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INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN I LAMMHULT

Nominering till årets Lammhultsbo

Årets Lammhultsbo, det årligen återkommande evenemanget
på Lammhultsdagen arrangeras i år också. Tradition kan det
väl kallas när ett evenemang hålls för fjärde året i rad? Det har
under tidigare år kommit in många nomineringar, om fina

människor som gjort mycket för Lammhult. Passa på att
skicka in ditt förslag, gärna med motivering till Sahällsföreningen. Senaste datum för nominering är 1 maj. Mejla ditt förslag till lammhultssamhallsforening@gmail.com.
För kriterier gällande nominering läs mer på sid 9.

Sportlov med Unkan
Under loven brukar vi försöka hitta på lite
På hemmaplan ordnade vi förutom ett
extra roliga saker för och med ungdomarna. par öppetkvällar på Unkan med spel och
tävlingar dessutom en badresa till Sävsjö
I år hade vi ett fullspäckat sportlov, där vi och en skridskoresa till Åseda. Båda resamarbetade mycket med Braås och Rott- sorna var lyckade och uppskattade, med
nes fritidsgårdar kring resor och aktivite- många glada och nöjda ungdomar.
ter.
Vi tog med ett gäng på 32 ungdomar Nu laddar vi om efter sportlovet och platill Trysil i Norge, där vi hade några roli- neringen för kommande påsklov är redan
ga och soliga skiddagar. Fantastiskt att få igång!
umgås och åka skidor/snowboard tillsamMagda Lundh
Lammhults fritidsgård ”Unkan” Skridskoresan till Åseda var lyckad.
mans med detta härliga gäng!

Bilder från den härliga resan till Trysil.

Nya Lammhults Allehanda ges ut
av Lammhults Samhällsförening i
samverkan med Växjö kommun.

Aktiviteter i Lammhult med omnejd våren 2018
Allmän information
Alla är välkomna på pensionärs- och hembygdsföreningarnas möten men var observanta på att anmälan fordras.
Månad

Veckodag

Datum Tid

Aktivitet

Arrangör

Mars

Centrumkyrkan

Getsemanestund i Missionskyrkan.

Centrumkyrkan

Skärtorsdagsmässa i Lammhults kyrka
med Harald Gustafsson och kantor Elisabeth Wallin
Barnböcker läses bäst tillsammans – men inte nödvändigtvis
av barn. Många böcker, som till synes riktar sig till yngre
läsare, har nivåer som man först som vuxen blir varse och
förstår. Vi träffas på Elin Wägners Lilla Björka. Fika och
öppen eld. Anmälan till Kerstin Danielsson 076 – 816 74 04 eller
till Birgitta Hansson 073 – 420 63 66.
Bio – Mary Magdalene
Gudstjänst i Bergs kyrka med Harald Gustafsson och kantor
Elisabeth Wallin. Kyrkokören sjunger.
Gudstjänst i Missionskyrkan med Göran Ahlander

Lammhults
församling

Påskdagsmässa i Aneboda kyrka med Harald Gustafsson och
kantor Elisabeth Wallin.
Påskdagsmässa i Asa kyrka med Harald Gustafsson och
kantor Elisabeth Wallin.
Gudstjänst för alla åldrar i Missionskyrkan med Göran
Ahlander. Söndagsskola, Barnens röst, Tell it.
Matiné – Grottmannen Dug
Bio – Tårtgeneralen
Daglediga – ”Musik och sång i påsktid”. Lenette Ahnstedt
tillsammans med dottern Sara från Nye.
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Sång och ramsor 0-3 år. Sjung och ramsa med Clara
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Hissvägraren enmansteater med Olof Bergström
Årsmöte Aneboda/Lammhults Hembygdsförening i
hembygdsgården.
Årsmöte Folkets Hus

Torsdag
Skärtorsdag
Torsdag
Skärtorsdag

April

Påskbord i Aneboda Bygdegård med underhållning av
Yvonne och Nils-Gunnar Elmgren som spelar dragspel och
sjunger blandade låtar och allsång.
Barnböcker läses bäst tillsammans – men inte nödvändigtvis
av barn. Många böcker, som till synes riktar sig till yngre
läsare, har nivåer som man först som vuxen blir varse och
förstår. Vi träffas på Elin Wägners Lilla Björka. Fika och
öppen eld. Anmälan till Kerstin Danielsson 076 – 816 74 04 eller
till Birgitta Hansson 073 – 420 63 66.
Daglediga – ”Det är sång och musik som gäller” Eriks
hjälpens Secondhand Brothers.
Påskfest med påskbord i Fraggahults bygdegård. Underhållning av Sara och Mats Ericsson, Håknahult. Anmälan till
Barbro telefon 0470 – 75 78 51.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Jan Folkesson.
Årsmöte i Bergs bygdegård. Program utöver årsmötes
förhandlingar publiceras på bergsocken.se och hembygds
föreningens hemsida www.hembygd.se/bergs
Mary-Lou Ward läser en skröna som hon själv skrivit ”Två
systrar som lärde sig simma i Vättern”.

Onsdag

Söndag
Påskdagen
Söndag
Påskdagen
Söndag
Påskdagen
Måndag
Måndag
Torsdag

Hälsodag
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Göran
Ahlander.
Boktematräff 13-16 år. Snacka om dina favoriter, Få tips om
nya och gör bokigt pyssel vid fem tematillfällen med bland
annat paranormal romance och dystopier.

Lossa omslaget och spara kalendern!

SPF

Elin WägnerSällskapet

PRO
Centrumkyrkan
Bergs Hembygdsförening
Asa Föreläsningsförening

Elin WägnerSällskapet
Folkets Hus
Lammhults
församling
Centrumkyrkan

Centrumkyrkan
Folkets Hus
Folkets Hus
Centrumkyrkan
Trendgym, Yoga
by Småland och
LK coaching
och Reiki.
Centrumkyrkan
Lammhults
Bibliotek
Lammhults
Bibliotek
Folkets Hus
Hembygds
föreningen
Folkets Hus

Kalendern fortsätter på sidan 15
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– ett av Lammhults framgångsrika företag.

GÅR DSBU TIK I

L Å NG SRY D

Lammskinn, lammkött, ägg, honung,
hantverk o annat smått o gott.
ÖPPET JÄMN VECK A SÖNDAG 12-17
eller vid överenskommelse
Hyr vår GÄSTSTUGA
en eller flera nätter – 6 bäddar
www.langsryd.se

telefon 070 – 26 29 299

Välkomna till Asadagen

med nationaldagsfirande 6 juni
Start kl. 13 vid Asa herrgård med
flagghissning.Därefterolikaaktivitetervid
Herrgården,HembygdsgårdenochDuvekvarn.
Avslutningikyrkankl.18.00:Hemvändarkonsert
medmusikerochsångarefrånEdholmerinstitutet.
Läsmerpåwww.asasocken.se

AC-service – Däck- och serviceverkstad

Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14 Telefon 0472 – 26 07 03
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Ordföranden har ordet
Samhällsföreningen höll årsmöte 12 februari i Folkets Hus,
omkring 56 personer var närvarande under själva årsmötet ut
över styrelsemedlemmarna. Till
ordförande och sekreterare för
årsmötet valdes Cenneth Quick
respektive Linda Westeson.
Under verksamhetsåret har
samhällsföreningen varit engagerad i en rad olika frågor och
aktiviteter, exempelvis nybyggnation av skola och idrotts
anläggning där samhällsföreningen uppvaktat Växjö
kommun i frågan om nybygg
na
tion av skola och idrotts
lokaler i Lammhult, Lamm
hultsdagen som arrangerades i
samband med Lions sommar
marknad.
På Lammhultsdagen genom
fördes en design
auktion med
möbler skänkta från såväl
Lammhultsföretag som företag utanför Lammhult. Auktionen gav en behållning, på
drygt 29 000 kr som skänktes
till Barncancerfonden.
Cjell Andersson utsågs till
årets Lammhultsbo, en ut
märkelse som anordnades för
tredje året i rad.
Styrelsen har återigen engagerat sig hårt i frågan om hastighetsförändringen på riksväg
30, från 90 till 80 km/h. I augusti skickades ett remis
svar
till Trafikverket tillsammans
med Lammhults Näringsliv
för att bestrida förslaget. Trafikverket fattade på nytt beslut
om hastighetssänkning 18 oktober i fjol, som ska börja gälla
den 2 maj 2018. Föreningen
har överklagat beslutet i en gemensam skrivelse med Lammhults Näringsliv.
Samhällsföreningen ansökte
om och beviljades bidrag från
Leader Linné för en odlings
resa till Malmö i syfte att
stärka integrationen mellan
invånarna i Lammhult. Resan
ägde rum i augusti och gjordes
i samarbete med Växjö kommuns projekt »Odla kompis«.
Ännu en gång har en skrivelse

skickats till Växjö kommun för
att uppmärksamma behovet av
parkeringsplats för stora fordons
ekipage i centrum. Frågan har
aktualiserats i samband med att
Zana Canpolat startade Zack’s i
Lammhults Värdshus.

Styrelsen 2018

Annika Hallquist Svensson ordförande annika.hallquist@telia.com
Ida Claesson vice ordförande ida.claesson@live.se
Bo Kanstedt ekonomiansvarig bokan2@hotmail.se
Carolina Hellgren sekreterare carro.hellgren@gmail.com
Linda Hagelvik hagelvik80@gmail.com
Stefan Johansson talltorpetsh@telia.com
Jesper Ekblad jesper1337@gmail.com
Patrik Svensson ugglevagen@hotmail.com
Stanley Ståhl stanley@stahl-s.se
Maissaa Arnaout maissaaarnaout@gmail.com

Julmarknaden för hantverkare
och andra utställare var förlagd
till Zack’s och Folkets hus,
både ute och inne.
Ett projekt för att lära nyanlända Lammhultsbor att cykla,
»Cykla kompis«, har startats
under verksamhetsåret. Cykel
kurser kommer att hållas under
2018 med hjälp av integrationsmedel från Växjö kommun.
Dessa syftar till att stärka nyanlända barn, ungdomar och
vuxnas möjligheter till etablering i samhället och främjar ett
samhälle som präglas av ökad
sammanhållning.

Lundin och Linda Olsson
med blommor. Nya styrelsemedlemmar är Carolina Hellgren, Linda Hagelvik och Stefan Johanson.
Efter avslutat årsmöte och kaffe
paus var det dags för inbjudna
representanter från Växjö kommun att informera om ny skola
och idrottshall inklusive bibliotek i Lammhult, planer för förskolans lokaler, nybyggnation av
bostäder, framtida planer för
parken vid järnvägen och Träffpunkt Lammhult. Från Växjö
kommun deltog Eva Johanson
(C) som är ordförande i Kulturoch fritidsnämnden, Pernilla
Thornéus (M) som är ordförande i Utbildningsnämnden, områdeschefen i utbilningsförvaltningen Anders Tjäder, Peråke
Janén som är VD för Vidingehem, projektledare Johanna Andersson på Träffpunkt Lammhult samt landsbygdsutvecklare
Therése Friman.

Lammhults Allehanda har
getts ut med fyra nummer.
Det sker löpande förbättringsåtgärder av Lygnenrundan,
med hjälp av ideella krafter
och välvilliga markägare.
Utöver ovan beskrivna har
samhällsföreningen
skickat
skrivelse till regionbanks
chefen för Handelsbanken i
syfte att belysa vikten av ett
lokalt bankkontor i Lammhult.
Representanter från styrelsen
har också under året deltagit
i möten med Växjö kommun
angående riksväg 30 och tillsammans med övriga samhällsföreningar i kommunen, för att
diskutera viktiga landsbygdsfrågor som till exempel nybyggnation och tomter. Därutöver har
styrelsen deltagit i flera möten
inför starten av Träffpunkt
Lammhult samt deltagit i Näringslivets frukostmöten.

Behovsanalyser med skisser
och schablonkalkyl ska vara
klara 2018-03-31. Beslut om
projektering tas senast i mars
2018. Systemhandlingar, projektering och anbudsförfrågan
sker under september 2018.
Beslut i berörda nämnder tas
i oktober 2018. Slutligt beslut
i kommunfullmäktige fattas i
november 2018. Produktionstid för skola, kök, sporthall
och bibliotek är beräknad till
2019-04-01 – 2021-06-30 med
inflyttning 2021-08-11.
Samhällsföreningen har fram
fört att några representanter
bör finnas i någon form av
referensgrupp för att bevaka
Lammhultsbornas intressen
vid planering av innehåll och
utförande av de nya lokalerna.
Detta har utlovats och nu i
skrivande stund finns en kallelse till ett första möte i frågan.
Annika Hallquist Svensson.

EASY fåtölj

Inklusive fotpall.
Grått fårskinn, oljad ek.

11. 590 kr
(15. 940kr)

Efter genomförda årsmötesförhandlingar avtackades av
gående styrelsemedlemmar
Linda Westeson, Martina
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Nytt bostadsprojekt i Lammhult
Växjö kommun driver projektet VäxjöBo under 2018 i samarbete med Växjö
bostäder AB, Vidingehem AB samt
Äppel
kärnan diakonalt entreprenörskap
ekonomisk förening. Projektet finansieras
av Växjö Kommun och Länsstyrelsen i
Kronoberg, projektledare är Lisett Paredes. Syftet med projektet VäxjöBo är att
stärka mottagning och etablering av nyanlända med särskilt fokus på bostadsförsörjning.
Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening har anställt en
bostadsfinnare med uppgift att hitta bostäder hos privata fastighetsägare. För att
stödja nyanlända i hur ett boende i Sverige fungerar har även en bostadspedagog
anställts.
Boende handlar inte bara om tak över
huvudet utan lika mycket om att lära sig

hur det är att bo i Sverige, och därför kommer Äppelkärnan även att ha en boskola
med praktiska tips hur man sköter om sin
lägenhet. Äppelkärnan kommer även att
kunna ge råd och tips om hur det svenska
samhället fungerar, hur oskrivna regler
kan tolkas, allt för att ge en bra möjlighet
till integration.
Från och med måndag 5 mars kommer
bostadsfinnare Bengt Sandin, och bostadspedagog Mohamed Ali Alnajjar, båda
från Äppelkärnan, att finnas i Träffpunkt
Lammhults lokaler på Centrumgatan 4c i
Lammhult på måndagar kl. 13.00 – 17.00.
Här kan både fastighetsägare och hyresgäster få hjälp med eventuella frågor och
funderingar om exempelvis boende, uthyrning och allt därtill. Välkomna med
frågor eller funderingar!

Kontaktuppgifter VäxjöBo

Lisett Paredes projektledare lisett.falegardparedes @vaxjo.se 0470-43421
Bengt Sandin bostadsfinnare bengt.sandin@appelkarnan.se 072-216 63 85
Mohamed Ali Alnajjar bostadspedagog mohamad.alnajjar@appelkarnan.se 076-283 84 85

Nyheter från Lammhults församling
Komminister Tobias Starck är pappaledig
fram till den 31/5 2018. Vikarierande präst
är Harald Gustafsson som nås på tele
fon 0470 – 70 49 47 eller på mejladressen
harald.gustafsson@svenskakyrkan.se
Nytt församlingsråd för Lammhults församling är ordförande Janeth Ståhl och
vice ordförande Linnea Ivarsson unde
mandatperioden 2018 – 2021.

Bergs kyrka (ovan) återöppnades söndag
den 17/12 2017 efter att ha varit stängd
några år. Biskop Fredrik Modéus medverkade tillsammans med många andra.
Det var en jublande glädjedag för
många när kyrkan åter kunde tas i bruk.

Välkommen vår!
Påsken närmar sig med påsktårta,
hemlagade marsipankycklingar,
påskbakelser och goda kakor.

Välkommen till oss
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Vi har öppet skärtorsdag
och påskafton

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!

Hjärtligt välkomna in till oss!

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

Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4

5

Bok-kul på biblioteket

Tack alla givmilda människor!
Lammhults Rödakorskrets Secondhand Kupan fungerar alldeles lysande bra tack vare att
vi hela tiden, oavbrutet, får in
fantastiska prylar och kläder i
form av gåvor från er.
Dam-, herr- och inte minst
barnkläder. Porslin och husge
råd av mycket fin kvalitet lämnas in i en som det verkar aldrig sinande ström. Vi lyckas ta
om hand allt.
Butiken är öppen måndag
till fredag 14.00 – 18.00 med
hjälp av ideellt arbetade kvinnor, som gör ett helt fantastisk
jobb. Tyvärr deltar män väldigt
liten i skala.
Kupan fungerar samtidigt
som en trevlig samlingsplats,
inte minst för de som turas
om att jobba där. Några timmars trevlig avkoppling och

samvaro samtidigt som man
belönas med känslan av att
göra en ovärderlig insats för
andra människor. Insamlingsbössorna på ICA fylls på hela
tiden, små men många gåvor
blir till mycket pengar på ett
år. Många tack!
Tack vare alla pengar vi får
in kan vi göra många insatser
både lokalt i Lammhult och till
behövande över hela världen.
Röda Korset är den enda hjälporganisation som har mandat
av FN att komma in i krigzoner
och hjälpa till direkt på plats
när nöden är som störst.

Medan kylan håller sig kvar
utomhus är det ett perfekt
väder att sitta inne och läsa.
Varför inte läsa tillsammans?
På Lammhults bibliotek har vi
löpande bokiga aktiviteter för
barn och ungdomar.
I januari och februari har
det varit bokhyllehäng för barn
av olika åldrar och de fortsät-

ter under våren som boktematräffar för de över tretton. Vi
pysslar, pratar om böcker och
gräver ner oss i fandoms tillsammans.
Vi har sång och ramsor för
de minsta och sagostunder i
olika teman. Ni missar väl inte
vår Pridesagostund 9 maj?
Välkommen till biblioteket!

Sigfridsleden
I Asa startar den vackra vandringsleden Sigfridsleden. Leden
är ca 90 km lång och sträcker
sig från Asa i norr till sydänden
på sjön Rottnen i söder. Sigfridsleden är en del i nätverket av vandringsleder genom
Småland och utgör historiskt
sett också en liten del av de
pilgrimsleder som sträcker sig
hela vägen från Spanien till
Nidarosdomen i Trondheim.
Sigfridsleden går genom
sex socknar i Värend och passerar många kulturhistoriskt
intressanta platser. Asa socken
råd har som uppgift att röja
och markera ut leden från Asa
till gränsen mot Tolg, vilket
genomförs varje vår. Nu är det
snart dags för detta igen och i

Vi i Lammhult, personalen på
Kupan, styrelsen, bössinsamlare är stolta över att vara en
del av denna fina organisation.
Välkommen du också!

Välkommen in till oss på

år ska det komma upp nya skyltar. Ta tillfället i sommar att
vandra på historisk mark med
fantastisk natur längs Asa-sjön.
Asa sockenråd

Lammhults
macken

Ledigt just nu:

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

Hyreslokal i centrum på torget bakom Zack´s, Köp
mannagatan 8, ingång på baksidan. 40m² med kok
vrå, dusch och toalett.
Övernattningsrum Köpmannagatan 6, ingång på
baksidan. 32m² möblerad, kokvrå, dusch och toalett.
Går att hyra för kortare eller längre perioder.

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

Bo bekvämt i centrum hos

peter@pmlbygg.se

Telefon 0472  48 250
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www.pmlbygg.se

Vasaloppsspinning

Lammhults Trendgym Gf anordnade den 4
mars vasaloppsspinning. Start 8.00 tillsammans med live tv från Vasaloppet. Målgång 4
timmar och 25 minuter senare.

Vansbrosimmet i Tabataversion i Trendgyms lokaler.

En svensk klassiker på Unkan
Första gruppen har just avslutat sin
klassiker och utöver passen på Trendgym
blev det även Lidingöloppet, stavgång med
blåbärssoppa i elljusspåret samt Vasaloppet
med skid
- och pulkaåkning på skolans
Under våren kör Lammhults fritidsgård område.
Unkan tillsammans med skolan och
Trendgym en egen variant av klassikern. Vi ser fram emot en rolig och aktiv vår
Varje grupp på 10-12 ungdomar får un- med nya klassikergrupper och ett fortsatt
der fyra fredagspass testa de olika grenar- gott samarbete med Trendgym!
na med vissa varianter. Trendgym ställer
upp med sina lokaler då vi kör Vätternrundan, vilket blir ett härligt spinningpass
och när det är dags för Vansbrosimningen
Magda Lundh
Lammhults fritidsgård Unkan
kör vi ett Tabatapass med simtema.
Att göra en »svensk klassiker« där man
springer, simmar, cyklar och åker skidor
är en utmaning och kanske en dröm för
många.

Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94
www.a-maklare.se
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Parken växer genom dialog

Finns det intresse för en utökad Grannsamverkan i Lammhult?
Under vintern var det en livlig debatt på sociala medier om
behovet att öka upplevelsen av trygghet i Lammhult. Det
bjöds in till två olika tillfällen och möten som erbjöd möjlighet att diskutera behovet av en utökad Grannsamverkan i
samhället. Uppslutningen var låg samtidigt som diskussionen fortsatte i olika forum. Under ett av mötena diskuterades olika alternativ tex nattvandring och Grannsamverkan.
Kanske finns ett behov av att reda ut de olika begreppen
och vad de olika aktiviteterna innebär.
Enligt polisen i Växjös kontaktperson för Grannsamverkan finns denna verksamhet redan på vissa gator i Lammhult men det är i dagsläget ingen övergripande verksamhet.
För att ta reda på hur intresset och det upplevda behovet är
i dagsläget bjuds du in till ett informationsmöte på Träffpunkt Lammhult.
Det du som Lammhultsbo behöver ta ställning till är om
detta är en verksamhet som engagerar dig och som du är beredd att avsätt tid för? Grannsamverkan är en gemensamhetsinsats för boende i ett område eller på en viss gata och resultatet är direkt avhängigt på antalet aktiva boende i samverkan.
När 4 april kl 18:00
Var Träffpunkt Lammhult, Centrumgatan 4 C
Anmäl ditt deltagande till johanna.andersson@vaxjo.se
senast 2 april. Blir vi väldigt många måste vi hitta en större lokal så
det är viktigt att du anmäler om du har för avsikt att delta på mötet!

Från Odla kompis-projektet sommarsäsongen 2017.

Grönytan mellan järnvägsstationen och viadukten,
Stationsparken, ska under
2018 – 2019 hamna i fokus.
Ett första kommuninternt
möte med nyckelpersoner och
representanter för berörda förvaltningar har nyligen genomförts och projektet närmar sig
nu den fas med idégenerering
och idéinsamling genom medborgardialog. Vi kommer använda oss av olika fokusgrupper som förhoppningsvis ska
visa vad Lammhultsborna vill
ha i parken.
Redan inkomna med
borgar
förslag ska genomlysas
och ställas mot nya förslag, allt
för att få en så aktuell park som
möjligt som gör grönytan användarvänlig och bjuder in till
aktiviteter av olika slag.
Vi kommer bjuda in olika
fokusgrupper, så håll utkik på
anslagstavlorna i skyltfönstren på Träffpunkt Lammhult,
Centrumgatan 4 C.
Det finnas möjlighet att
komma in och lämna förslag
och titta på några olika flyg
foton över området. Det kommer inte alltid finnas personal
på plats som är insatt i projek-

tet eller som har svar på frågor
kring projektets processer, men
det finns alltid någon som kan
ta emot ett nedskrivet förslag.
Som alltid har vi en budget att ta hänsyn till men alla
förslag tas tacksamt emot och
förhoppningsvis kan vi hitta
innehåll och aktiviteter som
gör att Lammhultsborna vill
använda parken.
Så sitter du på en bra idé
som projektgruppen behöver
få kännedom om, passa på och
missa inte chansen att påverka
utformandet av parken.
Vår förhoppning och ambition är att vi kan göra en baksida till en framsida, tillsammans!

Johanna Andersson, verksamhetsansvarig Träffpunkt Lammhult
johanna.andersson@vaxjo.se

Hälsodag i Lammhult
Den 7 april blir det en heldag
i hälsans tecken, ett samarbete mellan Lammhults Trendgym, Yoga by Småland, LK
coaching, Zumba-Malin och
Lammhults Samhällsförening. Folkets hus kommer vara
den centrala platsen för dagen.

core och SH’BAM®. Vi äter
lunch tillsammans på Zack’s.
Vi hoppas på en dag fylld av
energi och nya möten!
I nuläget är det ca 40 personer anmälda men det får plats
lika många till så skynda och
anmäl dig till halsodag.lammhult@gmail.com
Ange vilka pass du vill delta i
och eventuell specialkost i din
anmälan. Kostnad för hälso
dagen är 200:- inklusive lunch.

Det kommer att vara två föreläsningar, ”Vad är yoga” och
om stress samt en workshop i
stresshantering. Det blir spinHar du frågor eller fundering- ning, Vinyasa Hips and core,
ar, tveka inte att ta kontakt Zumba fitness, tabata, Medi
Ida Claesson
yoga®, Yinyoga Deep stretch,
med någon av oss!
Marielle Almqvist, projektledare
Tekniska förvaltningen,
Marielle.Almqvist@vaxjo.se
Johanna Andersson, projektLammhults Allehanda nr. 2 2018 delas ut vecka 23, senast 7 juni.
Texter, bilder, annonser och övriga välkomna bidrag ska mejlas till
gruppen Arbete och Välfärd,
kirsti@picaform.se med kopia till annika.hallquist@telia.com eller postas
Johanna.andersson@vaxjo.se
till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult senast 16 maj.
Skriv gärna insändare, om stort och smått. Håll dig uppdaterad
på Samhällsföreningens Facebooksida. Tidigare nummer av Nya
Lammhults Allehanda finns att läsa på allehanda.picaform.se

Träffpunkt Lammhult har öppet helgfria måndagar 13:0017:00 och onsdagar 13:0019:00.
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Härlig stämning när julen dansades ut
Under mer än 40 år har julen dansats ut i
Lammhult.
Lions Club har under många år arrangerat julaktiviteter i Lammhult, julmarknad, julgransförsäljning, barnen dansar ut
julen och julblommor till äldreboenden.
Under senare år har Lions svarat för uppoch nedtagning av julbelysning i Lammhults centrum och i samarbete med
Rotary och Röda korset bjudit in till gemenskap i jul.
I år dansades julen ut 14 januari runt
granen vid godsmagasinet. Dansen och
jullekarna leddes av Gunnel Svensson,
Kenneth Malm svarade för musiken.
Ovan: Tomten Krister Yngvesson delar ut godispåse till en snäll och glad tvååring.
Cirka 150 glada barn och vuxna dansade runt granen tillsammans med glada Nedan: 14 januari 1977, Olle Roos, Sven-Eric och Carl Salomonsson underhåller.
Lionstomtar. Efter dansen delade tomtarna ut godispåsar till barnen som ICA och
Frendo sponsrat.
Ur Smålands Dagblad 14 januari 1977
”I Lammhult dansades julen ut på torsdagskvällen, (rätta Knutsdagen) kring granen vid kommunalplan. Man hade sett
till att det var ordentligt undanröjt från
snö. Trots att det var en helt vanlig torsdagskväll mötte omkring 400 personer
upp och huvudparten deltog med liv och
lust i dansen. Äldst bland deltagarna var
91-årige Oskar Johnsson, Lammhult.”

Årets Lammhultsbo
Här är kriterierna inför nomineringen till
Årets Lammhultsbo. Årets pristagare hyllas
traditionsenligt på Lammhultsdagen.
– Inga styrelsemedlemmar i Lammhults
Samhällsförening kan nomineras.
– Personen/personerna ska vid tillfället
för nomineringen vara Lammhultsbo.
– Företagare med inriktning och mål
som utvecklat/utvecklar alternativt gynnat/gynnar Lammhult som ort.
– Enskilda personer i en organisation/förening som över tid gjort en större insats
som gynnat/gynnar Lammhult som ort.
– Enskilda personer utan tillhörighet i
någon organisation eller förening som
gör en betydande insats i Lammhult.
Styrelsen för Lammhults Samhällsförening förbehåller sig rätten att rösta fram
årets Lammhultsbo med utgångspunkt
från de som nominerats.
Styrelsen.

För djurens och hållbarhetens skull:

Lions byter ut
fjädrarna till
påsk
Lions Club i Lammhult säljer sedan mer
än 40 år påskris i Lammhultsområdet. I
år byts fjädrarna ut mot färgglada och
miljövänliga pappersremsor. Inkomsten
från försäljningen går oavkortat till Lions
hjälpverksamhet.
Påskrisets historia börjar på 1600-talet och
kallades då fastlagsris. På 1700-talet var
vanliga dekorationer exempelvis pappersblommor, färgglada band och pappersremsor som ibland innehöll rim.
Lions går tillbaka till 1700-talets tradition om pappersremsor som ju är naturligt
nedbrytbara.
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Vi kan hjälpa er med

• Allt inom gräv • Kompletta husgrunder • Trädgårdsanläggningar • Plattläggning och murar • Byte av
enskilda avlopp (diplomerad) • Skogsvägar • Kant
skärning • Dikesrensning • 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

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se
0472 – 26 04 40

Vi är miljöcertifierade enligt PEFC

Välkommen in
till Svenssonslivet.

annons_allehanda_aug_17.indd 1
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Asadagen med nationaldagfirande
Hembygdsgården
hade
hinderbana och Magic Marcus
för barnen. Där fanns också
gamla Asabilder, frågor på gamla saker, lotterier och god fika.
På kvarnen fanns mycket
fint hantverk, musikunderhållning, korv med bröd och fika
med hembakat. Avslutning
i Asa kyrka med konsert av
Norrvidingespel.

Förra året
Arrangemanget startade vid
Herrgården kl. 13.00 med
flagghissning och national
sång. De som ville kunde äta
en god lunch på Herrgården.
Sedan följde olika aktiviteter.
På herrgårdssidan fanns
information från LRF, sportfiske, öppet hus på SLU, hund
apportering, bågskytte och
tipsrunda. Det fanns möjlighet
att åka häst och vagn mellan
Herrgården och kyrkan.

Asa, Asa herrgård och Svenska
kyrkan arrangerar för femte
året Asadagen den 6/6 2018
Programmet är inte helt klart
ännu. Men vi vet att vi även
detta år ska ha trolleri och magi
för barnen i Hembygdsgården
kl. 15.30. Avslutning med
hemvändarkonsert i kyrkan.
Detta året
Asa sockenråd, föreningarna i Det blir musiker och sångare
från Edholmerinstitutet under
ledning av Lawrence Johnson. Herrgården är öppen för
lunch och där börjar vårt årliga
nationaldagsfirande kl. 13.00.

Svenssonfika
Öppettider till och med söndag 1 juli

Alla helger 10 – 16

Alla är hjärtligt välkomna att fira
med oss och vi ser fram emot en
Asabra dag.

Öppettider från och med måndag 2 juli

Alla dagar 10 – 17

Bokningar och catering 070 – 875 60 29

BERG
VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

30 JUNI – 8 JULI

Välkommen in till
din ICA-handlare
i Lammhult!
Peter

med personal
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Lammhult

Så många som möjligt,
så länge som möjligt
Detta är en slogan som används
flitigt i idrottskretsar och den
har etsat sig fast hos mig som
den centrala och viktigaste delen för oss som idrottsförening.
Jag är säker att man kan
uppnå detta på olika sätt men
för att det ska bli ett livslångt
intresse är jag helt övertygad
om att vi som förening och ledare tillsammans med er föräldrar alltid måste göra idrotten så
rolig som möjligt.
Anledningen till att jag som
snart 40-åring fortfarande älskar att spela fotboll är just alla
de roliga minnen och timmar
jag har varit tillsammans med
kompisar på bussar, på matcher och i omklädningsrum runt
om i Småland, Värmland och
Bohuslän.
Föreningsidrotten har gett
mig så otroligt mycket och min
önskan är att fler ska få uppleva
den sammanhållning och gemenskap som lagidrott kan ge.
Vi lämnar 2017 bakom oss och
ser tillbaka på ett lärorikt år
när våra seniorer kämpade
bra i botten av division sex.
Vi minns även seriesegern för
våra killa födda 2004.
I vinter har IFK Lammhult
dessutom haft sitt första lag i
seriespel i innebandy någonsin!
Framför allt gläds vi åt att
så många barn och ungdomar
väljer att komma till Norrvalla

Tveka inte att ringa till någon av våra duktiga
ungdomsledare!
Daniel Fröström P 02/03 070 – 402 86 75
Ingvar Petersson P 04 070 – 696 91 66
Ingvar Petersson F 04/07 070 – 696 91 66
Jim Wremerth P 05/06 070 – 862 89 40
Olof Westeson P07/08 076 – 007 65 66
Sofie Varga P F 09/10 073 – 310 57 97
Johan Hagelvik Innebandy PF06/08 070 – 633 12 23
Sven Björnberg Innebandy PF 09/10 070 – 536 70 99

för att tillbringa några roliga
och utvecklande timmar tillsammans.
2018 ser vi med tillförsikt fram
emot och vi ställer för första
gången på flera år upp med tre
seniorlag som till mycket stor
del består av hemvändare kryddat med idel kända och lojala
”Lammhultare”.
Vi hoppas under 2018 kunna vara med och kriga om
seriesegern i division 6 och
Utv B Växjö samt ställa ett
konkurrenskraftigt lag på plan
vid seriepremiären i damernas
division 4.

På ungdomssidan har vi
som mål att kunna erbjuda alla
barn och ungdomar i åldrarna
6 till 16 ledarledd aktivitet/
fotbollsträning varje vecka, ett
mål som vi uppfyller på killsidan men som vi fortfarande
inte har möjlighet att erbjuda
Ovan: Nu har Idrottsskola 2018 dragit igång, först på schemat är skytte.
för våra Lammhultstjejer.
Nedan: En del av IFK Lammhults seniorlag.

Vi kommer kämpa hårt 2018
för att få ännu fler att välja
lagidrott som fritidssyssel
sättning och göra Norrvalla till
en naturlig samlingsplats för
alla Lammhultsbor. Väl mött
på Norrvalla säsongen 2018.
Anders Varga
Ordförande IFK Lammhult
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Fr. o. m 1/5 finns jag
på Sandras Salong
☎ 070 – 562 85 52
fotlisan @ gmail.com

Välkomna till

Sandra’s Salong

Med stallet som mötesplats
I vår har vi massor av spännande saker på gång att berätta och
visa upp. Ridgrupperna har
kommit igång, med en extra
satsning på nybörjargrupper. Ta
hästintresset ytterligare ett steg
och bli fodervärd åt en av våra
ridskolehästar, det är mycket lärorikt och är ett bra första steg
mot en egen häst.
Eamon Hickey, en framstående unghästutbildare från Irland som verkar i Sverige sedan
20 år, besökte ridskolan 2 – 3 februari. I hans föreläsningar med
praktiska inslag fick vi ta del av
metoder om hur man skapar
en förtroende
full relation till
sin häst, en succé med många
deltagare. Fler framstående inspiratörer kommer bjudas in till
klubben, så vi ska kunna utvecklas och växa inom vår sport

Allt inom hårvård

Vårt projekt Unga på landsbygden fortsätter där tanken är
att lyfta fram och skapa intresse för landsbygden inom olika
områden (i vårt fall ridsporten)
med allt vad det kan innebära.
Ridskolan bedriver under
läsåret 2017/18 ett integrationsprojekt, Stallet – en mötesplats,
med ungdomar från Lammhults skola. De får prova på
att rida och göra olika aktiviteter som finns på en ridskola.
Klubben vill bidra till att skapa
förutsättningar för en mer meningsfull fritid för dessa ungdomar. Vi vill att de ska växa
i mötena, lära av varandra, allt
från språk och kommunikation
till ledarskap och kultur. Med
hästen som gemensamt intresse knyta nya kontakter med
ungdomar från klubben oav-

sett varifrån våra nya vänner
kommer. Hästen är utmärkt att
samlas kring. Den dömer ingen, har inga fördomar och alla
står lika inför den!
Årets första Pay and Jump
den 4 mars drog över 50 starter
trots årstiden, härligt. Vårt elitlag kammade hem en 2:a plats
i tävlingen första helgen i mars.
Den 10 mars gick div 1 ponny lagtävling med ett enormt
intresse och många starter, vi
placerades på 5:e plats. Den 25
mars är det debut för dressyr
tävling i nya ridhuset.
Arbetet med vårt ridhus
fortsätter och en läktare börjar
ta form. Vi uppmanar alla som
är intresserade att ta en sväng
förbi för att se hur det blir, ni är
hjärtligt välkomna!

•••
Örnvägen 6
0472-26 15 56

H
LAMM ULTS

TAXI

Däck säljes,
omläggning
och balansering.
Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se
0472 – 26 90 60

Styrelsen LARK

Inspireras av vårens vackra färger och tyger.
Nya varumärken och produkter efter årets besök på möbelmässa.
Varmt välkommen!
Öppettider:
Onsdag till fredag 10.00 – 18.00
Lördag och söndag 11.00 – 16.00
0382 - 20813 poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, Designarenan.
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Lammhultskrysset - lösningen

Varsin Trisslott har postats till vinnarna Sven-Åke Broman på Fasanvägen 12, Birgit Johansson på Ivarsbygget 9 samt Maria Zackéusson
på Värendsgatan 2.
Vi fick in 10 lösningar varav 5 var korrekta.
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Månad

Veckodag

Datum Tid

Aktivitet

Arrangör

Gudstjänst för alla åldrar i Missionskyrkan. Söndagsskolan,
Scouter, Barnens röst
Bio – Red Sparrow

Söndag

15

10.00

Söndag

15

Tisdag

17

18.00
14.00 16.00

Onsdag

18

14.00

Torsdag

19

15.00

Fredag

20

14.00

Söndag
Söndag

22
22

Tisdag

24

Onsdag
Söndag
Söndag
Söndag

25
29
29
29

10.00
14.00
14.00 16.00
14.00
10.00
15.00
18.00

Måndag

30

19.00

Torsdag

3

15.00

Söndag

6

10.00

Tisdag

8

14.00- 16.00 Boktematräffar 13-16 år. Se ovan 10 april.

Onsdag

9

10.00

Pridesagostund från 3 år. Fira Pride med regnbågssagor.

Torsdag

10

08.00

Gökotta vid Boosjön hos Samuel och Annelie Bosjögård.
Börje Svensson talar på temat ”Naturen på våren”. Ta med
kaffekorg! Samling vid Missionskyrkan7.45 för samåkning.

Maj

Torsdag
till söndag
Söndag

10-13

Boktematräffar 13-16 år. Se ovan 10 april.
I församlingshemmet föreläser och samspråkar psykolog Alf
Svensson på ett spännande sätt på temat psykisk hälsa och
relationer. Kaffe, fralla och kaka.
Daglediga – ”Ett program med musik och sång”. Arkensträngen från Värnamo
Boende och personal på Lammengatan bjuds på kaffe och
hembakade kakor. Harald Petersson från Sävsjö och Kenneth Malm från Växjö underhåller med sång och musik.
Anmälan till Eivor telefon 0472 26 08 66.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Dan Forsgren
Barnteater Polisong
Boktematräffar 13-16 år. Se ovan 10 april.
Dagbio
Gudstjänst i Missionskyrkan med Göran Ahlander.
Matiné – Avengers 3D
Bio
Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården i Lammhult.
Vårtal, sång av Tell it. Servering.
Daglediga – ”Att komma hem”. Kjell Ogenblad och Acke
Möller sjunger, spelar och talar
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Göran
Ahlander.

Årskonferens på Gullbrannagården

13

18.00

Bio – Tully

Tisdag

15

14.00- 16.00 Boktematräffar 13-16 år. Se ovan 10 april.

Onsdag

16

14.00

Fredag

18

15.00

Fredag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

18
20
27
27
27

18.00
10.00
10.00
15.00
18.00

Söndag

3

10.00

Onsdag

6

13.00

Söndag

10

10.00

Torsdag

14

14.00

Fredag

15

13.00

Tonmixarna fån Moheda sjunger gamla örhängen i Ane
boda bygdegård. Kaffe, fralla och kaka.
På Lammengatan informerar Bengt Persson om ”Vad får en
god man göra och vad ska en god man göra”? Anmälan till
Bengt Persson telefon 070 676 10 82.
Bio – Deadpool
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Göran Ahlander.
Gudstjänst i Missionskyrkan med Tobias Green.
Matiné – Laban Bullar och Bång
Bio – Solo A Star Wars story

Centrumkyrkan
Folkets Hus
Lammhults
Bibliotek
SPF
Centrumkyrkan
PRO
Centrumkyrkan
Folkets Hus
Lammhults
Bibliotek
Folkets Hus
Centrumkyrkan
Folkets Hus
Folkets Hus
Hembygds
föreningen
Centrumkyrkan
Centrumkyrkan
Lammhults
Bibliotek
Lammhults
Bibliotek
Centrumkyrkan
Svenska Alliansmissionen
Folkets Hus
Lammhults
Bibliotek
SPF
PRO
Folkets Hus
Centrumkyrkan
Centrumkyrkan
Folkets Hus
Folkets Hus

Juni
Söndagsskolans sommarfest. Mer information kommer.
Asadagen med nationaldagsfirande. Programmet startar
klockan 13.00 och avslutas med konsert i kyrkan klockan
18.00.
Gudstjänst i Missionskyrkan med Christer Karlsson.
Midsommarfest. Sill, potatis och glass. Bergskvartetten
spelar upp till dans i Bergs bygdegård.
Vi åker med egna bilar till Pilåsen vid Braås för att äta hembakad ostkaka. Anmälan till Eivor 0472 26 08 33.
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Centrumkyrkan
Asa Sockenråd
Centrumkyrkan
SPF
PRO

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

Bygga Om, Till
eller Nytt?
Kontakta oss!

www.fransson-nordh.se

Kjell 070-856 48 64

Markus 070-856 48 07

Mari 070-856 48 10

