 
heller in. 

Det betyder inte att det är 
allmän egendom som man får 
ta med sig. 

Lek och vistas gärna på 
gårdarna men ta inte sönder 
småbarnens saker, riv inte upp 
plantor barnen har planterat. 
Barnen blir ledsna och det är 
onödiga kostnader. De peng
arna använder vi gärna till en 
ännu bättre och roligare verk
samhet för Lamm hults små
barn. Kanske en bra diskussion 
att ha hemma vid köksbordet? 
Vad är mitt och ditt … Att vara 
aktsam med saker, inte bara 
mitt utan även det allmännas? 

Den där värdegrunden får 
vi alla återerövra och påminna 
oss om, om och om igen.

Jaana Vainio, Förskolechef

Bergveckan 1-9 juli
En vecka med utställningar och 
många aktiviteter i Berg och 
Lädja som är öppet lördag till 
söndag kl 1219, vardagar kl 
1419.
I över 20 år har Bergs socken, 
med knappt 500 invånare, 
bjudit in till en vecka fylld av 
hantverk, konst, musik och oli
ka aktiviteter. Nu laddar vi om 
för en ny vecka!

Startskottet går på lördag 
eftermiddag den 1 juli med 
det populära mopedrallyt och 
vernissage på utställningarna 
på tiotalet platser som håller 
öppet hela veckan. Varje dag 
bjuds på olika aktiviteter, som 
workshops i olika hantverk och 
musikkvällar. 

Fiket Två Systrar är öppet 
i Bergs bygdegård under tre 
veckor, med start Bergveckan.

Några axplock ur programmet:
Veterandag i Holma 2 juli
Musik i sommarkväll på Hinse
kind 2 juli
Fångstmetoder inom jakt och fiske, 
Bjursjö 3 juli
Barnens dag i Bergs bygdegård 
4 juli
Det stora kakkalaset i Bergs hem
bygdsgård 6 juli
Logdans i Bjursjö 7 juli
Pub och levande musik vid Bergs 
bygdegård 8 juli
Lädjaloppet 9 juli

Välkomna önskar Kerstin Haggren!

Sommar på Lilla Björka

Sommarens utställning på 
Elin Wägners Lilla Björka vi
sar på återvinning men med 
glamour! Korona visar utställ
ningen Tid – Broderi. »Kastas 
bort eller bli något nytt? Gamla 
broderier har helt fräckt gjorts om 
till kläder.« 

Textilkonstnärerna Agneta 
Oledal och Gitt Gränsjö visar 
fantastiska kreationer av gamla 
korsstygnsbroderier, broderade 
kaffedukar och virkade spet
sar i författaren Elin Wägners 
hem Lilla Björka. 

Elin Wägners Lilla Björka 
är ritat av Carl Bergsten och 
stod klart 1925. Från 1933 var 
det Elin Wägners permanenta 
hem. 1994 köptes det av stiftel
sen Elin Wägners Lilla Björka 
och har utvecklats till ett för
fattarmuseum och kulturhus 
med sommarutställningar och 
föreläsningar.

Elin Wägner (18821949) 
var en mycket produktiv för
fattare och journalist och en 
hängiven förespråkare för kvin
nors rösträtt och fred – både på 
och med jorden. Hennes ro
man från 1908, Norrtullsligan, 
går nu som ungdomsteater på 
Stockholms Stadsteater i Skär
holmen. Pennskaftet (1910) är 
den stora rösträttsromanen. 
1941 utkom Väckarklocka, som 
sammanfattar hennes tankar 
som civilisationskritiker. 1944 
invaldes Elin Wägner i Svens
ka Akademien – den andra 
kvinnan efter Selma Lager löf.

Utställningen pågår 1 juli till 
13 augusti. Öppet alla dagar 
utom måndag kl 1218.

Birgitta Hansson

Seghalla
– en ren nostalgiupplevelse!
Seghallas danskvällar gjorde 
comeback 5 maj med besök av 
Nordens största dansband Lasse 
Stefanz.

Det var S/W 2010 inne
bandy förening som tillsam
mans med Vrigstad Värdshus 
stod bakom evenemanget.

– Helt sjukt var det. Ren 
nostalgi. 

Redan veckan innan dan
sen hade föreningen sålt slut 
på de 1 000 förköpsbiljetterna 
som fanns och telefonen gick 
het till arrangören om att få 
tag på biljetter för att vara ga
ranterad plats på Seghalla. 
När entrén väl öppnade ring
lade köerna långa och många 
danssugna och nostalgilystna 
människor ville ta chansen att 
få uppleva goa gamla minnen 
från tiden då allt begav sig.

Kvällen förlöpte mycket väl, 
och arrangören konstaterade 
»lapp på luckan« med 1 400 
personer inne på området, det
ta utan några ingripanden från 
ordningsvakterna på plats.

Olle Jönsson, sångare i bandet, 
ska han också ha varit mycket 
nöjd med kvällen.

– Han sa att »det här är en 
spelning som varje dansband 
önskar sig« med fullt av folk, 
svettlukt och bara glada miner.

Gerhardt Borkowski



Poolparty
Fredag 30/6 kl 1822 på Hälsoarenan Lammhultsbadet
■	 Uppblåsbara aktiviteter	
■	 Fotboll, volleyboll m m
■	 Grill, musik 
■	 Ålder: för dig som gick ut åk 6 i år upp till 17 år 
■	 Ett samarrangemang mellan fritidsgården, SCSC och 

Norrvirdarna

Prova Skateboard med Växjö skate
Torsdag 13/7 kl 1317
■	 Skateboard, skydd, hjälm och enklare ramper finns
■	 Plats: Parkeringen utanför Herrgården, Lammhult skola
■	 Ålder: 616 år

ScenSommar
■	 Lördag 8 juli kl 19 Damorkestern Hembygdsparken. För vuxna.
■	 Måndag 10 juli kl 10 Akrobatik med Kapow med Kompani Hint 

Gräsplanen bakom Herrgården, Lammhult skola, 5105 år. 
■	 Måndag 17 juli kl 15 Badorkestern Hälsoarenan, Lammhults

badet, 010 år.
■	 Tisdag 8 augusti kl 15 Var är vargen Lekplatsen Örnen f.d. 

Draken, från 4 år.
■	 Torsdag 10 augusti kl 19 Bob Dylanprogram Hembygdsparken, 

för vuxna. 

Fiskeskola med Kjell 
Måndag 10/7 kl 1017
■	 Fiska tillsammans med Kjell Johansson som är expert och 

kommer med båt, flytvästar och full fiskeutrustning att 
låna. Se länk www.kjelvis.com. Observera att skriftligt god
kännande krävs av förälder för att åka med i båten!

■	 Plats: Sommarleken, Ejdervägen (Vidingehems samlings
lokal). Sjön Lammen

■	 Ålder: 612 år

Lammhults bibliotek
Öppet veckorna 2526 och vecka 33 
Måndag: 1319 Tisdag: 912 Onsdag: 1319 Torsdag: 912
OBS! Sagotältet är vid Sommarleken, Ejdervägen, gräs
ytan vid sjön.

Vecka 25
■	 Tisdag 20 juni kl 1315 Sagotält
■	 Onsdag 21 juni kl 1115 Sagotält, författaren Maria 

Estkling Vannestål kommer kl 1314 och läser 
saga.

■	 Torsdag 22 juni kl 1115 Sagotält.

Vecka 26
■	 Tisdag 27 juni kl 1115 Sagotält
■	 Onsdag 28 juni kl 1115 Sagotält, författaren Sofie 

Poulsen kommer kl 1314 och läser saga.
■	 Torsdag 29 juni kl 1115 Sagotält, författaren Emma

lill Frank kommer kl 1314 och läser saga.

Biblioteket är stängt veckorna 27 till 32

Vecka 33 
■	 Onsdag 16 augusti kl 1315 Pokemon GOevent på 

Huvudbiblioteket i Växjö. Klockan 11 samlas 
Pokemonjägare från hela kommunen på Växjö 
Stadsbibliotek. Följ med ditt team och lär dig hur 
du blir en fett grym gymbattlare. Samling vid bib
liotekets reception. Vi bjuder på fika. Föranmälan 
till Tanja Lindgren senast måndag 14 augusti.

Vecka 34 
■	 Tisdag 22 augusti kl 1416 Bokslukarfest! Vi avlutar 

sommarläsningen med en bofest med boktips, 
pyssel, utdelning av sommarboken och du kommer 
få ditt armband som visar att du varit med i Bok
slukarsommar 2017. Biblioteket bjuder på fika. För 
barn mellan 612 år.

Cirkusskola
Tisdag 11/7 och onsdag 12/7 kl 1114
Kom och jonglera, lär dig akrobatik och gå på lina!

■	 Plats: Sommarleken,Ejdervägen, gräsytan vid sjön
■	 Ålder: 612 år

Sommarbio i Folkets Hus
Filmer för barnoch unga 616 år, inträdet är gratis!

■	 Torsdag 6 juli kl 17 för barn 610 år
■	 Torsdag 13 juli kl 18 för ungdom 1116 år 

Badets dag!
Lördag 12/8 kl 1018, fri entré hela dagen på Hälsoarenan Lamm
hultsbadet 
■	 Bemannande hoppborgar
■		Ansiktsmålning
■		UNKAN är på plats och erbjuder aktiviteter
■	 Alla åldrar



Fotbollsskola 
Start vecka 33 MåndagFredag kl 1216 på Norrvalla
■	 OBS! Kostnad: 200: (boll och vattenflaska ingår)
■	 För alla barn födda 2004 till 2010
■	 Anmälan till Bg 1717529 eller Swish 073  575 24 88, ange 

namn och personnummer (10 siffror) vid inbetalning.
■	 Sista anmälningsdag 31/7

Programmet finns även på … 
■	 Lammhults Samhällsförenings Facebooksida
■	 UNKANS program på Lammhults Fritidsgårds Face

booksida och skolans hemsida under fliken Fritidsgård
■	 Sidan för ungdomar i Växjö kommun www.vaxjo.se/vaxapp
■	 www.vaxjo.se//Invanare/UpplevaGora/Evenemang
■	 www.vaxjo.se/sommarlov

Provapåridning, Lammhults ridskola
Måndag den 8 augusti kl 1618. Ålder: 616 år.
■	 OBS! Föranmälan via SMS på 072328 62 11. Kostnadsfritt.

Kom ihåg:
■	 Aktiviteterna är kostnadsfria! 
 Undantag: Fotbollsskolan.

Lammhults fritidsgård UNKAN veckorna 2527 och 3032 
Verksamhet som riktar sig till åk 6 till 17år

Vecka 24  
■	 Lördag 17 juni kl 1823 Lammhultsdagen Grilla, 

volley boll och vattenkrig ”BabyWars”. Kom och 
utmana Trend Gym och varandra i en uppblåsbar 
jättehinderbana!

Vecka 25
Veckorna 2527 jobbar Magda, Vivan, Nils, Lizette och Linda
■	 Tisdag 20 juni till torsdag 22 juni Läger på Holmarna. 

Häng med och tälta, fiska, paddla kanot och ha 
kul med kompisarna! Hämta anmälnings/infolapp 
och packlista på Unkan.

■	 Stängt fredag 23 juni Midsommarafton
■	 Inget dagoch kvällsöppet på Unkan övriga dagar 

denna vecka.

Vecka 26
■	 Måndag 26 juni öppet 1522
■	 Tisdag 27 juni till onsdag 28 juni Lan, hämta anmäl

ningslapp på Unkan.
■	 Tisdag 27 juni öppet 1522
■	 Torsdag 29 juni öppet 1317
■	 Fredag 30 juni 1822 Poolparty på Lammhultsbadet. 

Åk 6 upp till 17 år. I samverkan med SCSC & 
Norrvidarna.

Vecka 27
■	 Måndag 3 juli öppet 1522
■	 Tisdag 4 juli öppet 1317
■	 Onsdag 5 juli öppet 1522
■	 Torsdag 6 juli öppet 1317
■	 Fredag 7 juli kvällsöppet 1823 Bil, moped och cykelbingo

■	 Veckorna 28 och 29 stängt

Veckorna 30 och 31
Ahmed och Karim från åk 79 jobbar ihop med Muna, 18 år.
■	 Måndagtorsdag kl 1521 Grill, bad, tävlingar och 

turneringar, sporthallen. 
■	 Fredag 21 juli 1823 Disco på Unkan. 

För mer info kolla Facebooksidorna för Lamm hults 
fritidsgård och Sommar i Lammhult.

Vecka 32
Den här veckan jobbar Lizette och Nils.
■	 Måndag 7 augusti öppet kl 1521 
■	 Onsdag 9 augusti öppet kl 1521
■	 Fredag 11 augusti öppet kl 1823 
■	 Lördag 12 augusti kl 1018 Badets dag. Unkan är på 

plats på Lammhultsbadet. 

Vecka 33 stängt

Vi öppnar som vanligt vecka 34 när skolan börjar.
Ha ett bra sommarlov!

Sommarlek 69 år
Måndagfredag kl 1114 vecka 2529
■	 Ejdervägen (Vidingehems samlings lokal) 
■	 Olika lekar och tävlingar
■	 Samverkar med biblioteket  sagotält och annat kul
■	 Frivilligt och kostnadsfritt

De som jobbar på Sommarlek är Linda Hagelvik, 37 år, Magda
lena Johansson, 32 år, Qlirim Musliu, 18 år, Nouri Alshamia, 
19 år och Mohamed Abdulkaadir, 17 år.
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Lammhultsdagen 17 juni 2017
Centrumgatan – Köpmanna-
gatan kl 9-16
Marknadsknallar
Lions loppmarknad
Odla Kompis
Lammhults samhällsförening
Kupan
Lammhults blomsteraffär
Hembygdsföreningen
Lammhults Livs
Träffpunkt Lammhult
Bagageloppis

Bil och mopedutställning
Lokala politiker
65 meters hinderbana med Lammhults 
Trendgym

ICA
Matmässa 
Godisregn kl 11.00
Sjöborgen

Zack ś värdshus
Öppet 12.0001.00. Pubafton 21.0001.00 
med livemusik av Absolut och Grandpa´s.

Lammengatan 10.30

Pensionärscruising kl 10.30. Stopp på 
Centrumgatan vid scenen kl 11.00.
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Bäckgatan 9.00-14.00

Hoppborgar
Bågskytte
Luftgevärskytte

Käpphästhoppning med Lammhults 
ridklubb
Brandkåren
Lammhults förskolor (se ruta nedan.)
Föreningsaktiviteter
Speedshooting
Försäljning av fotbollskläder med IFK 
Lammhult

Designtorget
Merithuset är öppet, med internationellt 
smörgåsbord.

Folkets hus 10.00-12.00  
Visning av möbler till designauktionen.

Äta och dricka
Vårat Fik 08.0016.00
Filadelfia 18.00 Pajbuffé Sebastian Stakset
Svenssons gårdscafé 10.0016.00
Zack ś värdshus i Lammhult 12.0001.00
Lammhults Pizzeria 11.0021.00

Unkan 18.00-23.00
Tävlingar, BabyWars vattenkrig, grillning.

Möbelaffärerna
Inspirerande utställningar och nyheter i 
möbel affärerna. På Svenssons i Lamm hult 
kan du även fynda i deras Design outlet. 
Öppettider:
Nilssons möbler 1015
Svenssons i Lammhult 1116
Norrgavel 1015
Furniturebox 1015

Designauktion 12.00
Designmöbler auktioneras ut, möblerna 
kan ses på Folkets hus kl 1012. Pengar
na går oavkortat till Barncancerfonden 
genom Team Rynkeby Jönköping. I sam
arbete med www.mobelriket.se

Information om avstängda gator
Centrumgatan och Köpmanna gatan, 
från Magasinet fram till Lyckans höjd, 
kommer att vara avstängda under Lam
mhultsdagen. Vi ber om ursäkt på för
hand för de eventuella olägenheter av
stängningarna kan orsaka och hoppas 
på er förståelse.

Förskolebarnens hållbarhetsprojekt
Barnen på förskolan har planterat fröer 
och kärnor i ett hållbarhetsprojekt. De 
små spirande plantorna säljs av barn 
och pedagoger på Lamm hultsdagen. 
De intjänade pengarna kommer att 
skänkas till WWF.
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På scenen

9.30 Mats Ericson hälsar välkommen 
till årets Lammhultsdag

10.00 Öppen scen med bl.a. Dawnlight
10.40 Fredrik »Magic« Karlsson
11.00 Haydless Joe
12.00 Designauktion
13.00  Grandpa ś 
13.50  Årets Lammhultsbo
14.00 Absolut
14.40  Kulturskolan
15.00 Sebastian Stakset
16.00 Scenen stänger
Med reservation för ändringar.

Lammhults egen revystjärna Mats Eric son står 
åter på scen som konferencier för årets program. 
Vi ser fram emot en härligt tempofylld Lamm
hultsdag.

Lammhultsdagen 2017
Nu är det fjärde året jag är med och 
anordnar Lammhultsdagen, det är otroligt 
mycket planering och jobb bakom men 
också fantastiskt roligt. All positiv respons 
från samhället överväger jobbet med råge!

Vi hoppas på sol och värme och det kom
mer att bjudas på en dag fylld av akti vi
teter för liten och stor, musik och upp
trädanden, shopping, smakupplevelser 
med mera som avslutas med pubkväll på 
nyöppnade Zack ś värdshus i Lammhult. 

Vi försöker att ta in ris och ros varje år 
för att sen förbättra och utveckla Lamm
hultsdagen som såklart är vårt mål. 

Ett stort tack till alla som deltar till att 
göra Lammhultsdagen till en stolt tradi
tion i Lammhult. Gruppen som jobbat 
med detta i år är Ida Claesson, Lamm hults 
Samhällsförening, Patrick Kullengård och 
Mikael Pehrson, Lions, Anders Varga, Ingela 
Solhäll, Folkets hus, Maja Sjöberg och 
Glenn Nilsson, Lammhults näringsliv samt 
Mia Berggren. Ida Claesson

Fredrik »Magic« Karlsson bjuder på humor, 
trolleri och teater i egen sagolik blandning som 
passar alla åldrar, på scenen kl 10.40.

Sebastian Stakset satsar på en solokarriär och släppte singeln »Förlåt« i november 2016, följd av »Jag 
vill ge dig allt« i januari 2017 samt »Bakom mina masker« i april 2017. Hans skiva »Ett budskap om 
kärlek« släpps i sommar. Han står på scenen kl 15.00 samt deltar i Filadelfiakyrkan kl 18.00.
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Växjövägen 42. 

norrgavelKlassisk trådhink, 
Korbo.

Från 710:-

Äntligen sommar

Vattenkanna Svante, Klong
Från 890:-

Örtkruka Herbs, Skultuna
Från 598:-

I mitten av maj firade vi Ane
boda bor dessa födelsedagar 
med en grillfest i bygdegården. 
Vi uppmärksammade då att 
ett gäng entusiaster med Sture 
Ahlander och Artur Carlsson 
i spetsen startade Bygde
gårdsföreningen år 1952, en 
ideell andelsförening. Efter en 
hel del turer (som kan ut läsas 
av gamla protokollsböcker) 
köptes Carlslunds Pensionat – 
senare Anegården – in av för
eningen. Anegården blev alltså 
både bygdegård och pensionat.

I bygdegården anordnades 
olika festligheter, man sålde 
hemystade ostar, hade bingo
aftnar m m och hyrde förstås ut 
till privata fester.

Men inkomsterna från 
pensionatet var inte tillräckli
ga så föreningen beslutade att 
anordna danser på den närlig
gande Björkön, där det tidiga
re hade funnits en dansbana. 
Man skaffade först en begag
nad dans bana och senare bygg
de man en ny med hjälp av 
många ideella krafter. Under 
årens lopp har många kända 
artister och dansband besökt 
och underhållit på Björkön, 
som blev välbesökt och välkänt 
vida omkring. Man kan bara 
föreställa sig hur mycket enga
gemang och ideellt arbete som 
lagts ner på arrangemangen på 
Björkön.

Pensionatsverksamheten 
drevs av arrendatorer och 
Bygde  gårdsföreningen var upp
dragsgivare. Eftersom den verk
samheten blev alltmer tungrodd 

med krav på reno vering av bland 
annat köket, började föreningen 
diskutera möjligheten att sälja 
Ane gården för att bygga en ny 
bygde gård. 1985 blev detta möj
ligt och Ane gården såldes till 
den dåvarande arrendatorn Lars 
Lundgren. 

Nu startade ett stort plane
ringsarbete för den nya bygde
gården och det blev ATA Bygg 
som vann anbudsgivningen. I 
slutet av år 1986 stod huset fär
digt och den 15 februari 1987 

hölls en invigningsfest med 
”öppet hus” för allmänheten. 

Under de 30 åren sedan 
dess har många aktiviteter ut
spelats i bygdegården. Ständigt 
återkommande för styrelsen är 
frågan om ekonomin och nya 
idéer om aktiviteter. Det som 
består och har utvecklats är 
skärtorsdagens påskfest med 
ärtsoppa och en höstfest. Mid
sommarfesten var förr på Björk
ön. Försök har också gjorts 
med bokkafé, bingo aftnar, 

pub aftnar, filmaftnar, biljard
spel, plus en hel del barn och 
ungdoms verksamhet.

År 2000 diskuterade man att 
avveckla fritidslokalen på över
våningen, som inte användes 
särskilt mycket och inte gav någ
ra inkomster. Den byggdes istäl
let om till en semester lägenhet, 
som också kan hyras av lång
väga gäster vid privata fester.

Andra förbättringar i bygde
gården är en OHkanon, 
en högtalaranläggning, en 
luftvärme pump och en robot
gräsklippare. Vi har fått fiber
uppkoppling och kan erbjuda 
WiFi, tack vare samarbete 
med Anefiber. 

De flesta ideella förening
ar och även Aneboda Bygde
gårdsförening består av ett 
gäng eldsjälar. De som starta
de föreningen får vi inte glöm
ma trots att de inte är med oss 
idag, men det finns några som 
har varit med väldigt länge.  
Sven Ane Carlsson är aktiv i 
föreningen sedan 1965 och 
Bengt Jonsson sedan 1967. Eva 
Christiansson blev sekretera
re 1977 och ordförande 1986, 
ända fram till 2000. Vår nu
varande eldsjäl på ordförande
posten är Carin Hagberg.

Vill avsluta med ett stort tack 
till alla som stöder bygdegårds
verksamheten genom att köpa 
andelar, delta i arrangemang
en, hyra för egna fester och job
ba för gemensam trivsel. Tack!

För Aneboda Bygdegårdsförening
Stina Algotson

Aneboda Bygdegårdsförening 65 år och Bygdegården 30 år

Musikunderhållning på Björkön år 1957

Invigningsfest i nya Aneboda bygdegård 1987
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Nya spännande  
projekt i Lammhult

Från maj till september kommer 
det att finnas en pop uppark 
mellan Lions godsmagasin och 
Ica tillsammans med gemen
samma odlingslådor. 
Tanken med en pop uppark 
är att använda en plats på ett 
nytt sätt, i det här fallet för att 
skapa en mötesplats. 

Möblerna som kommer att 
finnas i Park för sommaren är till
verkade av återvunnet material 

och användes i Växjö under 
Earth Week, då som Park för 
dagen för att se vad som hände 
när en trafikerad gata i stan i 
stället blev en park med inbju
dande sittmöbler. 

Den här parken har nu flyt
tats till Lamm hult för att göra 
platsen mellan gods magasinet 
och Ica mer levande.

Odlingsprojektet Odla kompis 
ligger i anslutning till parken, 
ett projekt där nya och gamla 
Lammhultsbor från olika kul
turer kan mötas genom att odla 

egna grönsaker tillsammans 
och därigenom få nya vänner 
och kontakter.

Park för sommaren och Odla 
kompis i Lammhult är delar i 
projekt Stadsbruk som Växjö 
kommun är med i.

Välkomna att utnyttja platsen 
i sommar! Ta gärna kontakt 
om du har några frågor om 
Park för sommaren eller odlings
projektet Odla kompis.

Sofia Asplund, Växjö kommun
sofia.asplund@vaxjo.se Sofia Asplund.

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

Vi har presenterna!

annons_allehanda_aug_16.indd   1 2016-08-15   11:13
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ERNST-bordet är fyllt
h

Stort loppisbord utanför
h

Extra bra erbjudanden 
i butiken

h

Varmt välkomna in ! 
Lammhults  

Blomsterhandel

Lammhults-
dagen

Öppet 9:00 - 16:00

Just nu spelas det mer tennis än på väldigt 
länge ute på tennisbanorna vid Algunnen. 

Att tennis åter igen har fått liv i Lammhult 
beror mycket på att det bildats en helt ny 
tennisklubb som nu sköter och driver de 
natursköna tennisområdet i Lammhult.

Klubben heter Lammhults Tigers 
TK och startades vid årsskiftet när IFK 
Lamm hult valde att överlåta tennis
banorna så föreningen kunde lägga all sin 
energi på fotbollen. Det var en riktigt bra 
lösning som gör att rätt människor kan 
lägga energin på rätt plats.

Kommunen har gjort i ordning båda ba
norna, fixat belysningen och dragit ny el 
i klubb stugan. 

Samtidigt har den nya styrelsen och an
dra ideella krafter också gjort ett jättejobb 
med anläggningen, men trots att området 
nu är riktigt bra så återstår mycket arbete, 
tennisklubben har stora ambitioner.

Lammhults Tigers har riktigt spännande 
projekt på gång, jag vågar lova att inom en 
snar framtid kommer området kring All
gunnen att vara en naturlig samlingsplats 

för många Lammhultsbor. Tennisbanor
na var givetvis prio ett, men nu fortsätter 
arbetet med området runt banorna. En ny 
fantastisk grillplats är redan på plats, och 
nytt tak till klubbstugan är beställt. 

Målet är också att kunna anlägga 
en beach vollybollplan på området och 
klubbhuset ska genomgå en invändig hel
renovering.

Något annat som också är av högsta 
prioitet är satsningen på barn och ungdo
mar. Det kommer ordnas en tennisskola 
och målet är att en barn och ungdoms
verksamhet kan starta i klubbens regi. 
Samtidigt är givetvis målet att lirare i alla 
åldrar ska träffas och spela tennis ute vid 
Algunnen. 

Första stora tävlingen i klubbens regi blir 
Lammhults mästerskapet i dubbel, täv
lingen är lördag 2 september i vecka 35. 
Mer info hittar du efterhand på Lamm
hults Tigers TK:s Facebooksida. 

 Att boka tid och att bli medlem i klubben 
är superenkelt, gå in på telefonen eller da
torn och skriv matchi.se, sen är det bara 
att följa instruktionerna, mycket smidigt! 
Ett medlemskap kostar bara 100: för vux
na och endast 50: för barn upp till 16 år.

Att spela tennis är också billigt, en tim
me kostar 80:/bana och är du medlem 
kostar det bara 50:/bana.

Vi ses vid Allgunnen, glöm inte stränga 
racket!

Joacim Johansson

Tennisbanorna på Björnö blomstrar!

Vi finns på plats i Lammhult för dig.
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Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40

MARGARITI vilstol 
Inkl. fotpall, massiv teak 

4 695 kr

Vi kan hjälpa er med
• Allt inom gräv • Kompletta husgrunder • Trädgårds-
anläggningar • Plattläggning och murar • Byte av 
enskilda avlopp (diplomerad) • Skogsvägar • Kant
skärning • Dikes rensning • Stenspräckning med 
Simplex krutpatroner • Uthyrning av grävare med förare, 
både hjul och bandgrävare • Vi hjälper både privat
kunder och företag!
Välkommen att kontakta Tonny Eriksson på 070 - 2327123

www.tezab.se

Vi är miljöcertifierade enligt PEFC

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

Tid till det roliga!
Ja, så var det ju det där med tiden. Det 
känns som om hjulen snurrar fortare för 
varje år, och jag verkar inte vara ensam 
om den känslan. Ett år slinker undan näs
tan utan att man hinner märka växlingar
na mellan årstiderna. Jag tror att det beror 
på att det finns så mycket roligt man vill 
göra och hinna med! Så många härliga 
människor man vill träffa och spännande 
saker att prova på. Nu frampå försomma
ren har det varit full aktivitet för oss på 
Hjälmsbodarna. Vi har t.ex. haft före
läsning av bondefrun Carina Tropp från

”Bonde söker fru”, varit på guidad tur i 
kulturområdet Svänan, en massa barn 
har haft äggjakt i vår trädgård och vi har 
sjungit in våren den 1:a maj. Och så har 
vi städat och fejat för att det ska vara fint 
på Hjälmsbodarna tills vi slår upp por
tarna i juni. Vi är extra glada över att ett 
gäng mopedentusiaster väljer att ha sitt 
rally hos oss, motorrelaterad loppis utlo
vas också! Så håll ett öga på vårt program 
så hoppas jag vi ses över en kopp kaffe på 
Hjälmsbodarna i sommar!

Styrelsen/Lena
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Under våren har Lions Club tra
ditionsenligt sålt påskris till af
färer och företag samt svarat för 
Valborgsfirande för de boende 
på Lammengatan. Vid skol
avslutningen i juni delas Lions 
stipendier ut och kursen Från 
tall till pall ges till förtjänta elev
er vid Lammhults skola.

Loppor har samlats in till 
Lions loppmarknad, många 
fina saker har skänkts av 
Lamm  hultsbor och företag. 

Det finns nu stora möjlig
heter att göra fynd och när du 
köper ”loppor” då alla går in
täkter till Lions hjälpverksam
het. På Lamm hultsdagen har 
Lions loppmarknad och är an
svariga för Lammhults knalle
marknad. 

Lions Loppmarknad och Lamm
hults Marknad Lördag 17 juni, 
09.00 – 14.00, Gods magasinet

Lions Sommarloppis Lörda
garna 1, 8, 15, 22, 29 juli 
samt 5 augusti, 10.00 – 13.00, 
Godsmagasinet

Hjälp Lions hjälpa, skänk 
”loppor”! 
Kontakta Oddvar Kvalö på  
073422 33 52 eller  
Krister Yngvesson på 070399 11 74

Lions Club Lammhult prio
riterar lokal hjälpverksamhet, 
men stödjer också Lions natio
nella och internationella hjälp
projekt.

Du är välkommen som medlem 
i Lions Club. Prata gärna med 
någon av Lions medlemmar 
som du känner eller känns 
igen på de gula jackorna un
der klubbens aktiviteter. Varför 
inte prova och delta i ett av 
våra månadsmöten. Utöver för
eningsmöten har vi intressanta 
föredrag eller studiebesök.

Lions Club i Lammhult 2017

Svenssonfika
 Öppettider till och med söndag 25 juni 

Alla helger 10 – 16
Öppettider till och med söndag 6 augusti 

Alla dagar 10 – 17
Välkommen in till oss i sommar!
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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

Service – Hjulbyte – Däck – Verkstad
Jönköpingsvägen 14  

0472 – 26 07 03

Nybygget på ridklubben
För er som passerar på riksväg 
30 skymtar nu det nya rid huset 
fram. Det känns fantastiskt 
och fortfarande lite overkligt! 

Vi vill passa på att tacka alla 
som bidrar och sponsrar och 
hälsa att vi fortfarande hopp
as på ytterligare sponsorer. Vi 
samlar fortfarande för att få 

ihop till läktaren och till be
vattning. 

Det nya ridhuset kommer 
att stå klart till hösten och vi 
kommer äntligen kunna flytta 
»hem« fler träningar. 

Välkomna ut och titta!
Johanna Rangrost

Välkommen att anmäla dig 
till våra ridläger och kurser i 
sommar! Ridskolans verksam
het pågår under hela vecka 24, 
därefter sätter vi igång med 
ridläger, kurser och även en 
blå bärshoppning! 

Ridsportläger måndagonsdag 
1921/6, 9.0016.00. Nivå från 
Ryttarmärke III (Lätt DB 
hoppning/dressyr).
Midsommarhoppet torsdag 22/6. 
Samling kl 9.00 med genom
gång och banbyggnad.
Ridläger barn/ungdom mån
dagonsdag 2628/6. 9.00
16.00 med övernattning hos 
Åsa på Hösatorpet från tisdag 
till onsdag! Nivå ryttarmärke 
12 (har tagit/på väg att ta).
Kvällskurs för vuxna Kvällskurs 
i dressyr för vuxen (ungdom), 
tisdagen den 27/6 och ons

dagen den 28/6, samling kl 
18.00, med avslut ca 21.30.
Igångsättningskurser i augus
ti Kom i form efter sommar
lovet! Vi erbjuder två kortare 
igångsättningskurser på två 
olika nivåer. En för barn/ung
dom på ryttarmärke III och en 
för ungdom/vuxen på ryttar
märke III och uppåt.
Sommarrea på privatträning, 
»Dressyrpunkten«. Under 
veckorna 31 och vecka 32 
kan du boka privatträning till 
reapriser!

Läs mer om sommarens aktiviteter: 
idrottonline.se/Lammhults
RKRidsport/Ridskolan/Som
maren2017
Anmälan görs på lammhults
rk@gmail.com, ange i ämnes
raden vilket ridläger/kurs du 
anmäler dig till.    Ses i sommar!

Sommaren 2017 på Lammhults ridklubb
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Lammhults macken

Välkommen till

Perfekt till midsommar, 
studenten, firmafesten 
med mera. Tälten är av 
absolut högsta kvalitet 
och sätts upp på fem 
minuter. Vi har två 
storlekar på tält än så 
länge, 3x6 meter och 
4x8 meter.  
Från

 1000:- per dygn

Välkomna in och boka 
omgående så just din 
fest blir en oförglömlig 
tillställning!

STOR nyhet på Frendo  
– hyr Partytält hos oss! 

inkl. moms

Nu har IFKstyrelsen gjort våra 
första månader och vi tycker 
att det är superroligt att jobba 
med en så fantastisk förening.

Vi har identifierat en del av 
de utmaningar vi har framför 
oss samt vad vi vill göra för 
att IFK Lammhult ska bli en 
ännu mer offensiv och positiv 
förening. Detta har vi delat 
upp i lite olika fokus områden 
2017:
– Glädjen i fokus i allt vi gör.
– Skapa en stark organisation 

med tydliga roller och an
svarsfördelning.

– Bli en större del i Lammhult 
(Lamm hultsdagen, Mid
sommar, Lammhultscupen 
m.m).

– Tidig och tydlig rekrytering 
av medlemmar och spela
re via marknadsföring och 
kommunikation.

– Rekrytera duktiga ledare.
– Visa uppskattning för våra 

ledare och ideella krafter.
– En trygg ekonomi genom att 

inga spelare eller ledare arvode
ras samt tydliga sponsorpaket

– Norrvalla ska vara en trevlig 
och välskött anläggning som 
är trevlig att vistas på.

– 2017 handlar seniorverksam
heten fr.a om att utbilda och 
skapa en god stämning i 
befintlig trupp, inga direkta 
resultat mål.

– Anordna föräldrautbildning

ar i föreningskunskap för 
våra nyanlända.

– Att få in fler nyanlända vux
na som rör sig på Norrvalla 
och som kan verka som posi
tiva förebilder och även fung
era som språkresurser.

Åstadkommer vi detta 2017 
bygger vi vidare på vår vision 
2018 med andra förutsättning
ar och målen kan då även 
innefatta mer av det sportsliga, 
utöver att bibehålla det vi ska
pat 2017.

– IFK Lammhult ska vara or
tens lag och alla barn, ung
domar och vuxna som vill 
spela fotboll ska vilja göra det 
i IFK Lammhult.

– Att åter kunna delta med lag 
i större turnering med ett 
ungdomslag.

– Vara med och slåss om serie
segern i division 6.

– Träningsläger för seniortrup
pen.

– Att åter börja fundera på an
läggningens möjligheter till 
konstgräs, multiarena och att 
bli en social samlingspunkt 
för ortens unga.

– Vi vill att IFK Lammhults 
medlemmar ska vara en speg
ling av Lammhults invånare.

Styrelsen i IFK Lammhult genom  
Anders Varga, vice ordförande

Aktuellt från IFK Lammhult

»En sommarhälsning  
från kyrkan«
När vi nu välkomnar sommaren så ser vi med  
glädje tillbaka på en händelserik vår. Varje vecka  
samlas människor i alla åldrar i våra lokaler och  
något som blivit särskilt uppskattat är våra kvällar  
med ”After work”. Sista gången i vår fick vi besök  
av ”Elvis” som fyllde kyrkan med fart och fläkt.  
Välkomna till hösten när vi drar igång igen i september!
Må Gud vara med Dig! Ulrika Stark, vik. präst.

BERG
VECKAN

HANTVERK 
AKTIVITETER 
UTSTÄLLNINGAR 

1-9 JULI 2017

HJERTONSSONS
 BIL & LACK

 
ÄSKEKÄRR 2

570 01 RÖRVIK

070 – 822 05 89



19

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

I Grevaryds äng guidade bota
nikern Börje Svensson ett gäng 
SPF Seniorer i mitten av maj. 

Vi fick lära känna inte bara 
många av våra vanligaste vår
blomster utan också flera för 
våra trakter riktigt ovanliga 
växter, som en gång planterats 

in av Allan Nicklasson som 
växte upp på gården här. 

Som tack fick Börje Svens
son motta fina fågelholkar, 
gjorda och överlämnade av 
Bertil Johansson.

Lisbet Pettersson

Välkomna till Mopedrally med 
med lunch och fikamöjlighet 
söndag 30 juli i Asa Bygdegård, 
Fraggahult.

Grillen är igång från kl 12 med 
hamburgare och korv. Vi säljer 
även fika med hembakt.

Om du inte kör, kom och se 
start och målgång och passa på 
att ta lunch eller fika hos oss!

Mopperallyt startar kl 13.00,
välkomna till en fartfylld dag!

Mer info finns på vår hemsida: 
asabygdegard.se

Med botanik på schemat Mopedrally i Fraggahult

Bilderna är hämtade från asabygdegard.se under fliken »Mopperally«.
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Villor, jord- och skogsbruk  
i Lammhult
Här är vi på Åkesson Mäklarbyrå som arbetar i Lammhult 
med omnejd. Vi har stor erfarenhet av försäljningar i områ-
det.

Varmt välkommen att kontakta oss för att prata fastigheter!

Olof 
070-623 04 56

Lennart 
0470-73 90 93

Per-Olof 
070-60 66 423

Kadri
0470-73 90 95

Bäckgatan 16, Växjö
0470-459 94
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