
Nr 4 VINTERN 2018          INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN I LAMMHULT
Allehanda

NYA LAMMHULTS

Varmt välkomna till årets
J U LM A R K NA D

Kom och ta del av julmarknaden den 1 december kl 15.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.För ett trivsammare Lammhult

Läs mer om Julmarknaden på mittuppslaget.

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

Sister City Soccer Cup-resan till USA 
påbörjades den 18 juni med samling vid 
Fortnox arena. Bergkvara Buss körde oss 
till Kastrup där flyg med Iceland Air tog 
oss via Reykavik till Minneapolis och St. 
Pauls flygplats. Väl framme – en aning 
trötta och hungriga – möttes vi av vänliga 
leende amerikanska representanter som 
gav oss baguetter, något att dricka och 
en skön bussresa upp till Lake Superiors 
enorma vatten och vår vänort Duluth.

Dagen efter ankomst blev vi bjudna på 
ett stort knytkalas med ungdomar, föräld-
rar och ledare. Otrolig gästfrihet, god mat 
och vänskapsbanden skapades omgående!

Dagarna löpte på i samma anda fram 
till cupen, där vi denna gång deltog i Lake 
Superior Open – en cup med över 200 
lag anmälda. Tyvärr blev det ändå inte så 
många matcher, men vädret var tillmötes-
gående (nåja, en av dagarna mätte vi en 
temperatur på strax över nollan). 

Vårt Girls 15 och Boys 15 lyckades vin-
na guld och det firades förstås stort!

Under resan genomfördes flera trä-
ningar och samtidigt spelades fotbolls-VM 
med Sveriges landslag inblandat. Det blev 
därför en hel del fotboll och aktiviteter i 
anslutning till detta.

Andra aktiviteter att minnas var resan 
till Mall of America, paintball och fors-
paddling för ungdomar och ledare, medan 
Split Rock, Gooseberry Park och en stilla 
tur på en spegelblank Lake Superior i sol-
nedgång var givna höjdpunkter för vuxna.

Resan avslutades med sedvanlig ban-
kett, som i år sammanföll med ett något 
förskjutet firande av 4th of July.

Hemkomst blev för tjejerna den 6 och 
för killarna den 7 juli. En oförglömlig resa 
på nära tre veckor.

Jenny Larsson
 Ordförande Sister City Soccer Cup  

2017 – 2018

Fotbollsresa till USA
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

November 

Lördag 
Söndag 24-25 12.00 - 

17.00

Asa Julstuga firar 30 år i Fraggahults bygdegård. Gediget hant-
verk, tomteverkstad, garnering av pepparkakor, lotterier och 
servering med hembakat. Jubileumsutställning på scen. 

Asa hembygds-
förening

Lördag 
Söndag 24-25 12.00 - 

17.00

Julmarknad i Hjälmsbodarna. Hantverkare fyller huset med 
alster av hög kvalitet. Önskelista kan lämnas till tomten i 
Lillstugan, Café med hembakat. 

Hjälmsbodarna

Söndag 25 10.00 Mässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 25 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Göran Ahlander. Sång av 
AnnSofie och Johan Petersson. Centrumkyrkan

Måndag 26 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Torsdag 29 15.00
Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. ”Om vad jag har gjort med 
livet och om vad livet gjort med mig” med Bernt Antonsson från 
Jönköping.

Centrumkyrkan

Fredag 30 15.00

Advent i Lammhults församlingshem. Lisa Svärd underhåller 
med sång. Kaffe och lussebullar. Lammhults SPF är väl-
komna. Kostnad 60 kronor. Anmälan till Eivor Williamsson 
telefon 0472-26 08 66.

Lammhults 
PRO

December

Lördag 1 18.30
Sång, musik och drama på temat ”Befriande kärlek”. Familjen 
Gubermann med flera i Filadelfiakyrkan. Adventsfika i Pelar-
salen från klockan 16.00.

Centrumkyrkan

Söndag 2 10.00 Adventsgudstjänst i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 2 10.00 Adventsgudstjänst med Ronny Jansson i Filadelfiakyrkan sång 
av Adventskören och Tell it Centrumkyrkan

Söndag 2 15.00 Bio matiné - Grinchen. Folkets Hus
Söndag 2 18.00 Bio - Robin Hood. Folkets Hus

Måndag 3 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Onsdag 5 10.00 Vintersagostund från 4 år. Vi lyssnar på sagor tillsammans i 
vinter kylan. Obs! Anmälan annars deltagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 5 18.00 After Work i Lammhults kyrka. Julen i tro och tradition. Lammhults förs.

Torsdag 6 18.00 - 
20.00

Var med och påverka Växjös framtid. Växjö kommun bjuder in 
till Medborgardialog på Folkets Hus.  Växjö kommun

Lördag 8 18.00
Röda Korset bjuder in till Adventsfest i Bergs bygdegård. Lucia
tåg med bygdens ungdomar och auktion på skänkta varor. 
Inträde 60 kronor inklusive en enklare måltid.

Röda Korset  
i Berg

Söndag 9 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka med Växjö Madrigalkör. Lammhults förs.

Söndag 9 10.00 Gudstjänst med pastorsinstallation av Ronny Jansson i  
Missionskyrkan. Tobias Stark medverkar. Centrumkyrkan

Måndag 10 18.30 - 
19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-

klubben

Tisdag 11 14.00 - 
15.30

Julpyssel från 8 år. Vi skapar med inspiration från julens 
berättelser. 

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 12 14.00
Julfest med underhållning och julbuffé i Aneboda bygdegård. 
Anmälan till Eva Hansson 0472 26 04 80, 070 585 11 96 
eller till Bertil Johansson 070 586 03 65.

SPF

Torsdag 13 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. Lucia med tärnor. 
Ronny Jansson. Julgröt, smörgås och kaffe. Centrumkyrkan

Fredag 14 15.00

Julfest i Fraggahults bygdegård. Musikunderhållning av grabbar-
na Roland, Olle och Tommy från Värnamo. Luciatåg och jul-
bord från Ingrid Brentel. Lotteri! Anmälan till Eivor 0472-26 
08 66 eller till Gun-Britt 0472-26 05 36 senast 3 december. 

PRO

Fredag 14 18.00 Bio - Aquaman. Folkets Hus
Lördag 15 15.00 Luciatåg med efterföljande julfest i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Aktiviteter i Lammhult med omnejd vintern 2018/2019

Kalendern fortsätter på sidan 19Lossa omslaget och spara kalendern!
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Välkommen till oss!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Ackurat gör möbeleuropa 
mer kreativt.
Vi är stolta över att ha kontakt med nästan alla möbel-
formgivare i Europa. Årligen handlar fler än tusen kunder 
inom möbler och inredning av oss. Frågan är hur har ett 
litet företag i Lammhult nått denna position och hur går 
vi vidare?

Förra gången berättade vi om hur vi arbetade med en 
produktlansering på mässan 100% Design i London .  
Lanseringen blev en succé och Tobias har nu påbörjat 
flera veckors spännande uppföljningsarbete runt om i 
UK. Här kommer nu del 2

Varuprovens mästare 
När kreativiteten flödar behöver Europas formgivare 
varuprover ...och dessa prover behöver de riktigt snabbt. 
Strunt samma om det är en standardprodukt eller något 
som de kommit på just ”nu”.

Vi har mer än 10 000 produkter i vår katalog och skulle 
vi ligga med alla dessa detaljer på lager hade vi tvingats 
höja våra priser radikalt. 

Istället är vi idag, i det närmaste världsbäst på att 
tillverka detaljer på beställning. Vi byter formverktyg 
väldigt många gånger per dag vilket förbryllar många i 
plastbranschen. Vanligtvis strävar man efter så få byten 
som möjligt men vi på Ackurat, och våra kunder, ser 
nyttan i att göra tvärtom. Detta är unikt för Ackurat. 

Om detaljen bara finns i formgivarens fantasi så löser vi 
det också. Vi skickar ofta modeller till kunder runt om i 
Europa. Blir formgivaren nöjd blandar vi in våra skickliga 
verktygsmakare som gör formverktyg. 

Formgivaren får alltså sina varuprov tack vare ett bra 
samarbete mellan t ex kundtjänsts Nathalie, ställare 
Glenn och lagrets varuprovsspecialist Josef.

Vi tror formgivarna blir mycket nöjda - vad tror du?

 Fortsättning följer… 

EASY fåtölj 
Inklusive fotpall.  
Grått fårskinn, oljad ek. 

11. 490 kr 
(16. 260kr)

Bo bekvämt 
i centrum
Telefon 0472 - 48 250
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Ordföranden har ordet
Under våren och hösten har 
Samhällsföreningen haft mö-
ten med ordförande Christer 
Wånehed  och vice ordförande 
Alf Skogmalm från Vidinge-
hems styrelse, samt VD Peråke 
Janén. Detta för att påpeka det 
skriande behovet av bostäder i 
Lammhult.  

Den 24 oktober fick Peråke 
Janén, det för oss så efterläng-
tade uppdraget av styrelsen, 
att ta in anbud på sex lägen-
heter. Huset som ska inrymma 
dessa lägenheter kommer att 
ligga bakom Lyckans höjd, 
på tomten i hörnan Pilgatan/
Mejerigatan. Det som plane-
ras är ett tvåvåningshus med 4 
trerumslägenheter, två på bot-
tenvåningen och två på övervå-
ningen samt två stycken tvåor, 
en på vardera våningsplan. Lä-
genheterna på bottenvåningen 
får en liten uteplats medan lä-
genheterna på andra vånings-
planet får balkong. 

På anslagstavlan i fönstret 
på Träffpunkt Lammhult hit-
tar ni ritningar på huset och 
lägenheterna i större format. 
Någon tidplan för hur snart Vi-
dingehem kan få in anbuden 
är ännu inte klarlagt.

Växjö kommun genomför för 
närvarande en dialogturné 
runt om i kommunen under 
rubriken Var med och påverka 
Växjös framtid. De vill ha din 
syn som invånare i kommu-
nen, på hur det ska byggas, 
levas och vara i framtiden. 
Jag vill noga påpeka att detta 
handlar inte bara om Växjö 
stad utan om hela kommunen 
och även landsbygden. 

Växjö kommun har som 
tydligt mål att satsa på lands-
bygden och en strävan finns 
att 2019 bli årets landsbygds-
kommun. Nu har ni chansen 
att tycka till så missa inte det-
ta tillfälle som äger rum den 

6 december klockan 18.00 
– 20.00 på Folkets Hus. Från 
kommunen medverkar för-
troendevalda och tjänstemän.  
Mer information finns i kom-
munens annons, sid 15.

Jag vill också tacka er alla för 
året som gått och önskar er 
en riktig God Jul och ett Gott 
Nytt År. 

Annika Hallqvist

Lammhults Alle handa nr. 1 2019 delas ut lördag den 2 
mars. 

Texter, bilder, annonser och andra mycket välkomna 
bidrag ska mejlas till kirsti@picaform.se eller postas till 
Wennerholm, Matkull 6, 363   94 Lammhult absolut senast 
onsdag 13 februari. 

Utgivningsdatum för Allehanda 2019 är
Nummer 1       2/3
Nummer 2       1/6
Nummer 3       17/8
Nummer 4       16/11

Materialdatum för nummer 2 till 4 publiceras på 
Samhällsföreningens Facebook-sida samt i Lammhults 
Allehanda nummer 1 2019.

Kom ihåg att alla tidigare nummer av Nya Lammhults 
Alle handa finns att läsa på allehanda.picaform.se
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Höstlov med 

Aktivt Lov i Lammhult

Samtidigt som den första snön föll och 
temperaturen sjönk under nollan bubbla-
de det av höstlovsaktiviteter genom Växjö 
kommuns projekt Aktivt Lov i Lammhult. 
Med hjälp av Aktivt Lov har barn och ung-
domar helt kostnadsfritt kunnat erbjudas 
massa roliga aktiviteter under höstlovet.  

Detta höstlov valde majoriteten av 
Lamm hults barn att delta i våra aktivite-
ter. På höstlovsschemat stod bland annat 
innebandy med Växjö Vipers, där barn 
och ungdomar mellan 6-16 år fick känna 
på lite tips och trix på planen från proffsen 
i skolans gympasal. 

Under torsdagen visade sig höstsolen från 
sin bästa sida, vilket gjorde en dag på sjön 
oslagbar för våra fritidsbarn. Vid Allgun-
nen mötte fiskeprofilen Kjell ”Kjelvis” 
Johansson från Växjö upp 20 glada fri-
tidsbarn med pedagoger för att ge sig ut 
på sjön i båt. Eftermiddagen gav även lite 
fiskelycka! 

Smålandsoperan, som riggade upp en 
scen i Folkets Hus, bjöd in till en spän-
nande timme med Trollflöjten. Dit tog sig 
ett 70-tal barn för en historia om kärlek, 
mod och magi. 

Under fredagen öppnades portarna åter 
upp på Folkets Hus, denna dag med 
fängslande höstlovsmagi av Magic Mar-
kus och biofilmerna Transylvanien 3 och 
Mamma Mia, here we go again. Även detta 
var ett uppskattat inslag för Lammhults-
publiken, då första föreställningen fyllde 
salongen. 

På biblioteket kunde man under veckan 
även finna massa roligt höstlovspyssel, 
tipsrundor, filmvisning och barnteater.

Det var verkligen full fart på Unkan på 
höstlovet, med bland annat öppen verk-
samhet och basketturnering med SKIF 
(Skolans Idrottsföreing). Tjejdagen i 
Växjö började på Crossfit Linné med 
crossfit och kangoo jump och avslutades 
med pizza på Pizzeria Tasty och filmen 
Blodsystrar på Palladium. 

Lovets höjdpunkt var självklart När 
Lammhult Tystnar som i år ägde rum i den 
mörka skogen i Lädja. Arrangemanget är 
kommunövergripande och det lockar om-
kring 250 ungdomar och 40 ”äldre” ung-
domar som agerade spöken på olika vis. 
När Lammhult Tystnar är en spökrunda där 
ett lag unga går rundan med en vuxen. 
Under vägens gång blir man ordentligt 
skrämd, dessutom ska gruppen lösa oli-
ka uppgifter på fem stationer. Ett mycket 
uppskattat och mycket skrämmande ar-
rangemang.

Nu omfamnar vi hösten med alla dess 
härliga färger och ser även fram emot en 
vit vinter. 

Är ni intresserade av fler roliga aktivi-
teter med Aktivt Lov, håll ögonen öppna 
för vårt jullovsprogram, schemat kommer 
ut inom kort.

 Ramona Stasai Elmros 
Växjö Kommun, Aktivt Lov

Årets rysligaste evenemang utspelades i den mörka Lädjaskogen. Som tidigare år reste många unga från Växjö för att tillsammans med skol ung-
domarna i Lammhult utsätta sig för allsköns läskiga otäckheter. Se bara på bilderna!

Trollkarlen Magic Markus som är även musik-
lärare på Kulturskolan på Lammhults skola.

Fiskeguiden Kjelvis har lång och god erfarenhet av fisk i våra småländska fiskevatten.  
Kjelvis berättar mycket och gärna om fiske av gädda, gös och abborre. 
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Annika är Årets Eldsjäl 
När Annika Hallquist fick reda på 
att hon utsetts till Årets Eldsjäl 
blev hon glad och rörd. Priset 
delas ut till någon som med hjär-
ta och själ arbetat för Karl- Oskar-
dagarnas grundvärderingar, 
mångfald och gemenskap.

Motiveringen till att Annika 
Hallquist fick utmärkelsen av 
Karl-Oskardagarna/Växjö City-
samverkan är att hon passione-
rat och outtröttligt arbetat för 
ett integrerat Lammhult, bland 
annat som ordförande i Lamm-
hults Samhällsförening.

En del av motiveringen ly-
der: »Annika Hallquist har ett 
stort engagemang för Lamm-
hult och strävar i allt hon gör för 
ett aktivt och engagerat samhäl-
le. Hon brinner för en levande 
landsbygd, tillgänglig för alla. 
Det går inte att ta miste på att 
Annika Hallquists person och 
handlingar genomsyras av so-
cial gemenskap, social hållbar-
het, allas lika värde och ett öp-
pet och tillgängligt samhälle.«

I samband med Karl-Oskar-
dagarna i Växjö genomfördes 
en kampanj där man på Aske-
lyckan och Broqvists kunde 
köpa Karl-Oskar-kaffe. Fem 
kronor per såld kopp gick till 
Eldsjäls-priset som tilldelats 
Annika Hallquist.

Tillsammans med sina 
medarbetare vill Annika ska-
pa en attraktiv bygd, ett brett 

utbud, bättre service, kultur, 
handel, upplevelser och fri-
tidsaktiviteter samt vara en 
sammanhållande länk mellan 
kommun, företag, köpmän, 
föreningsliv, skola/omsorg, 
sam fund och integration.

– Det känns verkligen he-
drande och jag blev väldigt 
glad och rörd. Allra roligast 
är att priset går till Lammhult 
som liten ort i Växjö kommun, 
säger Annika Hallquist.

Sedan två år är Annika 
ordförande i Lammhults Sam-
hällsförening som såg dagens 
ljus 2014. Själv kom hon till 
Lammhult 1982 efter elva år 
i Östersund och började som 
arbetsterapeut på sjukhemmet.

Till detta yrke utbildade 
Annika sig i Örebro efter upp-
växten i Nyköping. Men snart 
väntade flera olika chefsbefatt-
ningar inom landstinget. När 
Annika gick i pension var det 
som planeringsdirektör vid Re-
gion Kronoberg i Växjö.

– Hela mitt yrkesliv har jag 
varit i landstingets tjänst, har 
alltid tyckt om att jobba och 
haft roligt på arbetet. Jag har 
alltid tyckt om utmaningar av 
olika slag och är inte typen 
som slår mig till ro.

Därmed disponibel och ett 
klipp för Lammhults Samhälls-
förening. Innan Annika tacka-
de ja förhörde hon sig om för-
eningens syfte och verksamhet. 

– Eftersom jag hela tiden 
har jobbat i Växjö är det först 
nu jag lärt känna Lammhult 
och människor här. Ett fantas-
tiskt samhälle med ett otroligt 
engagemang och driv, likaså i 
byarna omkring.

Som ordförande är Annika 
spindeln i nätet och samman-
hållande länk. Men hon beto-
nar noga lagarbetet i styrelsen 
med ledamöter i olika åldrar, 
som representerar olika delar 
av samhället, exempelvis skola, 
näringsliv och föreningsliv. 

– Det handlar om att så 
långt möjligt hjälpa till att för-
ena oss som bor och verkar i 
Lammhult. Många goda kraf-
ter samverkar för detta och vi 
är glada över det väl fungeran-
de samarbetet med näringsliv, 
köpmän och föreningsliv. Man 
är på tårna när det gäller.

Behovet av en sporthall, en 
fråga som länge varit aktu ell, 
ser nu ut att bli verklighet. 

– Flera bostäder behöver 
byggas vilket är en central frå-
ga för samhällsföreningen.

Skrivelser i olika frågor har 
skickats av samhällsförening-
en, bland annat till Trafikver-
ket när det gäller att behålla 
90 på riksväg 30, i samverkan 
med Lammhults Näringsliv. 
En skrivelse har gällt trafik-
situationen genom Lammhult, 
med hastigheter långt över de 
tillåtna 50 km/h.

Till återkommande arrange-
mang hör Lammhultsdagen då 
årets Lammhultsbo utses samt 
julmarknaden. Om detta finns 
att läsa i Lammhults Allehan-
da som kommer fyra gånger 
om året, likaså om projekt som 
Träffpunkt Lamm hult med 
Växjö kommun, Odla kompis 
för nyanlända och Lammhults-
bor, föreningslivet, speciella 
händelser samt ett kalendarium 
med aktiviteter.

– Det finns en större öppen-
het i Lammhult i dag. Integra-
tion är en stor och viktig fråga 
där också samfunden gör ett 
fantastiskt jobb.

Själv är Annika engagerad i 
Röda Korsets Kupanbutik och 
ingår också i styrelsen för Fol-
kets hus som sekreterare.

– Att möta människor är ro-
ligt och man får mycket tillba-
ka. Om man kan medverka till 
att göra något lite bättre är det 
liksom samverkan driv krafter.

Energi får Annika, gift 
Svensson, 70 år, genom gymträ-
ning, gympagrupp och vistelser 
i naturen. Likaså genom famil-
jen, man, tre döttrar 39, 42 och 
50 år, barnbarnet, 13 år samt 
bonusbarn och bonusbarnbarn.

Alla stolta över Annikas 
utmärkelse Året Eldsjäl, bestå-
ende av diplom, blommor och 
check på fem tusen kronor. 
Och så äran förstås.

Åsa Carlsson, Smålandsposten

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som 
  också bidrar till visuellt lugn.  
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Bäckgatan 16, Växjö | 0470-459 94
www.a-maklare.se

Kom och fira Julafton tillsammans!
Alla är varmt välkomna till Gemenskapsjul på julafton! Vi träffas i 
Lamm hults kyrka och församlingshem, umgås och har trevligt. 

Hålltider: 
11.30 - 12.30 Vi pyntar, dukar och förbereder maten tillsammans 

12.30 - 13.00 Julbön med prästen Annika Stacke 
13.00 - 15.00 Skinksmörgås & mingel 

15.00 Kalle Anka, sedan avslutning

För hjälp med bilskjuts ring Annika Stacke 0760-220929  
eller Anna Hultstein 0708-182728

Liten klubb med stort engagemang:
Lammhults Ridklubb

Höstens Blåbärshoppning genomfördes 6 
oktober och det pirrade säkert i magen för 
de flesta ryttarna, för många var det första 
gången Blåbärshoppningen är till för att 
öva på hur en hopptävling kan gå till, att 
lära de yngsta ryttarna att tänka ut sin rid-
väg runt den tilltänka hoppbanan. Banan 
brukar bestå av 10 hinder som ska ridas i 
en särskild ordning. 

Innan den ”riktiga” hopprundan ge-
nomförs får alla ryttare möjlighet att ge-
nomföra ett provhopp. Allt för att bygga 
upp tryggheten och säkerheten för häst 
och ryttare. Det är också viktigt att man 
får lära sig regler kring start och mål. Na-
turligtvis får alla en välförtjänt rosett efter 
genomförd runda. Arrangemanget leddes 

av Åsa Kullengård, Jessica Ekholm och 
Mimmie Gunnarsson. 

Vi har också genomfört första omgång-
en av Hööks höstcup för ponny, omkring 
100 starter där många fina rundor levere-
rades. Ryttarna vill ta poäng för att kom-
ma vidare till andra omgången den 11 no-
vember, hemmaryttarna Ellen Skogström 
och Klara Ahlström tog fina placeringar i 
Lätt C som cupen går i.

Landslagsryttarna i fälttävlan har ta-
git ut ryttare till Young Rider, junior och 
ponnytrupperna 2019. Bland de uttagna 
ponnyryttarna hittar vi just Ellen. Ellen 
har under hela år 2018 uppnått framgång 
tillsammans med sin häst Aramis i form 
av SM guld och NM brons. 

Är du nyfiken på oss och vad vi kan ha 
att erbjuda dig, kika gärna förbi. 

Styrelsen LARK

Vinterläsning på biblioteket

Med höstrusk och vinterkyla utomhus har 
vi det mysigt inne på biblioteket. Som av-
slutning på året bjuder biblioteket på både 
vintersagostund och julpyssel. Dessutom 
återkommer vår succé från förra året, 
läsjul! Barn upp till 15 år som läser minst 
två böcker under jullovet kan i januari 
få en bok av biblioteket. Sista tillfälle att 
lämna in sin folder är 15 januari, vid vårt 
julslutpyssel. Som början på det nya året 
har vi bokcafé och en föreläsning om Kro-
nobergsförfattare för den vuxna publiken. 
För barnen har vi bokfika, bokpyssel och 
ett fullspäckat sportlov med bland annat 
högläsning av Beast Quest: Den magis-
ka kitteln, där de som lyssnar är de som 
bestämmer hur det går. Alla aktiviteter på 
biblioteket finns med i kalendariet.

Arrangeras av goda krafter i Lammhult – Röda korset, Rotary, Lions och Svenska kyrkan.



8

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
www.redovisningilammhult.se 

0472 – 26 04 40

Välkommen in till Svenssonslivet.

annons_allehanda_aug_18.indd   1 2018-08-13   14:00

Julklappstips! Ge bort presentkort:  
en möbelomklädsel, gardinsömnad eller ett kursdeltagande. 
God Jul i stugan från Poppins möbelklinik
Öppettider:  
Onsdag till fredag 11.00 – 17.00  
Lördag och söndag 11.00 – 16.00
0382 - 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se
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Nyheter från Folkets Hus

Styrelsen för Lammhults Fol-
kets Hus arbetar fortlöpande 
med att göra förbättringar och 
utveckla arbetssättet i syfte att 
få till ett levande Folkets Hus 
med en bredd av aktiviteter.

Vi behöver er Lammhults-
bor som frivilligt vill engagera 
er och hjälpa till med diverse 
sysslor. Detta utan att ni behö-
ver vara engagerade i styrelsen 
eller på annat sätt binda upp er. 

Vi vill också öppna upp 
för en utökad samverkan med 
föreningslivet i Lammhult. Så 
mycket mer kan vi  göra tillsam-
mans! Alla intresserade Lamm-
hultsbor och ni i föreningslivet 
hör av er till någon i styrelsen!

Inom snar framtid kommer 
ni att erbjudas möjligheten att 
boka biljetter och platsnum-
mer på Folkets Hus hemsida. 
På hemsidan hittar ni också 
vilka evenemang som är in-
planerade. En rekommen-
dation är att alltid ha koll på 
hem sidan då det förutom redan 
inplanerade filmer kan komma 
filmer med kort varsel. Denna 
möjlighet ligger utanför vår pla-
nering och är svår att styra.

På hemsidan kan ni nu ock-
så sponsra Folkets Hus genom 
att ”köpa en stol” för 300 kr/år 
eller 3. 000 kr/livstid. Ditt namn 
kommer att anslås på en tavla i 
entrén. En gång om året kom-
mer alla sponsorer att bjudas in 
till ett speciellt evenemang där 
alla tar plats i sin egen stol. Ni 
som vill vara med och sponsra 
sätter in pengar på bankgiro 
509-9346. Glöm inte att ange 
namn, telefonnummer och 
stols nummer. Skynda er så ni 
får det stolsnummer ni vill ha!

Styrelsen för Folkets Hus
Urban Blücher

Återigen har PRO Lamm hult 
bjudit in till en kulturefter-
middag i Folkets hus. För un-
derhållningen svarade Anna 
Tornehagen från Tolg med sin 
Damorkester. På scenen fanns 
också Maria Eriksson och 
Kristina Eriksson från Växjö. 
Redan från första tonerna och 
sången i Tunna skivor fylldes 
salongen av feststämning och 
skratten blev många under 
Damorkesterns föreställning. I 
högt tempo bjöd de inte bara 
på en rad av välkända örhäng-

en utan gav också prov på både 
berättarglädje och skicklighet 
på olika instrument. Leende 
guldbruna ögon, Vi har det bra vi 
här bak i bilen och You are always 
on my mind var bara några av 
melodierna. Anna Torne-
hagen visade också att hon var 
en mästare i att joddla. Dam-
orkestern spelade också hen-
nes egen komposition Galen i 
dig.  Bengt Persson från PRO 
hälsade välkommen, tackade 
alla sponsorerna vars givmild-
het gjort det möjligt för PRO 

Lammhult att arrangera den 
här kultureftermiddagen Ef-
ter föreställningen tackades de 
medverkande med blomster. 
Vid kaffet och smörgåsen som 
efter föreställningen avnjöts på 
Zack’s uttryckte en deltagare 
”detta var en riktig vitamin-
injektion” och så tyckte även 
personal och boende på äldre-
boendet Lammengatan där 
Dam  orkestern också framträd-
de under eftermiddagen.

Lisbet Peterson

Ovan: En riktig vitamininjektion 
fick vi, tyckte Maj-Britt Glans 

Till vänster: Fulltalig publik i 
Folkets Hus.

Nedan: Damorkestern

Efterlängtad kultureftermiddag
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Hjärtligt välkomna till Lammhults jul-
marknad! Julmarknaden är ett samar-
bete mellan samhällsföreningen, Lions, 
föreningar och köpmän. Kom och ta del 
av julmarknaden den 1 december mellan 
16.00 och 18.00.

Nu är det dags för årets julmarknad som 
vi hoppas drar man ur huse och ger oss en 
härlig stund tillsammans.

I år kommer julmarknaden till stor del 
vara på värdshustorget bakom Zack’s. Vi 
hoppas såklart på någon minusgrad och 
ett lätt snöfall. Det kommer att bli levande 
musik av kulturskolan samt körerna Tell 
it och Barnens röst under hela julmarkna-
den. Försäljning av tomtar och ljusstakar i 
betong, snickerihantverk, mössor och van-
tar till barn, fårullshantverk, lotterier, in-
samling, Tupperware med mycket mera.

Inne på Folkets Hus kommer Lamm-
hults fotoklubb att visa bildspel och i 
entrén finns fler försäljare och utställare 

på plats, bland andra Klerebo Design, 
PRO, målat porslin, Anna Wiking, Tinas 
fårdrömmar. 

Köpmännen har öppet med extra er-
bjudanden, så passa på att besöka dem 
och kanske inhandla en julklapp eller två.

Lions har julmarknad nere vid gods-
magasinet med vinterloppis, lotterier, 
chokladhjul. Dragning i julskinkslotteriet 
är kl 16.00 och 17.00 vid godsmagasinet.
Liten och stor kan träffa Tomten och läm-
na önskelistor vid godsmagasinet kl 16.00-
17.00

Magic Markus kommer att trolla för oss ut-
anför och inne på ICA 16.30-17.30

Zack’s har öppet 12.00-22.30 med erbju-
dande på specialpizza

Vårat Fik har öppet 8.00-18.00 och serverar 
traditionsenligt varm smörgåstårta.

Äntligen julmarknad!

Välkomna att fynda julklappar och andra fina 
saker till såväl nytta som till pynt. På årets 
julmarknad kommer det vara mycket att välja 
emellan, precis som det ska vara.
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Svenssons gårdscafé har öppet 10.00-16.00 

Lammhults Trendgym visar upp barn tabata 
kl 16.15 inne på värdshustorget, alla som 
vill delta är välkomna.

Tomteparad kl 17.00. Alla små och stora, 
till fots eller till häst som vill delta i Tomte-
paraden är välkomna för samling vid 
Godsmagasinet 16.45. Paraden kommer 
gå via Köpmannagatan och Centrum-
gatan fram till Folkets Hus.

Adventsfika i Centrumkyrkan 16.00-18.30. 
Vid 18.30 blir det sång, musik och drama 
med familjen Guberman med flera.

Alla är hjärtligt välkomna att strosa runt 
och umgås nere i samhället, hoppas vi 
ses!

Ida Claesson
Lammhults Samhällsförening
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Stationsparken - lägesrapport

I våras och under sommaren genomförde 
vi flera dialogtillfällen kring vad som är 
viktigast att vi fyller parken med. Grön-
ytan bakom Ica har en central placering 
och det känns viktigt att vi hittar rätt i 
alla förslag och önskemål

En aktuell aspekt som blev extra tyd-
lig under och efter dialogerna med er 
Lamm hultsbor var att grusplanen när-
mast stationsparkeringen skulle förbli par-
keringsplats i någon form och det har vi 
nu tagit fasta på. Förändringen i förslaget 
kommer göras under hösten och vintern. 

Den nya parkeringsplatsen i parken på-
verkar såklart innehållet i förslaget i stort, 
vi får mindre yta kvar till övriga inslag i 
parken. Projektgruppen jobbar med att ta 
fram förslag där vi kan behålla så stor del 
av grundidén som möjligt med den ytan 
som står till förfogande. Det betyder att 
vissa delar placeras på andra ställen, tas 
helt bort, ersätts med andra likvärdiga för-
slag eller formas om för att ge en använ-
darvänlig helhetskänsla på grönytan. 

För att ha koll på vilka delar i den nya 
parken som Lammhultsborna lyft som 
särskilt viktiga har vi gått tillbaka till sam-
manfattningarna och alla synpunkter vi 
fått in. Det har tagits markprover närmast 
järnvägen och resultaten kan också kom-
ma att påverka placering av de olika insla-
gen i parken. 

Projektet är trots allt fortfarande i fas i 
sin ursprungliga planering och vi hoppas 
att det fortskrider på samma vis framöver. 

Projektet har under sommaren fått en ny 
erfaren projektledare, hör av er till Ewa 
om ni har frågor och funderingar!

ewa.eklindblomkvist@vaxjo.se
Tel: 0470- 412 94

Nu har vi byggt om i butiken och kan ex-
ponera bättre och visa vilka otroligt fina 
kläder och prylar vi har till försäljning. 
Titta in och kika runt, ni kommer inte bli 
besvikna.

Second hand ligger i tiden, miljö-
vänligt på alla sätt, att återvinna. Kläder 

som vi inte kan sälja går till återvinning 
och varenda fiber tas tillvara.

Vi har låga kostnader, alla jobbar ide-
ellt, allt skänkts av er otroligt givmilda 
människor. Tack tack tack! Allt överskott 
skänks till behövande i Sverige och övriga 
världen.

Välkommen till Lammhults fräschaste klädbutik

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

AC-service – Däck- och serviceverkstad
Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14       Telefon 0472 – 26 07 03
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Träffpunkt Lammhult 
Det kommer aldrig bli som förr, bara bli bättre!

Ni vet hur det kan vara, när livet tar en 
oväntad vändning och man tvingas gran-
ska sitt liv och ta lite tuffa beslut för att ge 
framtiden en chans. Allt gick väldigt fort 
efter att jag blev kontaktad och uppmanad 
att söka en tjänst på Jönköping University. 
Helt nya arbetsuppgifter och ett helt nytt 
sammanhang. Men efter många många 
år av pendling mellan Hok och Växjö/
Lammhult landade jag trots allt i att jag 
vill ta chansen när den kom till mig. Från 
slutet av januari 2019 lämnar jag min 
tjänst i kommunen för att arbeta som lo-
kal- och säkerhetssamordnare på Högsko-
leservice, Jönköping University. 

Jag har arbetat i Växjö kommun sen vå-
ren 2008 och jag har haft förmånen att ha 
väldigt varierande arbetsuppgifter under 
årens lopp. Redan hösen 2015 började vi 
titta på Växjös ytterområden och vi lan-
dade i att Lammhult är en spännande ort 
där vi kanske kunde göra skillnad. Efter 
otaliga möten med Lammhults närings-
liv, Vidingehem, Lammhults Samhälls-
förening med flera på Vårat Fik, landade 
vi i att öppna Träffpunkt Lammhult, en 
mötesplats mitt i centrum. 

Det finns fortfarande ett stort jobb 
framför oss för att få lokalen att kännas 
som en lokal till för alla Lammhultsbor, 
men tillsammans kan vi hitta vägar fram. 
Från mötesplatsen utgår flera olika projekt 
men det största lämnar jag över, från en 
Johanna till en annan. Arbetsmarknads-
projektet Växjölöftet Lammhult kommer 
framåt drivas av Johanna Gannfelt, en 
trygg, kompetent och klok kvinna med en 
spännande bakgrund. 

Den nya projektledaren, Johanna 
Gannfelt har varit delaktig i arbetsmark-
nadsprojektet sedan augusti i år. 

– Tidigare har jag studerat statsveten-
skap vid Lunds universitet ochbland an-

nat arbetat för Individuell Människohjälp 
i Vrigstad. Där var jag projektledare för 
ett projekt som arbetade med asylsökan-
de vuxna. Jag är starkt övertygad om att 
civilsamhället har en avgörande roll i att 
skapa ett inkluderande samhälle och ser 
fram emot att få fortsätta med civilsam-
hället fast ur ett kommunperspektiv. Jag 
är väldigt taggad på att komma igång i 
Lammhult och att få träffa alla som är en 
del i att ro projektet i land.

Det sista vi ”Johannor”, kommer göra till-
sammans i Växjölöftet Lammhult, är att 
bjuda in till ett uppstartsmöte av Lamm-
hultsmodellen. I januari planerar vi en 
träff för de personerna inom näringslivet 
som jag, Johanna A och P-O Lenegård ti-
digare besökt. Har jag/vi ännu inte hunnit 
besöka ditt företag men du ändå vill veta 
mer eller vara med så kontakta Johanna 
Gannfelt. Vi har på grund av många olika 
omständigheter haft en något trög start på 
projektet men nu känner vi att vi fått vind 
under vingarna igen. 

Det är en dubbel känsla när jag börjar 
avsluta min del i alla olika delar tex Sta-
tionsparken, Odla kompis, Frisk och stark 
på lokal mark, Cykla kompis, VäxjöBo 
och Växjölöftet Lammhult. Men jag får 
lämna över till någon som kommer tillfö-
ra delar jag saknat och som kommer driva 
frågorna och verksamheten framåt. 

Det sägs att man ska lämna när man är 
på topp och det kan jag kanske inte riktigt 
skryta med men jag lämnar mitt uppdrag 
när jag gillar det som allra allra mest. 

Tack för alla spännande möten och 
tack för att jag fått komma med i olika 
sammanhang!

Avslutar med Lalehs kloka textrad: 
det kommer aldrig bli som förr, bara bli bättre!

Med det önska jag Johanna ett stor lycka 
till! Tveka inte att kontakt henne om du 
har idéer, input eller vill göra något på 
Träffpunkt Lammhult. Tillsammans gör 
ni Lammhult till ett föredöme i kommu-
nen!

Johanna Andersson
Johanna.andersson@vaxjo.se 

Johanna Gannfelt
Johanna.gannfelt@vaxjo.se

Johanna Andersson och Johanna Gannfelt.

Trädgårds- och odlingskurs!

Vill du få mer kunskap om hur du kan 
odla egna grönsaker och få en vackrare 
blommigare trädgård?

Under sex tillfällen, från februari till au-
gusti, finns tillfälle att gå en kurs där du 
får lära dig mer om hur du kan få ut så 
mycket som möjligt ur en köksträdgård 
och skapa en trivsam grön plats. Håll ut-
kik efter info om kursstart och anmälan!
Lammhults Samhällsförening i samarbete med 
Träffpunkt Lammhult och Vuxenskolan
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Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

På julmarknadsdagen kommer  
vi servera vår goda varma smörgås tårta  
mellan 14.00 – 18.00 och vi har öppet  
8.00 till 18.00.  
Beställ gärna våra jullandgångar som 
vi har hela december månad  
– och en massa annat smått och gott!

Hjärtligt välkomna in till oss!

Lammhults 
Julmarknad

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

Var med och påverka Växjös framtid

Växjö kommun genomför en dialogturné och 
vill ha din syn på hur det ska byggas, levas och 
vara i framtidens Växjö kommun. 

Den 6 december klockan 18.00 – 20.00 träffas 
vi på Folkets Hus för en dialog om framtiden 
utifrån hälsa, skola och hur vi bygger i vår 
kommun. 

Tre olika scenarier för kommunens utveckling 
kommer att diskuteras som grund för 
revideringen av kommunens översiktsplan.

Vi bjuder på tilltugg. Ingen föranmälan! 

Välkomna!
För mer information se www.vaxjo.se/invanardialoger 
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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

God Jul!

Alla kunder är  
välkomna att  
delta i vårt 

Julklappslotteri 

Sandra 
0472 – 261556 

Lisa
070 – 5628552 

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI
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Bygga Om, Till
eller Nytt?

Kontakta oss!

Kjell 070-856 48 64     Markus 070-856 48 07    Mari 070-856 48 10
www.fransson-nordh.se

Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Lördag 15 18.00 Adventskonsert i Aneboda kyrka med Växjö Manskör. Lammhults förs.

Söndag 16 16.00 ”Julstämning” i Filadelfiakyrkan. Medverkan av församlingens 
barngrupper. Julfika. Centrumkyrkan

Måndag 17 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Fredag 21 19.00 Bio - Lyckligare kan ingen vara. Folkets Hus

Söndag 23 10.00 Samling vid julkrubban i Lammhults kyrka. ”Barnens röst” 
sjunger. Lammhults förs.

Söndag 23 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Monica Wickford. Centrumkyrkan
Julafton 24 16.30 Julbön i Lädja Missionshus. Lammhults förs.

Julafton 24 23.00 Ekumenisk julnattsgudstjänst i Lammhults kyrka med Tobias 
Stark och Göran Ahlander. Sång av Tell it.

Centrumkyrkan 
Lammhults förs.

Tisdag 25 07.00 Julotta i Aneboda kyrka. ALBA-kören sjunger. Lammhults förs.
Onsdag 26 16.00 Julens sånger i Asa kyrka. Lammhults förs.
Fredag 28 16.00 Bio - Sune vs Sune. Folkets Hus
Söndag 30 10.00 Mässa i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 30 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan

2019
Januari

Söndag 6 15.00 Ljusgudstjänst i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 6 16.00 Grötfest i Missionskyrkan. Anmälan på lista i kyrkorna eller 
till David Andersson, 070 271 28 91. Centrumkyrkan

Måndag 7 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Torsdag 10 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. ”Sånger till tröst, glädje och 
uppmuntran” med Inger och Hans Andersson från Värnamo. Centrumkyrkan

Söndag 13 10.00 Mässa i Aneboda kyrka. Lammhults förs.
Söndag 13 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan, Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Måndag 14 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Tisdag 15 14.00 - 15.30 Julslut från 6 år. Sista chansen att lämna in lapp och hämta 
din läsjulsbok. Passa på att pyssla ut julen.

Lammhults 
bibliotek

Söndag 20 10.00 Mässa i Lammhults kyrka Lammhults förs.
Söndag 20 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Christer Karlsson. Centrumkyrkan

Måndag 21 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Tisdag 22 14.00 - 15.00 Bokfika 13 - 16 år. Diskutera dina favoriter, få tips om nya och 
lyssna till högläsning. Vi bjuder på fika!

Lammhults 
bibliotek

Torsdag 24 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. Ord boys och Eva Söder-
ström från Moheda sjunger läsarsånger. Centrumkyrkan

Söndag 27 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 27 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Måndag 28 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Januari
Söndag 3 10.00 Familjegudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 3 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Måndag 4 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Torsdag 7 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. Vårt nya pastorpar Monica 
och Ronny Jansson pressenterar sig. Centrumkyrkan

Fredag 8 15.00 Årsmötesförhandlingar i Hälsoarenan. Särskild inbjudan sänds 
ut. PRO

Söndag 10 10.00 Mässa i Asa kyrka med kyrkkaffe. Lammhults förs.
Söndag 10 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson Centrumkyrkan

Måndag 11 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben
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Tisdag 12 14.00 - 15.30
Kärlekspyssel från 8 år. Vi skapar inför Alla hjärtans dag. Gör 
kort eller skriv poesi och låna hem en hemlig bok som vill 
bli sin Valentine.

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 13 14.00 Årsmöte med underhållning i Aneboda Bygegård. Föreningen 
bjuder på smörgåstårta. SPF

Fredag 15 18.00 ”Träffas och trivas” i Missionskyrkan. Mat och gemenskap för 
alla åldrar. Centrumkyrkan

Söndag 17 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 17 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan med Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Måndag 18 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Tisdag 19 14.00 - 15.30
Beast Quest från 6 år. Gillar du Beast Quest? Tillsammans 
läser vi den ”Den magiska kitteln”, där du vara med och  
bestämma hur det går!

Lammhults 
bibliotek

Onsdag 20 10.00
Skogssagostund från 4 år. Lyssna på sagor om träd och natur, 
hur tar vi bäst hand om dem? Obs! Anmälan, annars del-
tagande i mån av plats.

Lammhults 
bibliotek

Torsdag 21 15.00 Dagledigsamling i Filadelfiakyrkan. ”Med livet som redskap”. 
Sjukhuspastor Anders Elfström från Växjö. Centrumkyrkan

Lördag 23 16.00

Aftenoon Tea i Filadelfiakyrkan. Alf B Svensson talar på te-
mat ”Leva och älska livet ut”. Anmälan på lista i kyrkorna eller 
till Sofia Nikolausson, 070 384 28 83 eller  
sofianikolausson@icloud.com

Centrumkyrkan

Söndag 24 10.00 Mässa i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Söndag 24 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Stanley Källner. Centrumkyrkan

Måndag 25 18.00
Bokcafé. Lyssna på tips från några av våra bibliotekarier. Vi 
bjuder på fika. Obs! Anmälan, annars deltagande i mån av 
plats.

Lammhults 
bibliotek

Måndag 25 18.30 - 19.30 Bågskytte i skolans gymnastiksal. Bågskytte-
klubben

Bjuder in till årsmöte
den 12 februari kl 18.00

i Folkets hus.
Årsmötesförhandlingar 18.00 – 18.30

Kaffe 18.30 – 19.00
Information 19.00 – 20.00  

Anförande av kommunpolis Scott Goodwin: 
»Hur trygga är vi i Lammhult?«

Varmt välkomna!

SamhällsföreningLAMMHULTS


