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Läs mer om Lammhultsdagen på mittuppslaget

Lammhultsdagen 31 augusti
För sjätte året i rad 
kommer vi att leverera 
en dag för alla i vårt 
samhälle. Att detta är 
möjligt beror på ett 
unikt samarbete mellan 
Lammhults Samhälls
förening, Lions, fören
ingar och Lammhults 
Näringsliv, ett vinnan
de koncept! Det har väl 
inte undgått någon att 
tidpunkten för Lamm
hultsdagen i år är flyt
tad. Detta beror på att 
vi samkör Lammhults
dagen med invigningen 
av Stationsparken. Näs
ta år återgår vi till att 
anordna Lammhults
dagen lördagen innan 
midsommar helgen.

Många tankar, pla
nering och arbete ligger 
bakom Lammhultsda
gen men också mycket 
glädje. Gruppen som 
arbetat med Lammhultsdagen har varit 
Annika Hallquist, Patrik Svensson, Linda 
Hagelvik och Linn Gidlund från Lamm
hults Samhällsförening, Mikael Perhsson 
från Lions samt styrelsen för Lammhults 
Näringsliv. 

Designauktion Varje dag drabbas ett barn 
av cancer. Men det finns hopp – fler barn 
än någonsin överlever idag cancer. Vi är 
stolta över att vara med och bidra till att 
ännu fler barn ska överleva. På tre år har 
vi samlat in 140 540 kr till Barncancer
fonden. Nu arrangerar Möbelriket den 

fjärde designauktionen i samband med 
Lammhultsdagen. Kom och hjälp oss att 
samla in ännu mera pengar som går till 
arbetet för att bekämpa barncancer och se 
till att drabbade och deras familjer får den 
vård och stöd de behöver. Vi vill rikta ett 
stort tack till möbelföretagen som bidrar 
och gör designauktionen möjlig. I år med
verkar Lammhults Möbel, Svenssons i 
Lamm hult, Nilssons Möbler i Lammhult, 
Norrgavel, Bruno Mathsson Int./Ljungs
åsa, Swedese och Conform. Förra årets 
designauktion inbringade hela 70 900 kr, 
oavkortat skänkta till Barncancerfonden. 

Vi hoppas på en 
lika intensiv bud
givning i år, passa 
på att fynda unika 
designmöbler och 
stötta Barncancer
fonden samtidigt. 

Möblerna visas 
i Zack’s konferens
rum mellan kl. 
12.00 – 14.00, auk
tionen börjar 14.15 
på Stora scenen.

Årets Lammhults-
bo Vem blir årets 
Lammhultsbo? 

Motivering för 
förra årets vinnare, 
Gunnel Svensson: 
»För att hon under 
många år med sitt 
glada och positiva 
sätt roat och spritt 
glädje till många 
i Lammhult. Ge
nom sitt outtröttli

ga engagemang när det gäller barndans, 
folkdans, dans i skolan, buggkurser och 
icke att förglömma Lammhults revyn«. 

Stationsparken i Lammhult »Att Stations
parken nu invigs den 31 augusti samband 
med Lamm hultsdagen är bara början 
för den nya parken« säger Ewa Eklind 
Blomkvist, projektledare för Stations
parken. »Nu är det bara fantasin som sät
ter gränser för vad parken kan användas 
till. Här finns alla förutsättningar för olika 
evenemang, uppträdanden, odlings och 
tränings aktiviteter«. 
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Augusti Lördag 17 18.00 Helgmålsbön i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 18 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av 
Beatrice Carlsén. Centrumkyrkan

Söndag 18 15.00

Sommar i Hembygdsparken. Gemensamt med Svenska kyrkan. 
Tjernobylsbarnens Oas, barn och ledare sjunger och berät
tar. Insamling! Vid dålig väder samling i Filadelfiakyrkan. 
Hembygdsföreningen har fikaservering. 

Lammhults förs. 
Centrumkyrkan

Torsdag 22 19.00 Avtr yck i sanden musik i sommarkväll i Aneboda kyrka med 
Sara Wåhlin och JanErik Wåhlin. Lammhults förs.

Söndag 25 10.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.
Söndag 25 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Samuel Ekengren. Centrumkyrkan
Lördag 31 09.0016.00 Lions Loppmarkand, Godsmagasinet. Lions
Lördag 31 Lammhultsdagen. Program kommer senare. Centrumkyrkan

September Söndag 1 10.00 Mässa i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Söndag 1 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. 
Sång av Remy med familj. Centrumkyrkan

Onsdag 4 14.00

Håkan Nordmark, historiker och museipedagog på Kultur
parken Småland i Växjö, berättar om Lammhultsbygden. 
Församlingshemmet, kaffe, smörgås och kaka serveras, 80 
kr. Anmälan till Bertil Johansson telefon 07058 60 365. 

SPF

Torsdag 5 15.00 Dagledigträff i Filadelfia. Sång och musik med Per Malm
qvist och Roland Malmberg från Malmbäck. Centrumkyrkan

Söndag 8 15.00 Gudstjänst i Asa kyrka. Lammhults förs.

Söndag 8 10.00 Sång- och musikgudstjänst i Filadelfiakyrkan, Ronny Jansson. 
Andreas Wi strand med band. Centrumkyran

Lördag 14 12.00 Lunch under församlingshelgen i Långserum. Omväxlande pro
gram och gemenskap. (Övernattning) Centrumkyrkan

Söndag 15 10.00 Gudstjänst under församlingshelgen i Långserum. Amos och 
Carina Makajula, Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Söndag 15 10.00 Gudstjänst och konfirmandinskrivning i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Onsdag 18 18.00
Anders Johansson från Kajsebo berättar om livet i Svänans. 
Lotterier! Hembygdsgården, hembygdsföreningen ordnar 
servering.

PRO

Torsdag 19 15.00
Dagledigträff i Filadelfia. Sången i mitt liv Stig Jirenius sångare 
och gitarrist samt Leif Persson trumpet från Helsingborg 
spelar, sjunger och talar.

Centrumkyrkan

Söndag 22 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Bergs kyrka. Enheten i Kristus  
med Tobias Stark och Ronny Jansson. 

Lammhults förs.
Centrumkyrkan

Onsdag 25 19.00 Föreläsning i Asa Bygdegård, Fraggahult. Rolf Wenander från 
Växjö föreläser om Familjen Bernadotte – en rekorddynasti. 

Asa 
föreläsnings
förening

Söndag 29 15.00 Gudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.
Söndag 29 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Ove Petersson. Centrumkyrkan

Oktober Torsdag 3 15.00
Dagledigträff i Filadelfiakyrkan Dragspelsgruppen En salig 
blandning från Torsås spelar och sjunger ur den kristna 
sångskatten.  

Centrumkyrkan

Onsdag 4 14.00

Kultureftermiddag i samarbete med Folkets Hus.  
Lasse Sigfridsson, tidigare medlem i Lasse Stefanz, spelar och 
sjunger. Även allmänheten, SPF i Lammhult samt övriga 
PROföreningar i Växjö samorganisation och PRO Moheda 
bjuds in. Anmälan till GunBritt telefon 0730381035 senast 
den 30 september. Entré 150 kr inklusive fika.

PRO

Söndag 6 10.00 Familjegudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 6 10.00 Sång- och musikgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. 
Prismakören från Ekenässjön sjunger och spelar. Centrumkyrkan

Aktiviteter i Lammhult med omnejd hösten 2019

Kalendern fortsätter på sidan 15Lossa omslaget och spara kalendern!
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SM10 matbord 
Stengrå laminat / vitoljad ek

10. 900 kr
(16. 099 kr) Begränsat antal!

Ledigt just nu:
Möblerad hyreslokal i centrum på torget bakom 
Zack’s, Köp mannagatan 8, ingång på baksidan. 
40m² med kok vrå, dusch och toalett.

Bo bekvämt i centrum hos

Telefon 0472 - 48 250

fastigheter
CENTRUM

centrumfast_1-2019.indd   1 2019-02-20   10:40

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

Med lyhördhet och respekt  
vill vi ge goda råd till att  

ordna allt det praktiska runt  
en begravning som ger ett ljust  

minne inför framtiden.

Centrumgat. 2 • Lammhult • 0472 - 26 05 25
www.e-nilssons.se

Välkomna  
till oss på  

Örnvägen 6

Sandra Salongen
0472 – 261556

Fotvårdskliniken 
Lisa 

070 – 5628552 

Vi har öppet för dig
Måndag – Fredag 6.00 – 18.00

Lördag 9.00 – 13.00



4

Ordföranden har ordet

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Abstracta_88,5X80_1-2019.indd   1 2019-02-19   10:11

Så är det nu äntligen dags 
för årets Lammhults
dag. Kanske var det inte 

helt optimalt att skjuta fram 
Lamm hultsdagen till slutet 
av augusti, men vi i styrelsen 
såg en fördel i att slå samman 
Lammhultsdagen med invig
ningen av Lammhults nya att
raktion Stationsparken. 

Lammhultsdagen erbjuder 
som alltid många aktiviteter 
med stor variation för alla åld
rar. Hoppas att alla hittar något 
i utbudet som kan locka. 

Speciellt för dagen blir in
vigningen av Stationsparken 
och de aktiviteter som äger 
rum där. Jag när en förhopp
ning att parken framöver kan 
bli en mötesplats för alla och 
envar, ung som gammal. En 
oas mitt i Lammhult där vi kan 
mötas, umgås och njuta. I sam

manhanget vädjar jag till alla: 
låt oss hjälpas åt att hålla Sta
tionsparken fri från nedskräp
ning och skadegörelse, mot 
bakgrund av hur det under vå
ren och sommaren sett ut vid 
våra återvinningsstationer.

När det gäller förfrågning
ar om hundrastgården har jag 
fått svar från kommunen att 
den kommer uppföras, jag har 
inte fått någon tidplan för när 
den är på plats men lovar åter
komma i frågan när jag har ett 
konkret besked att ge.

Efter att en inventering av liv
bojar gjorts vid badplatser och 
sjönära områden beslutade 
Samhällsföreningen att köpa 
in ett antal livbojar. Sen i mit
ten av juni finns livbojar på 
plats vid Stentorget, Ekegärds
udden, Fiske dammen, Lygnen 

och vid bäcken på cykel vägen 
mot Björnö.

På Samhällsföreningens sista 
styrelsemöte fick vi bekräf
tat att Trafikverket godkänt 
Samhälls föreningens önske
mål om en informationsskylt 
som hänvisar till tåg och buss
stationen från riksväg 30 vid 
den norra och södra infarten.

Mitt i sommaren stormade det 
åter igen kring skolan och sport
hallens vara eller icke vara efter 
ett dumt och mycket olyckligt 
inlägg i Smålandsposten och 
Radio Kronoberg. Ordförande 
i utbildningsnämnden Pernilla 
Tornéus skriver vid detta tillfäl
le i ett mejl till mig att »det var 
en mycket olycklig skrivning 
där det lätt kunde tolkas som 
att ut bildnings nämnden och 

kultur och fritidsnämnden nu 
skulle ta ställning till om det 
överhuvudtaget skulle bli en 
nybyggnation eller inte«. Hon 
skriver vidare att »så är inte fal
let, det kommer bli en nybygg
nation men kostnaderna måste 
ses över«. När jag ställer frågan 
om tidplanen håller med start 
2020 blir svaret att därom kan 
hon inte uttala sig. Frågan om 
nybyggnation om skola och 
sporthall engagerar, vi har 
tröttnat på att vänta och upp
givenheten är stor. Ända tills 
spaden sätts i jorden kommer 
detta vara Samhällsförening
ens viktigaste fråga.

Avslutningsvis hälsar jag alla 
besökare, nya som gamla, 
varmt välkomna till Lamm
hult och Lammhultsdagen. 

Annika Hallquist

Julnumret av Lammhults Alle handa, nummer 4, distribueras lördag den 16 november. Texter, bilder, annonser och övriga mycket välkomna bidrag ska mejlas  
till kirsti@picaform.se eller postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult så att de är framme allra senast torsdag 31 oktober. 

Lammhultsdagen
Valfri bakelse och kaffe

39 kr
Vi har öppet 8 – 16  

Hjärtligt välkomna in till oss!

Telefon 0472– 26 13 44  Centrumgatan 4

Välkommen till oss!
www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10
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En blomma betyder så mycket!
Blommor har alltid varit en stor del av 
Christina Danielssons liv. De har skänkt 
henne många lyckliga stunder men  
också många år av hårt arbete.

Christina har ett långt förflutet inom 
blomster handeln. Redan 1983 öppnade 
hon sin första blomsterbutik i Rörvik. Vid 
den tiden fanns också en blomsteraffär i 
Lammhult som drevs och ägdes av Val
borg Karlsson. Valborg hade bra koll på 
Christina och eftersom Valborg ville av
sluta sitt arbetsliv uppvaktade hon träget 
Christina och försökte få henne att köpa 
sin rörelse. Valborg menade att Lamm
hult var en långt större utmaning än vad 
Rörviks butiken kunde erbjuda Christina.

Så kom det sig att Christina efter 
fyra år i Rörvik sålde butiken och köpte 
Lamm hults Blomstehandel av Valborg 
med inredning och allt. Lokalen var li
ten och Christina ville växa och utveckla 
verksamheten. Möjlighet gavs att utvidga 
lokal ytan och Lammhults Blomsterhan
del kom att bedrivas i den lokal där Kupan 
idag har sin verksamhet under många år. 

Parallellt med arbetet i blomster affären 
började Christina i början av 90talet att 
odla sina egna penséer i ett litet växthus 
i Slättö där hon fortfarande bor med sin 
familj. Det lilla växthuset utökades och 
flera stora växthus byggdes upp. Även 
maken kom att engageras i verksamheten 
där familjen själva drev fram  alla julstjär
nor, engelska pelargoner, vivor, tulpaner, 
cyklamen, penséer och all sköns sommar
blomster. Växthusdelen kom att bli en stor 
del av verksamheten. 

Öppet tiderna i växthusen var gene
rösa. Från tidig vår och hela sommaren 
vallfärdade folk från när och fjärran för 
att handla plantor. Alla kunder blev fan
tastiskt väl omhändertagna och lämnade 
växthusen glada och lyckliga över att ha 
fått hjälp och goda råd. Från växthusen le
vererades också alla blommor till ett antal 
kyrkogårdar.

Inte nog med detta, tre barn fanns vid 
denna tidpunkt med i bilden. Jag ställer 
frågan hur Christina fick livspusslet att 
fungera. Christina skrattar och säger: 

– Mina barn är uppväxta i blomsterkar
tonger, men jag tror inte de har farit illa. 

Frågan har ställts till barnen om de 
känt sig försakade på grund av sina hårt 
arbetande föräldrar men barnen bedyrar 
att de aldrig farit illa, tvärtom. 

– Under våra ledigheter har vi alltid pri
oriterat barnen, säger Christina och för

säkrar att hon kan konsten att vara ledig 
när hon är ledig. Barnen är i dag vuxna 
med egna familjer. Julia som gått i mam
mas fotspår möter vi ofta i butiken, med
an de andra barnen gjort andra yrkesval.

Under 90talet drev även familjen en 
blomsteraffär i Bodafors som senare sål
des till en av de anställda.

Under ett förfärligt vinterväder 2003 rasa
de växthusen i Slättö samman. Christina 
och maken stod inför det svåra beslutet 
om att åter bygga upp eller att dra ner på 
verksamheten. 

Ungefär vid samma tidpunkt födde 
Christina sitt fjärde barn, vilket kanske var 
till hjälp i det beslut som fattades, att inte 
bygga upp igen och att familjen skulle dra 
ner på försäljningen från växthusen. Ma
ken återgick till sitt arbete som snickare.

För elva år sedan var det dags för 
Christina att ta nästa steg. Eva Ohlsson 
som drev Blåklinten, Lammhults an
dra blomsterhandel, skulle avveckla och 
Christina tvekade inte utan köpte Blåklin
ten och flyttade in i Blåklintens lokaler 
som erbjöd än större möjligheter. 

– Det är speciellt att driva en affärsverk
samhet på en liten ort, säger Christina. 

– Det blir många personliga möten. 
De som var barn när jag startade är i dag 
vuxna med egna barn och de som var 
vuxna tillhör idag den äldre generationen. 

– Jag har haft och har den stora förmå
nen att få följa många personer under en 
livscykel och dela såväl sorg som glädje. 
Lamm hultsborna är härliga människor.

– Under åren har konkurrensen hårdnat. 
När jag startade fanns varken Blomster
landet eller Plantagen. Att bara sälja 
blommor är idag otänkbart och långt 
ifrån lönande.  

Christina, som är en klok kvinna, valde 
att komplettera utbudet med present  och 
heminredningsartiklar. Ett klokt val, för 
var ska vi boende i samhället ta vägen när 
vi i sista minuten kommer på att vi glömt 
bort att någon fyller år eller när vi plötsligt 
blir bortbjudna? Lammhults Blomster
handel är räddaren i nöden. 

Christina summerar sina år med 
Lamm hults Blomsterhandel med 

– Det är och har alltid varit roligt att gå 
till jobbet och vi som arbetar är ett suve
ränt team som har så roligt tillsammans. 

Avslutningsvis frågar jag om hur Christina 
ser på framtiden och om Julia tar över. 

– Jag vet inte, några år till ska jag hålla 
i sen får vi se. svarar hon.

– Ibland kan jag längta efter att få vara 
helledig en jul eller en påskhelg, utan att 
behöva tänka arbete, men att arbeta hel
ger är ju något jag delar med alla andra 
som arbetar inom serviceyrken. De tre 
äldsta barnen är ju utflugna vilket under
lättar men yngsta dottern bor fortfarande 
hemma. 

Ett vet vi i alla fall och det är att Lamm
hult behöver sin blomsterhandel så vi 
hoppas givetvis på en fortsättning. 

Text: Annika Hallquist.
Foto: Ian Wennerholm.

Inne i Lammhults blomsterhandels stilrena och välplanerade lokaler är det svårt att stressa. 
Stämningen är rofylld och dofterna härliga.
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Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

AC-service – Däck- och serviceverkstad
Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14       Telefon 0472 – 26 07 03

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
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— Nytt jernwegsförslag. I dessa dagar 
ha fullständiga undersökningar för en 
jernwäg Lamhult – Ramkvilla blifwit, un
der ledning af kaptenen wid wäg och wat
tenbyggnadskåren herr W. Sontag, utföra 
för en bredspårig bana med lätt överbygg
nad. Terrängen har i allmänhet för jernwä
gens anläggning wisat sig gynsammare på 
denna sträcka än hwad man hade wäntat.

När denna jernwäg blir färdig, torde 
det ej komma att dröja länge innan Ny
bro – Säffjösströmsbanan utdrages till 
Ramkwilla och sålunda förenas med 
stambanan. Fortsättes sedermera den
na jernwägssträckning från Lamhult till 
Wernamo och der anslutes med Halm
stad jernweg, åstadkommes på detta sätt 

en fullständig och kort transitowäg mel
lan Nord och Östersjön.

Ur Nya Wexjö-Bladet 13 mars 1874.

Hade Wilhelm Sontags förslag från den 13 
mars 1874 förverkligats hade Lamm hult 
idag varit en järnvägsknut mitt i Småland. 
Sträckan mellan Ramkvilla och Lamm
hult hade gått söder om Allgunnen och 
norr om Lången, kanske med hållplatser 
i Fraggahult, Strålsund och Björn ö. Det 
var flera möten i orterna mellan Nybro 
och Lammhult där järnvägssträckning
en diskuterades, alternativen var att järn
vägen gått till Sävsjö via Fröderyd eller till 
Alvesta. Synd att det inte blev Lammhult, 
hur hade Lammhult sett ut idag?

Södra stambanan förbi Lammhult togs 
i trafik 1864. Riksdagen hade beslutat om 

ett järnvägsnät bestående av stambanor 
som skulle byggas i statlig regi, de första 
och mest prioriterade järnvägarna utgick 
från Stockholm söderut mot Göteborg 
och till Skåne för kontinentaltrafiken. 
Dragningen genom Småland diskutera
des, främst på grund av besvärlig terräng 
med många sjöar och myrmarker i vägen 
drogs linjen inte genom södra Smålands 
större ort Växjö, utan genom tidigare 
närm ast obebodda marker en bit väster 
om staden. 

Restiden från Stockholm till Malmö 
var 1864 17 timmar, vid sekelskiftet nio 
timmar och fyra och en halv idag med 

X2000. Med höghastighetståg kan res
tiden sänkas till under tre timmar. 

När järnvägstrafiken kom igång på 
1860talet fanns olika lokaltid på olika 
platser i Sverige, vilket ställde till problem 
när tidtabeller upprättades. Den 1 januari 
1879 fick alla svenska orter samma tid – 
svensk normaltid. Lokaltiden hade tidiga
re bestämts efter det ögonblick då solen 
stod som högst ovanför just den orten. 
Därför var det tjugofyra minuters skill
nad mellan Göteborgs och Stockholms
tid, och hela fyrtiofem minuter mellan 
Strömstad och Haparanda.

Jan-Åke Karlsson

Mycket skrevs i tidningarna om händelser 
utmed järnvägen i slutet av 1800talet och 
början av 1900talet.

1899. En kvinna från Aneboda hopp
ade av tåget i Lamhult i full hastighet. 
Hon slog ihjel sig mot en lyktstolpe. Den 
kraft som med hvilken hon slungades 
mot stolpen var så stark, att denne på två 
ställen gick af. Egendomligt nog, varsna

de inte konduktören ej vid ankomsten till 
Alfestad, att någon passagerare saknades.

1901. Tur i oturen. Banmästaren i 
Lamhult var den 30 April stadd på sin 
vanliga inspektionsresa å sin linje och 
åkte derunder på dressin. Då han kom
mit ungefär 3 kilometer söder om Lidnäs 
jernvägsstation, mötte han i en kurva 
uppgående kontinentaltåget, hvilket han 
ej observerade. Lokomotivpersonalen 
hade ej heller varsnat honom och gaf 
ej signler, förrän olyckan var oundvik
lig. Banmästaren kastades åt sidan och 
dressinen gick i spillror. Tågbetjäningen 
medtog den skadade, som då var sanslös, 
till Lamhult. Han fördes derifrån till Säf
sjö, der han nu vårdas. 

Märkvärdigt nog slapp Banmästaren 
undan med ett knäck refben, men har 
senare i Säfsjö klagat öfver smärtor i hela 
kroppen. Tågföraren förtjenar här beröm 
för, att han räddade ett människolif, ty 
hade tåget ej stannat så hastigt, så hade 
säkert döden följt.

Storslagna drömmar för Lammhult redan 1874

De digitala tidningsfaksimilerna är hämtade från Kungliga Biblioteket, tidningar.kb.se.

Ur Smålandsposten 4 maj 1901.

Ur Smålandsposten 3 november 1899.
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Information om avstängda gator

Centrumgatan och Bäckgatan 
kommer att vara avstängda under 
Lamm hultsdagen. Vi ber om ursäkt 
på förhand för de eventuella olägen
heter avstängningarna kan orsaka och 
hoppas på er förståelse.

Lammhultsdagen 31 augusti 2019
Centrumgatan
Köpmännen och Kupan har öppet, för
säljning och utställning av lokala aktörer. 
Lammhuts Fotoklubb har utställning på 
Träffpunkt Lammhult på temat »Lamm
hults industrier idag« 10.00 – 16.00. För
säljning av trätofflor och gummi stövlar 
från Aprodukter i Åseda. 

Stora scenen

12.45 Gran’Pas.
14.00 Årets Lammhultsbo presenteras.
14.15  Designauktion till förmån för 
 Barncancerfonden.
15.15 Johan & Company

Med reservation för ändringar.

Bäckgatan och  
Stationsparken

Morgonyoga i Stationsparken 
med Emma Brogård från Lamm
hults Trendgym 08.00. Backklättring 
10.00 – 13.00. Barnträning med Lamm
hults Trendgym 13.30. Hinderbana, hopp
tivoli, knattefotboll och ponnyridning. 
Räddningstjänsten visar sin nya brandbil. 
Fika till försäljning av elever från åk. 8 
Lammhults skola. 

Folkraceförare Peter Fransson visar sin 
handikappanpassade sprintbil och berät
tar om hur han deltar i evenemang och 
tävlingar där provåkning av bilen på bana 
lottas ut och överskottet oavkortat går till 
Barncancerfonden. Peter berättar hur 
hans engagemang i Barncancerfonden 
påverkat hans liv. Swishinformation.

Lilla scenen
10.00 Invigning av Stationsparken  
 med Sofia Stynsberg, ordförande 
 i Tekniska nämnden.
10.20 Lammhult Cyklisterna håller  
 uppvisning på pumptrack banan  
 i Stationsparken.
10.45 Trendgyms barngrupp showar loss!
11.00 Allsång med Duran och Mollan.
12.00 Kulturskolan.
Med reservation för ändringar.
Vid hällregn flyttas barnens showdans, allsång 
med Duran och Mollan samt Kulturskolans 
program in till scenen i Folkets Hus.

Godsmagasinet
Lions loppmarknad 09.00 – 14.00 och 
Knallemarknad. 

Lammengatan
Pensionärscruising 10.30. Upphämtning 
av övriga pensionärer på parkeringen 
utanför Zack’s 11.00.

Ica Supermarket
Provsmakning av närproducerade char
kuterier från Ello i Lammhult. Godis
regn 15.00. 

Unkan 
Prison Island i Huskvarna, mer info och 
anmälan till oss på Unkan.

Mat och dryck
Zack’s 11.30 – 14.00 Pizzabuffé 99: för 
vuxna, 69: för barn upp till 12 år. 
18.00 – 20.00 Grillbuffé 199:, entré till 
Pubafton ingår i priset. Pubafton med 
trubadur 21.00 80: entré, åldersgräns 18 
år. Lammhults Pizzeria 12.00 – 21.00.  
Vårat Fik 08.00 – 16.00.  
Svenssons gårdscafé 10.00 – 16.00.

Öppet i möbel affärerna
Inspirerande utställningar och nyheter i 
möbel affärerna. På Svenssons i Lamm
hult kan du även fynda i deras Design
outlet.  
Öppettider: Nilssons möbler 10.00 – 15.00, 
Svenssons i Lammhult 11.00 – 16.00, 
Norrgavel 10.00 – 15.00, Poppins möbel
klinik 09.00 – 16.00.

Designauktionen 2019
Designmöbler auktioneras ut. Visning 
av möbler till design auktionen sker i 
konferensrummet på Zack’s 12.00 – 14.00. 
Auktionsförrättare är Mats Ericson. 
Intäkterna från auktionen går oavkortat 
till Barn cancerfonden. I sam arbete med 
www.mobelriket.se.
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Designauktion Varje dag drabbas ett barn av 
cancer. Men det finns hopp – fler barn än 
någonsin överlever idag cancer. Vi är stolta 
över att vara med och bidra till att ännu fler 
barn ska överleva. På tre år har vi samlat 
in 140 540 kr till Barncancerfonden. Nu ar
rangerar Möbelriket den fjärde designauk
tionen i samband med Lammhultsdagen. 
Kom och hjälp oss att samla in ännu mera 
pengar som går till arbetet för att bekämpa 
barncancer och se till att drabbade och de
ras familjer får den vård och stöd de behö
ver. Vi vill rikta ett stort tack till möbelföre

tagen som bidrar och gör designauktionen 
möjlig. I år medverkar Lammhults Möbel, 
Svenssons i Lamm hult, Nilssons Möbler 
i Lammhult, Norrgavel, Bruno Mathsson 
Int./Ljungsåsa, Swedese och Conform. 
Förra årets designauktion inbringade hela 
70 900 kr, oavkortat skänkta till Barncan
cerfonden. Vi hoppas på en lika intensiv 
budgivning i år, passa på att fynda unika 
designmöbler och stötta Barncancerfon
den samtidigt. Möblerna visas i Zack’s kon
ferensrum mellan kl. 12.00 – 14.00, auktio
nen börjar 14.15 på Stora scenen.

För femte året i rad kommer årets Lamm
hultsbo att koras på Lammhultsdagen. 
Nomineringarna har varit många genom 
åren och de olika motiveringarna har varit 
lika många som de som blivit föreslagna. 
Reglerna för vilka som får nomineras är: 
– Inga styrelsemedlemmar i Lamm hults 

Samhällsförening kan nomineras. 
– Personen/personerna ska vid tillfället 

för nomineringen vara Lammhults bo. 
– Företagare med inriktning och mål 

som utvecklat/utvecklar alternativt gyn
nat/gynnar Lamm hult som ort. 

I Stationsparken strax bredvid järnvägen 
har det skapats en ny central mötesplats 
i Lammhult. I parken kommer det fin
nas en upprustad lekplats, en scen, ett 
utegym, bollplan med aktivitetsyta och en 
enkel pumptrackbana för de yngre cyklis
terna. Parken kommer att vara belyst, ha 
flera sittplatser och en grillplats. 

En park ska rymma olika typer av 
blommor. Här finns flera nya blomman
de träd och buskar samt möjlighet till 
odling eller sommarblommor i de nya trä
odlingslådorna. Sedan tidigare finns en 

rik örtflora i en naturlig blomsteräng som 
ska bevaras.

Platsen har skapats med utgångspunkt 
från möten och workshops som hållits 
med ungdomar, föreningar och Mötes
plats Lammhult med flera intressenter i 
Lammhult. Stationsparken har således 
formats utifrån Lammhultbornas egna 
önskemål om att rusta upp, förbättra och 
bygga nytt. Tack vare alla medborgarför
slag tillsammans med en fördjupad över
siktsplan och grönstrukturprogram har 

det varit möjligt att skapa en park fram
förallt utifrån ungdomarnas behov av en 
mer meningsfull fritid.

Att Stationsparken nu invigs den 31 
augusti samband med Lammhultsdagen 
är bara början för den nya parken. Nu är 
det bara fantasin som sätter gränser för vad 
parken kan användas till. Här finns alla 
förutsättningar för olika evenemang, upp
trädanden, odlings och träningsaktiviteter. 

Ewa Eklind Blomkvist
Landskapsarkitekt, Stad- och Landenheten, 

Tekniska förvaltningen, Växjö kommun.

Efterlängtad invigning av Stationsparken i Lammhult

Årets Lammhultsbo 2019

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

Gunnel Svensson utsågs till årets Lammhultsbo 
2018. 

– Enskilda personer i en organisation/för
ening 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 Samhällsfören
ing förbehåller sig rätten att rösta fram 
årets Lammhultsbo med utgångspunkt 
från de som nominerats.
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Lammhult

Välkommen in till 
din ICA-   handlare  
i Lammhult!

Peter   
med  personal

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI
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

ÖPPET HUS
HOS FOLKTANDVÅRDEN I LAMMHULT
Vi har byggt om våra lokaler. Nu är de färdiga och det vill vi  
fira tillsammans med dig!

18 OKTOBER

LAMMENGATAN

TIPSPROMENAD

GOODIEBAG

BALLONGER TILL BARNEN

ALLT DU BEHÖVER VETA OM FRISKTANDVÅRD 

INFORMATION OM TANDVÅRDSPRODUKTER

VI BJUDER PÅ NÅGOT ”GOTT”

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 du annonsera i Lammhults Allehanda?  
Kontakta Annika på annika.hallquist@telia.com
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Snart kör vi på Lammhults Trendgym igång höstterminen efter 
en härlig sommar där vi haft väldigt god uppslutning på våra 
sommarpass.

Under v 34 har vi prova på på alla pass utom barnpassen. Du 
som är över 12 år är välkommen på våra instruktörsledda pass. 
Vi kommer att kunna erbjuda endel spännande nyheter under 
hösten.

Barnträning på onsdagar i gympasalen för barn födda 20082013, 
där kommer vi blanda gympa, födelsedag, bollsporter, hinder
banor, tabata, yoga, box och dans.
På måndagar morgonträning för fokus på enklare övningar och 
rörlighetsövningar.
På onsdagar ett nytt pass med yoga för nybörjare. 
På torsdagar startar en ny grupp med showdans för barn födda 
2011/2012.
Under v 3646 kör vi linedance med anmälan snarast. Se info på 
hemsidan.
Fredagarna under hösten kommer vi fira in med fredagsmix där 
vi kommer erbjuda olika pass varje vecka.
Våra tidigare pass kommer även att finnas kvar: yoga, core, 
cirkel träning, lättgympa, tabata, styrka, spinning, barngympa i 
olika åldrar och showdans.

Mer info och veckoschema på vår hemsida www.trendgym.se
»Frisk och stark på lokal mark« – hoppas vi syns under hösten!

Styrelse och instruktörer på Lammhults Trendgym

Öppen trädgård

På Lammengatan har vi haft 
ett projekt vi kallat Sinnernas 
trädgård under våren.

Vi har två innergårdar som 
vi ville få mer attraktiva för 
våra boende. Sinnernas träd
gård ska väcka minnen till liv 
via lukt, känsel och smak. 

Vi gick ut med frågan till 
frivilliga organisationer i sam
hället som vi jobbat tillsam
mans med tidigare om de på 
något sätt kunde bidra. Det 
kom in pengar, växter, jord och 

en redskapsbod. Redskapsbo
den har ett par duktiga herrar 
på boendet monterat ihop.

Den 26 juni bjöd vi in till 
Öppen trädgård för att visa 
upp vad vi jobbat med. Det 
bjöds på kaffe och hembakat.

Boende och personal vill tacka 
alla som på något sätt varit 
med och bidragit.

Kristina Frej 
Ann-Marie Johansson

Höstterminen på Trendgym
På vägen från Jönköping via 
Lammhult till Växjö kom man 
fram till Matkulls Gästgifveri, 
ett ställe där det gick att ta in 
för natten och få en bit mat. 

Matkull har en mycket gammal 
historia: enligt Bergs krönika 
1974 omnämns Matkull (eller 
Matkulla) redan 1419, då rid
daren Tuve Stensson Bielke och 
väpnaren Peter Ryning arvsskif
te skedde efter riddar Magnus 
Sture av gumse huvudgrenen. 
Hans änka Eliana Arfvidsdotter 
erhöll då bland annat Mat
kulla gård i Bergs socken.

Någon gång på 1680talet kom 
Matkull till friherre Vilhelm Ju-
lius Coyet och tillhörde dennes 
ättlingar ännu på 1780talet. 
Roligt i sammanhanget är att 
min mormors syster gifte in sig 
i släkten Coyet. 

Släkten Coyets vapensköld.

Senare såldes gården till Johan 
Adam Wesslo, adlad Mannerstam. 

Gästgiveriet fick sina utskänk
ningsrättigheter någon gång 
mellan 1686 och 1712. Manner
stam sålde i sin tur gästgiveriet 
till bönder 1787, varefter mat
hållningen troligen blev sämre.

Skalden Johan Henric Kell-
gren skriver i ett brev daterat 
17 september 1789 till vännen 
Rudebeck: »I dag kl. half 8 fm 
afrest från Skatelöfs prästgård. 
Vädret i dag passabelt. Goda 
hästar. Ätit middag på Matkull, 
en gästgivaregård så benämnd 
utan tvivel därav att där ej finns 
någon mat«.

I Matkull fanns även en skola 
för traktens barn. Skolan var i 
bruk ända in på 50talet och än 
idag händer det att någon före 
detta elev kommer och tittar 
på skolan där en gång lärandet 
började. Upptagnings området 
sträckte sig tre kilometer väster
ut till »Torparstan« vid Sandvik.

Grusvägen som ligger ovanför 
väg 30 på västra sidan minner 
fortfarande om hur vägnätet 
såg ut fram till modern tid. På 
den grusvägen fick kronprins 
Gustaf V punktering – en av 
många – under sin eriksgata 
utanför Matkulls gård.

Det fanns en butik med 
bensinmack fram till början av 
90talet i det grå huset som står 
i Bredhult, vid korsningen av 
väg 30 och den gamla sträck
ningen av väg 126.

Ian Wennerholm, Lilla Matkull

Matkull – by med gästgiveri 
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Sjöborgen är en gård 15 minuters bilväg 
söder om Lammhult centrum med anor 
från 1400tal och har både varit frälsegård 
och säteri. Peter är tredje generation och 
tillsammans med Malin driver de sedan 
2013 deras liv och leverne i bolagsform.

Själva grundtanken kom hösten 2012 
då de kände att deras dåvarande restau
rang tog för mycket tid och att de inte 
kunde utvecklas och växa med deras stora 
passion för smak och hållbara råvaror, ja
nuari 2013 togs det första »spadtaget« till 
vad som skulle visa sig vara och bli ett nytt 
koncept där de idag förverkligar sin dröm 
genom Sjöborgen, med sitt synsätt »från 
frö och hage till gom och mage«. De od
lar egna grönsaker, föder upp djur, fiskar, 
plockar och samlar av vad naturen har att 
ge, de lever helt enkelt nu ett alternativt 
krögarliv utan pengajobb utanför gården 
som de förmedlar genom sina smaker i 
gårdens utomhusrestaurang och sedan 
2018 även genom sin dricka som bland 
annat säljs hos Svenssons i Lammhult.

För att uppleva Sjöborgen i deras 
utomhusrestaurang måste du boka, an
ledningen är nämligen att de har ingen 

meny! Den är alltid du som gäst med och 
bestämmer tillsammans med Malin, Sjö
borgen tillagar efter recept från 1850 fram 
till idag och all mat tillreds utomhus med 
eld och rök på en egenhändigt tillverkad 
spis med bland annat gjutjärnsdetaljer 
från Lammhults Gjuteri. Det gör att du 
som gäst kan välja ett årtal eller också en 
specifik koras som du vill att din meny 
skall innehålla. Den enda gången du 
kan uppleva Sjöborgen utan att boka är 
på tisdagar under maj till sista tisdagen i 
september då de har öppet för en lunch 
som går under namnet Fläsk-Tisdag, då det 
serveras på ett mycket enkelt och avskalat 
sätt fläsk med Malins raggmunkar. Dessa 
tisdagar har blivit omåttligt populära med 
gäster från när och fjärran.

Sjöborgens dryckeri är deras nyaste idé 
och satsning, anledningen till denna var 
bristen på alkoholfria alternativ som inte 
är söta som must och andra läskeblask. 
Från lanseringen mars 2018 gjorde de
ras dricka succé, redan efter tio månader 
fick Sjöborgens dricka färg och smaksätta 
Sverigekampanjen »The Edible Country« 

samt Visit Sweden monter på Bocuse d’or 
i Lyon Frankrike tillsammans med Asa 
Herrgård.

Vad är då dricka från Sjöborgen?
Efter recept från 1800talet skapas en 

blandbar måltidsdryck med örter, blad 
och till viss del odlat, i ärlighetens namn 
är Sjöborgens dricka inte bara en mål
tidsdryck, den används även i Sjöborgens 
utomhusrestaurang, barer och andra res
tauranger som smaksättare i både drinkar, 
bakverk och mat. Vill man kan man även 
besöka och inhandla dricka direkt från 
Sjöborgen efter överenskommelse, 

Kan vara så att de står och rör i gry
torna, skördar i den Sjöborianska köks
trädgården eller håller i en föreläsning om 
sitt liv och leverne och har då inte möjlig
het att ta emot dig.

Sjöborgen deltar på Lammhultsdagen 
med provsmakning mitt emot Ica.

Från frö och hage till gom och mage

Foto: Sjöborgen.
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HÄRPRODUCERAT
– så närproducerat det kan bli.

20% 
Klipp ut annonsen så  
får du 20% på ett köp.
Gäller under Lammhultsdagen.

Lammhults Blomsterhandel

Lammhultsdagen 2019

Hjälp Lions hjälpa! Skänk loppor.
Kontakta Ismail Jacub (076118 02 12)  

eller Krister Yngvesson (070399 11 74).

lammhults.se
PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP

Svenssonfika
 Öppettider till och med söndag 30 juni 

Alla helger 10 – 16
Öppettider från och med måndag 1 juli 

Alla dagar 10 – 17
Bokningar och catering 070 – 875 60 29

Svenssons_gårdscafe_1-2019.indd   1 2019-02-20   11:06
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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

Under helgen Lammhultsdagen  

50 % på hela butiksutbudet. 

Öppettider 
helgen 31 augusti och 1 september   
09.00 – 16.00
0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.
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Månad Veckodag Datum Tid Aktivitet Arrangör

Onsdag 9 14.00

Underhållning med Göran och Kjell. De spelar och sjunger låtar 
från 60talet och framåt. Aneboda Bygdegård. Kaffe, fralla 
och kaka serveras. Entré: 100 kronor. Anmälan till Bertil 
Johansson telefon 07058 60 365

SPF

Söndag 13 10.00 Mässa och skördeauktion i Asa kyrka. Lammhults förs.

Söndag 13 10.00 Tack gode Gud. Tacksägelsegudstjänst för alla åldrar. Barn
grupper med ledare och Ronny Jansson. Centrumkyrkan

Onsdag 16 19.00
Sånger och melodier vi minns med Inge Fridén. Favoriter från 
Gunnar Viklund, Lasse Lönndahl, Ove Törnqvist, Elvis 
med flera. Asa bygdegård i Fraggahult.

Asa 
föreläsnings
förening

Torsdag 17 15.00 Dagledigträff i Filadelfia. Tankar och toner mellan himmel och 
jord Leif Adolfsson och Jonas Nilsson från Växjö underhåller. Centrumkyrkan

Lördag 19 16.00 Bibelhelg i Filadelfiakyrkan med Ove Lindeskär.  
16.00 Undervisning, 17.00 Fika, 18.00 Undervisning Centrumkyrkan

Söndag 20 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 20 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ove Lineskär och Ronny 
Jansson. Centrumkyrkan

Söndag 27 14.00 Gudstjänst, stipendieutdelning i Bergs kyrka. Lammhults förs.
Söndag 27 10.00 Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Christer Karlsson. Centrumkyrkan

Onsdag 30 19.00 Föreläsning i Asa bygdegård Fraggahult Konfiskation av Asa 
herrgård Stefan Bergqvist och Carin Stenström berättar.

Asa 
föreläsnings
förening

Torsdag 31 15.00 Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. Dagledigas sånggrupp Plus-
kören sjunger dina önskesånger. Centrumkyrkan

November Fredag 1 1417 Gravsmyckningskaffe i församlingens kyrkor. Lammhults förs.
Lördag 2 15.00 Minnesgudstjänst i Aneboda kyrka. Lammhults förs.
Lördag 2 18.00 Minnesgudstjänst i Asa kyrka. Lammhults förs.
Söndag 3 10.00 Mässa och minnesceremoni i Bergs kyrka. Lammhults förs.

Söndag 3 10.00 Minnesgudstjänst i Filadelfiakyrkan. Ljuständning. Ronny 
Jansson, sång av Lisa och Alfred. Centrumkyrkan

Onsdag 6 14.00

Fläskstekning samt tillagning av raggmunk som vi sedan 
avnjuter tillsammans. Kaffe på maten. Allt till självkostnads
pris. Bergs Bygdegård. Samåkning från Hälsoarenan 13.30. 
Anmälan till Bertil Johansson telefon 07058 60 365 

SPF

Fredag 8 15.00
Höstmöte på Hälsoarenan. Fastställande av budget och med
lemsavgift för 2020 års verksamhet. Underhållning och fika. 
Anmälan till Eivor telefon 047226 08 66 senast 4 november.

PRO

Söndag 10 15.00 Gudstjänst i Lammhults kyrka. Lammhults förs.

Söndag 10 10.00
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan Gå ut Mission med Daniel Bäck
rud och Ronny Jansson. Sång och musik av Sandra och Erik 
Nilsson samt av Louise och Samuel Henning.

Centrumkyrkan

Torsdag 14 15.00 Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. Eva och Evert Söderström 
från Österhult spelar, sjunger och visar ett bildspel. Centrumkyrkan

Söndag 17 10.00 Mässa i Aneboda kyrka. Lammhults förs.

Söndag 17 10.00 Gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Göran Ahlander talar och 
sjunger. Centrumkyrkan

designauktion
I samband med Lammhultsdagen kör vi återigen en designauktion med fina möbler 
från våra möbelaffärer och möbeltillverkare i Lammhult och Småland. På tre år har 
vi samlat in 140 540 kr till Barncancerfonden. Vi ses väl den 31 augusti?

31 
aug

mobelriket.se

Lossa omslaget och spara kalendern!




