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se
den nyvalda styrelsen och läs
Anna Tenjes text på sid 4.

Information från Samhällsföreningen i Lammhult

Nomineringarna Handlare med lång
till Årets Lammhultsbo 2020
är igång. Läs mer på sid 5.

historia i Lammhult berättar
på sid 8.

Äntligen mer
Möbelriksdag på besök i Lammhult
fiber i Lammhult
TEXT MAJA SJÖBERG, MÖBELRIKET.
BILDER INTERIOR CLUSTER SWEDEN.

TEXT CHRIS JANGELÖV.

Wexnet höll ett informationsmöte på Folkets
Hus i februari. I Lammhults tätort har 140 fast
igheter inte fiber, men det finns nu möjligheter
att få tillgång. Skulle majoriteten av fastig
hetsägarna beställa tillgång till fiber innan 15
mars fattas byggbeslut och det beräknas att alla
är inkopplade senast 31/12 2020.
Under tidigare erbjudanden har framför allt
äldre husägare tvekat att ansluta sig. I Lamm
hult finns idag cirka 45 hushåll som tidigare
tackat nej till fiber men som har fiber nergrävd
utanför tomtgränsen. Även dessa hushåll kan
nu få ansluta sig till samma rabatterade pris.
■ Med fiber blir kontakter med sjukvårdens
tjänster säkrare vilket kan ge möjlighet att bo
kvar hemma längre.
■ Ett hus utan fiber kommer att vara betyd
ligt mindre attraktivt för någon att köpa, åt
minstone utan prisavslag.
När du läser detta har anmälningstiden gått
ut och ett byggbeslut är förhoppningsvis fat
tat. Bor du i Lammhults samhälle, saknar fi
ber men gärna vill ha det så kontakta Wexnet
och anmäl ditt intresse.
■

FOTO: ADOBE STOCK

Prins Carl Philip närvarade vid årets Möbel
riksdag som hade cirka 200 deltagare. Talman
Anne Marchal modererade och ledde oss ge
nom dagen och kvällen. Medverkade gjorde
bland andra Nirvan Richter, arkitekt och
grundare Norrgavel, Torbjörn Lööf, koncern
chef Inter Ikea Group, Lena Ek, ordförande
Södra skogsägarna och Nadia Tolstoy, inred
ningsarkitekt Tengbom. På schemat fanns in
tressanta seminarier inom branschens olika
områden och omfattade allt från småländskt
ledarskap till cirkuläritet och internationalise
ring.
Dagens avslutades med att Anna Tenje,
kommunstyrelsens ordförande i Växjö, läm
nade över stafettpinnen till Vaggeryds kom
mun som arrangerar nästa års Möbelriksdag
innan en branschmiddag väntade med mat,
underhållning och prisutdelningar.
Andra dagen kunde deltagarna välja att
besöka Lammhult och Älmhult. Strax över
40 deltagare besökte Lammhult. Dagen i
Lammhult inleddes på Abstracta i deras all
deles nya showroom där VD Peter Jiseborn
presenterade företaget, fick vi lyssna på ett
lärorikt föredrag om akustik. Deltagarna fick
sedan titta in i produktionen på både Lamm
hults Möbel och Ljungsåsa. Efter en lunch på
Lammhults Värdshus fick besökarna en guid
ning på Museum Sjöberg Collection.
Flera Lammhultsföretag var involverade i
och besökte Möbelriksdagen. Norrgavel hade
hjälpt till att möblera en del av scenen och Ack
urat hade en utställning på plats. Dagarna fick
mycket höga betyg av deltagarna som uppskat
tade bredden på föredragen och inte minst fö
retagsbesöken i Lammhult. Många blev sär
skilt glada av att få komma så nära verkligheten.
Möbelriksdagen grundades år 2007 av Mö

Från besöket på Lammhults Möbel.
belriket och Johan Sjöberg. I sju år arrangera
des den populära Möbelriksdagen i Lamm
hult innan Interior Cluster Sweden tog över
arrangemanget. Numera turnerar Möbelriks
dagen runt bland de fem värdkommunerna
och i år var det Växjös tur.
■

Anna Rosenqvist, v d Interior Cluster Sweden,
Marian Arnholm, landhövding Kronoberg och
Prins Carl Philip.

Aktiviteter i Lammhult med omnejd 21 mars – 30 maj 2020
Månad

Veckodag

Mars

Söndag

Tid

Aktivitet

Arrangör

22

10.00

Centrumkyrkan

Söndag

22

15.00

Onsdag

25

19.00

Onsdag

25

18.30

Gudstjänst för alla åldrar. Barnen med ledare i Filadelfiakyrkan.
Bergs Hembygdsförening kallar till årsmöte i Bygdegården. På programmet årsmö
tesförhandlingar. Byggnadsvårdare Nicklas Stangenberg berättar och visar bilder
från sin renovering av Bredhult 1:5. Kaffe och våfflor serveras.
I Asas bygdegård i Fraggahult visar och berättar Ulrik Johansson, från Styragår
dens Trädgård i Väckelsång, vårens blommor och växter. Tillfälle att ställa frågor.
INSTÄLLT
Inträde 100 kr inklusive fika.
Årsmöte Folkets Hus

9

19.00

Getsemaneafton med nattvard i Filadelfiakyrkan och Ronny Jansson.

Centrumkyrkan

10

10.00

11

Våffelfika och lek för barn i Asa bygdegård i Fraggahult.

Påsk
dagen

10.00 12.00

12

10.00

Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson.

Centrumkyrkan

Annan
dag påsk

13

16.00

Ekumenisk sång- och musikgudstjänst i Bergs kyrka.

INSTÄLLT Torsdag

Lammhults förs.
och Centrum
kyrkan

16

15.00

Lördag

18

15.00

Söndag
Torsdag
Söndag

19
23
26

10.00
14.30
10.00

INSTÄLLT Torsdag

30

19.00

Söndag

3

10.00

INSTÄLLT

April

Torsdag

26

Lördag

4

Söndag

5

Söndag
Torsdag

Skär
torsdag
Lång
fredag

INSTÄLLT Påskafton

Maj

Torsdag

INSTÄLLT

29
2

10

7

14.30

Onsdag

13

18.00 - 19.30

Söndag

17

10.00

21

14.30

31
6

10.00
18.00

Torsdag
Söndag
Lördag

Söndag

24

7

10.00

10.00

10.00

På onsdagskvällen den 13 maj föreläser

Samuel Palmblad från Kulturparken Små

land på temat Det stora beredskapspusslet
– Lammhult och kalla kriget

INSTÄLLT

Bergs Hembygds
förening
Asa Föreläsnings
förening
Folkets Hus

Centrumgatan
Andakt på Lammengatan
Centrumkyrkan
10.00
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av Kerstin Svensson.
15.00 INSTÄLLT
Centrumkyrkan
INSTÄLLT
Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. På väg genom livet med sång med Emilia Lindberg.
Musik i Syd i
samverkan med
14.00
Konsert på Folkets Hus med Marie Bergman och Lasse Englund
Folkets Hus
Gudstjänst med nattvard med Ronny Jansson i Filadelfiakyrkan. Tomas och Anita
10.00
Centrumkyrkan
Granat talar och sjunger.

14.30

Söndag

Söndag
Juni

Datum

Gudstjänst med Samuel Ekengren i Filadelfiakyrkan. Sång av AnnSofie och Johan
Petersson.

INSTÄLLT

Dagledigträff i Filadelfiakyrkan. Nåd över allt förnuft –Nåd över alla
gränser.
INSTÄLLT

Centrumkyrkan
Asa Sockenråd

Centrumkyrkan

Pluskören sjunger.
Barnteater i Bergs Bygdegård Bästa Kompis – kan man vara det om man e tre? För
barn mellan 4 - 8 år. Fika! Anmälan till Linnea Ivarsson telefon 070 – 305 64 83.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ove Petersson. Sång av James Bartee.
Andakt på Lammengatan.
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson, Sång av Lisa och Alfred Ahlander.
Valborgsmässofirande med vårtal, kaffeservering och mycket mera i Asa
bygdegård
INSTÄLLT
i Fraggahult.
Gudstjänst med nattvard i Filadelfiakyrkan med Christer Karlsson.

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Samuel Palmblad från Kulturparken Småland föreläser på temat Det stora

Centrumkyrkan
Lammhults
Samhällsförening
i samverkan med
Asa föreläsnings
förening och
Växjö kommun

Andakt på Lammengatan.
Söndagsskolefest. Barnen med ledare.

beredskapspusslet – Lammhult och kalla kriget

INSTÄLLT

Avslutningsgudstjänst i Filadelfiakyrkan med Ronny Jansson. Sång av Pluskören.
Den sista gudstjänsten i Filadelfiakyrkan.
Andakt på Lammengatan
Gudstjänst i Altona med Samuel Ekengren. Sång av James Bartee.
Gudstjänst i Altona med Ronny Jansson. Sång av Sandra och Erik Nilsson.
Invigning av Centrumkyrkan, Värnamovägen 3. Festkväll!
Invigningsgudstjänst, Centrumkyrkan, Värnamovägen.
Vill du och din förening synas här?
Ta kontakt med Annika på
annika.hallquist@telia.com
i god tid innan nästa stoppdatum, 2 maj.

Vid bristande intresse kommer kalendariet
tas bort ur Lammhults Allehanda.

Lossa omslaget och spara kalendern!

Bergs Sockenråd

Asa Sockenråd
Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Centrumkyrkan

Centrumkyrkan

Aneboda Bygdegård Ordna egen våreller försommarfest, bröllop, studentfest,
barndop i en ”lagom” stor lokal med plats
för 50 gäster, men mysig även med färre.
Stor altan för mingel, uteservering eller
dans, härlig gräsmatta för lek. Se bilder på
www.bygdegardarna.se/aneboda. Humana
priser. Boka på anna.hultstein@gmail.com
eller tel 070-818 27 28.

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.

Nytt från 1898.

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

Kom in och se alla nyheter
från vårt eget varumärke 1898.

Välkommen in till oss på

Lammhults
macken

annons_allehanda_mars_20.indd 1
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HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson
070-557 41 76

hermanssonsror@gmail.com
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Ordföranden har ordet
Den 12 februari höll Lammhults
Samhällsförening årsmöte i ett
fullsatt Folkets Hus. Det som
lockade var den information som
gavs av kommunalrådet Anna
Tenje, utbildningsförvaltningens
ordförande Pernilla Tornéus samt
av avgående vd för Vidingehem,
Peråke Janén, inte att Sam
hälls
föreningen höll årsmöte. Ingen

Anna Tenje samman
fattar Samhälls
föreningens årsmöte:

»Fullt ös i

Lammhult
ikväll!«

mor för engagemang under åren,
framförallt ett stort tack till Bo
Kanstedt som varit med i styrel
sen sen bildandet 2014.
De som avtackades var förut
om Bosse Carolina Hellgren,
Linda Hagelvik, Linn Gidlund
och Stefan Johansson. Den nya
styrelsens kontaktuppgifter pre
senteras nedan.
■

kan bättre beskriva vilken infor
mation som gavs än Anna Tenje
själv så jag låter er läsa nedan.
Årsmötet genomfördes snabbt
och elegant med hjälp av den för
mötet självskrivna ordföranden
Kenneth Quick.
Flera av styrelsens ledamöter
lämnade vid årsmötet sina upp
drag och avtackades med blom

Talade tillsammans med bästa Pernilla
Tornéus på öppet möte och årsmöte med Lamm
hults Samhällsförening ikväll, pratade om alla våra
satsningar som vi beslutat om i Lammhult och som
kommer öka attraktionsk raften enormt.
Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar: Ny grund
skola F-9 – Ny förskola – Nytt skolbibliotek – Nytt ”folk
bibliotek” – Ny fullskalig sporthall med 300 publik
platser – Nya parkeringsplatser för långtradare och
besökare. Dessutom talade vi om hur bra den nya stations
parken blivit och att det är ett vanligt utflyktsmål för fri
tids och förskolan. Skulle dock påpeka att pumptrack
banan inte fungerade optimalt. I övrigt var allt mycket
bra Sofia Stynsberg. Talade en hel del om trafiksäkerheten
och hastigheten på väg 30 och vår gemensamma fram
gång mot Trafikverket. Vi vann slaget men det gäller att
vinna hela kriget. Hälsade även till all personal på särskilda
boendet Lammengatan och hemtjänstgruppen i Lamm
hult att de fortsatt har de bästa ”betygen” och nöjdheten
i hela kommunen. En stor eloge till er alla för ett fantas
tiskt jobb! Så stort tack för vi fick komma och möjlig
het att prata och lyssna till era synpunkter. ■

Kontaktuppgifter till styrelsen i samhällsföreningen 2020
Namn

Tel.nr.

E-post

Annika Hallquist Ordförande
076-348 28 01
annika.hallquist@telia.com
Mikael Averskog Vice ordförande
072-050 94 75
averskog@hotmail.com
Inger Tenggren Kassör
070-842 63 14
inger@tenggren.se
Chris Jangelöv Sekreterare
070-872 72 84
chris.jangelov @gmail.com
Ida Claesson
070-972 79 54
ida.claesson@live.se
Elin Grönberg
070-643 15 38
elin.gronberg@clemondo.se
		elin.ter@hotmail.com
Eric Nilsson
070-314 76 97
nilsson_eric.vera@hotmail.com
Oliver Persson
072-232 47 39
oliver_persson@outlook.com
Patrik Svensson
070-305 71 18
ugglevagen@hotmail.com
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Andra numret av Lammhults
Allehanda distribueras lördag
den 30 maj, Lammhultsdagen
är den 13 juni. 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 11 maj.

Lammhult
får hemsida
– nu kan du
hjälpa till
Lammhult har mycket att bjuda
både boende och besökare på.
Trots det har vi varit »osynliga«
på nätet. För en ort som gärna
vill ha såväl turister som inflyttare är det inte bra.
Nu ska Lammhultstrakten visa
upp sig i all sin glans på nätet.
Samhällsföreningen har tagit
fram en prototyp och uppbygg
naden av den riktiga hemsidan
har börjat.
Ta gärna en titt på prototypen
och säg vad du tycker. Vad vill du
se på en sådan sida? Hör gärna av
dig med dina synpunkter till
chris.jangelov @gmail.com

Prototypen till hemsidan finner
du på adressen
lammhult.hemsidan.info

Tänk på att prototypen bara ska
visa strukturen och stilen. De
flesta texterna är påhittade exem
pel så du behöver inte kommente
ra konstigheter du hittar där. ■

Julgransutdansning i Lammhult
JAN-OLA NILSSON, LIONS CLUB LAMMHULT

nat nästan hela dagen klarnade det upp lagom
till dansen. Många barn och föräldrar deltog
i dansen tillsammans med Lions tomtar.
Gunnel Svensson var dans- och lekledare. Vi
vill framföra ett stort tack till Gunnel för att
hon ställer upp.
Efter dansen delade Lions ut godispåsar
till barnen. Lions hade packat drygt 100 på
sar. Åtgången var god och de flesta påsarna
delades ut. De som blev över lämnades till
förskolan till glädje för barnen där.

Lions julgransutdansning är en populär tra
dition i Lammhult. Det är nu omkring 50 år
sedan Lions tog över ansvaret för julgransut
dansningen. Under årens lopp har utdans
ningen hållits på olika platser i Lammhult.
Sedan några år tillbaka är vi vid Godsmaga
FOTO LAMMHULTS FOTOKLUBB
Slutligen vill Lions rikta ett stort tack till
sinet.
ICA och Frendo som sponsrat med godis och
■ Glad tomtetrio på lyckad julgransutdansning.
I år hade vi tur med vädret. Efter att det reg frukt till godispåsarna.

Fult!

Vid mina promenader i centrum
har jag noterat en ökad förfulning
bakom ICA. Det är synd när nu
kommunen har satsat mycket
pengar på vår miljö genom att
fixa parken och lekplatsen. Ingen
vet heller hur många råttor som
gömmer sig i bråten. Snart kan
ske vandalismen tar fart också.
Nej, nu vill jag att det snyggas
upp på tomten! Flanör med hund

Nominera årets

Lammhultsbo

FOTO LAMMHULTS FOTOKLUBB

Pristagarna 2019.

ternativt gynnat/gynnar Lamm
hult som ort.
■ Enskilda personer i en organi
sation/förening som över tid gjort
en större insats som gynnat/gyn
nar Lammhult som ort.
■ Enskilda personer utan tillhö
righet i någon organisation eller
Kriterierna för nominering är:
■ Inga styrelsemedlemmar i förening som gör en betydande
Lammhults
Samhällsförening insats i Lammhult.
kan nomineras.
■ Personen/personerna ska vid Styrelsen för Lammhults Sam
tillfället för nomineringen vara hällsförening förbehåller sig rätt
en att rösta fram årets Lamm
Lammhultsbo.
■ Företagare med inriktning och hultsbo med utgångspunkt från
■
mål som utvecklat/utvecklar al de som nominerats.

Årets Lam
mhultsbo koras på
Lammhultsdagen som äger rum
den 13 juni 2020. Skicka din no
minering senast den 1 maj till
annika.hallquist@telia.com eller
till chris.jangelov@g.mail.com.

PRIVAT FOTO

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

Vi har öppet skärtorsdag
och påskafton

Enlightened Soundscapes

Hjärtligt välkomna in till oss!

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Telefon 0472– 26 13 44 Centrumgatan 4
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En hälsning från
SAU Lammhults årsmöte

ACKURAT VANN PRISET

TEXT MÅRTEN NILSSON.

Den 19 januari samlades ett tiotal
personer för SAU, Svenska Alli
ansmissonens Ungdom, i Lamm
hult för årsmöte. SAU Lammhult
är en ideell fristående förening som
tillsammans med Centrumkyrkan
Lammhult arbetar med barn och
ungdomar. På årsmötet valdes fort
satt Josef Ahlander till ordförande.
I samband vid gudstjänster i
Centrumkyrkan Lammhult an
ordnar SAU Lammhult söndags

skola. På tisdagskvällar vid 18tiden är det UV-scouter. Varan
nan fredag är det KRIK (Kristen
Idrottskontakt) i skolans idrotts
sal där unga får idrotta under en
timme. Efteråt är det fika och
spel i kyrkan. Den andra freda
gen är det Connect i Centrumkyr
kan med fika, spel, andakt och tid
för umgänge och samtal. Har du
frågor hör gärna av dig till Josef
Ahlander på 076 – 110 77 00. ■

Årets krisberedskapsvecka
TEXT BO TENLAND, SÄKERHETS- OCH
BEREDSKAPSAVDELNINGEN, VÄXJÖ
KOMMUN.

Krisberedskapsveckan som i år in
faller 11 till 17 maj är en årlig natio
nell informationskampanj som ska
öka människors beredskap inför
samhällskriser och ytterst krig.
Lammhults Samhällsförening
har det senaste året arbetat med
att inventera vilka risker som
finns i området men även sett
över vilka specifika resurser som
finns att tillgå. Människor på
landsbygd och i mindre tätorter
är ofta resursstarka. Det kan
handla om kunskap om hur man
hanterar ett elavbrott, tillgång till
motorsågar och andra maskiner
men också att man känner varan
dra och har starka sociala nätverk.

Hur når man Europas alla möbelformgivare med budskapet
att vi är ett spännande, jordnära och kunnigt företag?
Ackurat har trots allt en väldigt begränsad budget för marknadsföring jämfört med de största företagen som bokar alla
Vi på Ackurat har satsat på:
PERSONLIGA RELATIONER försöker vi skapa med
alla formgivare och produktutvecklare. Alla som arbetar med
försäljning uppmanas att bli vänner på LinkedIn med alla de
har kontakt med. Själv läser jag mycket om inredning och
söker kontakt med alla som jag läser om, allt från studenter
till erkända formgivare.
PRATA OM SÅDANT SOM INTRESSERAR är ännu en sak
vi försöker hålla oss till. Sådant Europas formgivare vill höra
från oss är t. ex. vad som händer inom produktutveckling,
biomaterial, event, lokala happenings.

De aktiviteter som äger rum årets
krisberedskapsveckan är:
■ En tipspromenad på temat
Från kris till krig. kommer sättas
upp vid elljusspåret Den är upp
satt hela vecka 20 med början den
11 maj. Sista dagen är söndagen
den 17 maj.

KÄNSLAN AV WHITEBOARD är också något vi vill utleenden för vi vill understryka vår närhet till våra formgivare.
Vi upplever att de gillar den närhet en enkel skiss ger.
SAMARBETET i marknadsföringen är otroligt viktigt. Alla
är vi öron, ögon och hjärnor som ska kopplas samman.
Kundtjänstarbetarna: Kamilla, Nina, Åsa, Linda och Nathalie. Produktspecialisterna: Niklas, Andrew, Markku, Julita
och Mateusz. Produktutvecklarna: Ines och Glenn.
Cheferna på säljsidan: Fredric och Claes.
PRODUKTERNA är självklart avgörande. Tack vare att det
levererats rätt saker i rätt tid från våra inköps-, produktionsoch lageravdelningar gör att kunderna kan lita på det vi pratar
om i vår marknadsföring. All marknadsföring är helt beroende på att kunden blir nöjd i slutet. Att de får det de förväntar
...och gärna lite till :-)

Vi hoppas att aktiviteterna ska
locka boende i Lammhult med
omnejd. Välinformerade och en
gagerade människor och viljan att
hjälpas åt är viktiga faktorer för
hanteringen av en samhällskris.
Krisberedskapsveckans föreläs
ning arrangeras av Lammhults
Samhällsförening i samarbete
med Asa föreläsningsförening
och Växjö kommun.
Läs mer om krisberedskaps
veckan på msb.se, myndigheten
för samhällsskydd och bered
skaps hemsida.
■

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

LammhultsAllehanda-del5.indd 1

■ Onsdagskvällen den 13 maj före
läser Samuel Palmblad från Kul
turparken Småland på temat Det
stora beredskapspusslet – Lammhult
och kalla kriget. Samuel har djup
kunskap och stort intresse kring
våra tidigare beredskapsförbere
delser och kommer ta oss med på
en resa från kalla krigets dagar till
dagens återupptagna totalförsvars
planering. Det är fri entré till före
läsningen klockan 18.00 – 19.30 i
Folkets Hus. Välkomna!
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SPF Seniorerna Lammhult

Marie Bergman & Lasse Englund

Konsert på Lammhults Folkets hus lördag 4 april kl 19:00 Studiebesök på Lammhults Gjuteri
Ett 30-tal medlemmar från SPF
Seniorerna Lammhult har varit
på ett mycket uppskattat studie
besök på Lammhults Gjuteri. Fö
retagets ägare Mikael Ingvarsson
med familj visade lokalerna och
bjöd på fika.
Lammhults Gjuteri har en
stor produktion av pumphus, och
Vi var också i den nya utställ
konstnärer söker sig också dit för
att få sina alster gjutna. Verk ningslokalen och hade möjlighet
att handla ur det stora utbudet i
mästare Ismail Jakub med perso
INSTÄLLT
nal utförde gjutning i en lång rad den nya presentbutiken. Ett stort
Styrelsen för
SPF
tack
förSenatt vi fick komma till er!
av egentillverkade sandformar
iorerna Lammhult har
Ordförande Inez Lindström
vilket var intressant att få se.
beslutat att tills vidare
lägga ner alla aktiviteter
Från årsmötet i Aneboda
Bygdegård
på grund
av corona
Marita och Lars Svensson in
SPF Seniorerna Lammhult
har Information
smittan.
valdes till
hållit årsmöte i Aneboda framöver
Bygde kommer
via nya styrelseledamöter.
sms när
och på Övriga
hemsidan.ledamöter fick förnyat
gård. Ett 60-tal medlemmar
Varmed
rädda om
er och
förtroende.
Föreningen bjöd på
varade. Parentation hölls över
iakttag
försiktighet!
smörgåstårta och kaffe med kaka.
lemmar som gått bort under året.
HälsningarUnderhöll
styrelsen gjorde Pär Renevall
Efter sedvanliga årsmötesför
handlingar där Inez Lindström från Tolg med den äran, med
omvaldes till ordförande avtacka både allsång och musikquiz. Ett
des avgående friskvårdsansvarig lotteri med vackra vårblommor
avslutade eftermiddagen.
Elsy Broman med blommor.

I N S TÄ L LT
Ett radarpar i musiken och livet!
Sångerskan Marie Bergman har en
lång karriär bakom sig från Family
Four, en framstående solo
karriär,
tre vinster i Melodifestivalen till att
bli invald i Swedish Music Hall of
Fame 2018. Lasse Englund är gitar
rist och producent och har jobbat
med de flesta i musik-Sverige; Zet
terlund, Åkerström, Vrees
wijk,
Grytt, Gärdestad, Afzelius…

Möt en stark och unik röst tillsam
mans med flyhänt gitarrspel!
Konserten varar ca 1 tim 15 min,
ingen paus.
Biljettpris: 100 kronor.
Fri entré t.o.m. 18 år.
Förköp: www.ticketmaster.se
I mån av plats kan biljett köpas
vid entrén till konsertlokalen, då
endast med kontanter eller Swish.

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

Välkommen
till oss på
Örnvägen 6
Sandra Salongen
&
Fotvårdskliniken
Lisa
Sandra
0472 – 261556
Lisa
070 – 5628552

LisaSandra_88,5X65_1_2019.indd 1
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Fungerande järnhandel
– en viktig servicefunktion i det lilla samhället.
TEXT ANNIKA HALLQUIST, FOTO LAMMHULTS FOTOKLUBB.

Lammhults Järnhandel har en
anrik historia som sträcker sig
långt tillbaka i tiden. JP (Joshua
Perssons Byggnads AB) köpte
1978 gamla Lammhults Järnhan
del som var beläget mitt emot ICA.
Samtidigt som JP köpte den gam
la järnhandeln byggde de och
startade en ny järnhandel, belägen
där järnaffären ligger idag. På så
sätt kom två järnaffärer under en
period att bedrivas parallellt.
Samma ägare men i två olika bo
lag.
Rolf Eliasson köpte 1992 Lam
mhults Järnhandel av JP och 2004
ombildades företaget till ett nytt
bolag, som än idag heter Nya
Lammhults Järnhandel. Bolaget
har fyra delägare, Rolf Eliasson,
Owe Karlsson, Torsten Petters
son och Johan Thuresson. Två av
ägarna, Rolf och Torsten, är i dag
pensionärer vilket inte hindrar ett
aktivt deltagande. Rolf är fortfa
rande i tjänst några dagar i veck
an. Owe Karlsson driver sitt
brunnsborrningsföretag och är
inte aktiv i själva verksamheten
men har sitt kontor i byggnaden.

sina tidigare arbeten svarar de
enhälligt att man behöver omby
te och nya utmaningar och detta
har verkligen varit en utmaning.
Johan kom till järnhandeln 2007
som anställd, värvad av Rolf, som
ansåg att Johan lika gärna kunde
arbeta på järnhandeln som att
serva bilar så mycket som han
sprang där.
– Jag funderade ett tag, säger
Johan.
– Tänkte nog mest på alla fina
arbetskompisar jag hade på Da
vidssons, men så bestämde jag
mig och det har jag aldrig ångrat.
Torsten har i hela arbetat i
åkeribranschen, varit anställd hos
Lammhults och Hilmas åkerier
samt drivit egen verksamhet.
Idag pensionär som arbetar lite
extra då och då. Övervakar det
som händer och deltar i det fort
löpande utveklingsarbetet.
År 2004 övertog Lammhults
Järnhandel Kent Motor.
– Där fick vi en bra start tack
vare Gudrun, säger Rolf.
– Vi sålde motorsågar och
hydraul
slangar som aldrig förr.

Sist men inte minst allas vår Jo
han, den hjälpsamma killen som
brinner för sitt arbete och som all
tid i alla sammanhang är så trevlig
och hjälpsam. För att klara verk
samheten finns också två mycket
kompetenta och hjälpsamma kil
lar, Jonas Eliasson och Imer Mus
liu. Johan sticker inte under stol
med att alla är de bra och har
mycket kompetens inom många
områden.
– Utan dem skulle det aldrig
gå, säger han.
– På sikt behöver vi ytterligare
en person i verksamheten, kille
eller tjej fortsätter Johan.
– Gärna någon som känner
folket och omgivningen. Vi ser
var ett stort område och har un
der åren som gått skaffat oss
mycket erfarenhet.
Är det en slump att både Rolf och
Johan har varit bilmekaniker och
arbetat hos Davidssons bil, nu
mera Liljas, Johan i tolv och Rolf
i tio år? Rolf har dessutom ett
förflutet hos vägverket. När jag
ställer frågan varför de övergett

Under drygt fyra år var det mär
ket Husqvarna som toppade för
säljningslistan.
– Vi servar ett stort område
och har många specialområden,
färg och tapeter är ett sådant om
råde, säger Torsten.
Vi reparerar fönster och Johan
är absolut den bästa, söder om
Dalälven. Han har det i handen,
fortsätter han.
Johan bekräftar att byggnads
vård av skilda slag ligger honom
varmt om hjärtat. Ödmjukt säger
Johan att det alltid känns bra när
han kan hjälpa kunden hitta rätt i
val av material till det hus den
köpt eller renoverar.
– Vi har också alltid 35 pro
cents rabatt på fönster flikar han
in.
Torsten hugger in igen.
– Titta i butiken inredningen,
exponeringen fönster, tapeter och
så vidare. Allt är Johans förtjänst.
Egen tillverkning av hydraul
slangar till jordbruks- och skogs
maskiner, el och VVS är andra spe
cialområden. Pelletsförsäljningen
har ökat, många nya kunder har
tillkommit. Hemleverans i närom
rådet görs gratis. möjligheten att
dela på en pall finns också.
– Utvecklingen inom bygg
markanden har varit enorm och
tvingat oss bli duktiga på olika
material säger Torsten, Rolf och
Johan som fortsätter att berätta.
– Vi säljer oerhört mycket
byggmaterial och ingår i kedjan
Bolist tillsammans med 200 an
dra företag i Sverige, däribland
Järnia. Avtalet med Bolist är bra
och erbjuder många fördelar.
Bland annat bra priser in och ut.
Företaget har ett eget lager i Hel
Rolf Eliasson, Johan Thuresson ,
Jonas Eliasson och Imer Musliu
håller ställningarna på Nya
Lammhults Järnhandel.
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CENTRUM
singborg som gör att vi har fasta
dagar för leveranser.
– Bolist har som många mo
derna företag idag en näthandel.
Om någon beställer varor via nä
tet ange då Lammhults Järnhan
del som leveransadress så levere
ras varorna fraktfritt.
– Det är en myt att vi håller
höga priser. Glädjande nog har
den yngre kundkretsen, där
ibland fackmän, lärt sig att så är
inte fallet säger Rolf.
– Många gånger blir det billi
gare att handla hos oss. Möjlig
heten att lämna tillbaka material
som inte gått åt finns också.
Lammhults Järnhandel inrym
mer också en verkstad. Här reno
veras, repareras och servas ett an
tal olika redskap och maskiner,
röjsågar, gräsklippare, robotar
och cyklar för att nämna något.
Möjlighet att handla vissa hus
hållsartiklar finns också, järnhan
deln har ett litet sortiment av de
mest basala sakerna om något går
sönder eller om man av någon an
nan anledning behöver komplet
tera. Det handlar om att hålla viss
service till mindre företag och or
tens serviceinrättningar.
– Sommarhalvåret är vår mest
hektiska tid, säger Johan.
– Mellan 1 maj och fram till
oktober domineras verksameten
av robotförsäljning samt installa
tion och reparationer av desam
ma. Försäljningen av robotgräs
klippare ökar mer och mer. Nu
lanseras även en fyrhjulsdriven
och midjestyrd sådan som klarar
den backigaste av tomter.
Torsten lovprisar robotklip
parna:
– Ett bra miljötänk jämfört
med en traditionell gräsklippare,
säger han.
– En gräsklippare är att jämfö
ra med 56 bilar.
Till sommaren kommer de som

fastigheter

besöker Norvalla se tre robot
gräsklippare som ansar fotbolls
planerna åt IFK Lammhult.
När jag undrar om semester
för dessa entusiaster svarar Johan
att för att överleva unnar de sig
två veckor var. För mig låter det
inte optimalt. Finns det då några
framtidsplaner? Ja, vad hade jag
väntat mig, visst finns det. En
driveingård planeras, som ska
vara färdig och fungera till våren.
Detta för att få till bättre flyt och
utrymme för kunderna på inne
gården. Nästa projekt, ett något
större sådant, är att montera upp
den virkeslada som köptes från
sågverket i Lädja. Virkesladan,
som är hela 14 gånger 30 meter
kommer vad det lider att monte
ras upp utmed staketet och täcka
planen till höger om infarten.
– Någon tidpunkt för när det
ska vara klart är inte satt, säger
Johan.
– Jobbet ska vi göra själva.
Men ett är sant det blir ett lyft,
tänk bara att få allt byggmaterial
under ett tak!
Hur blir det då när Rolf beslu
tar att gå i pension helt, blir det
sonen Jonas som tar över?
– Vi får hoppas, blir svaret.
– Om han inte blivit avskräckt,
men än så länge håller vi tum
marna, svarar Rolf.
– För oss är en bra och nära
kundkontakt A och O och vi vill
fortsatt erbjuda bra service och
kvalitet, avslutar Johan.

SM10 matbord
Stengrå laminat / vitoljad ek

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

AC-service – Däck- och serviceverkstad

Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14 Telefon 0472 – 26 07 03
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.

Och visst är det så att det lilla
samhället har ett lika stort behov
av en fungerade järnhandel som
en fungerande ICA-butik. Den
stora skillnaden är att ICA kan
plocka bort varor som inte säljs
frekvent medan Lammhults
Järnhandel värnar att tillhanda
hålla en jämn service och ha ett
visst utbud även om det är föga
lönsamt.
■

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

peter@pmlbygg.se
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När hantverk och design bokstavligen

smälter ihop
TEXT ANNIKA HALLQUIST, BILDER LAMMHULTS FOTOKLUBB, BUTIK MOREM.

En regnig januaridag träffar jag Evelina
Mikaels
dotter, en ung kvinna som sedan
barnsben drömt att få ha en egen butik. Som
barn »hängde« hon gärna på Helmer Nilsson,
full av beundran inför allt som hette kassa
apparater, alltmedan hon fortsatt drömde om
den egna butiken.
När det var dags för gymnasiet valde Eve
lina handel och administration. Praktiktiden
förlades bland annat till ICA i Moheda där
hon senare fick en tillsvidareanställning.
Men drömmen om den egna butiken
släppte hon inte och nu har den äntligen blivit
verklighet.
Pappa heter Mikael Ingvarsson och driver
Lammhults Gjuteri. Gjuteriet har under en
längre tid var i behov av utökade lagerlokaler
och när Sölve Nilssons företag Sulman blev
till salu köptes företaget av Lammhults Gju
teri, varvid Mikael Ingvarsson även kom att
förvärva fastigheten.
Far och dotter slog sina kloka huvuden
ihop, funderade och diskutera hur de nyför
värvade lokalerna på bästa sätt skulle använ
das. Många idéer bollades. Förutom behov av
utökade lagerlokaler fanns också en tanke att
bättre kunna exponera en del av de produkter
som tillverkas på gjuteriet. En idé växte så
småningom fram.

drivs av Evelina. Redan idag finns en fantas
tisk utställning på plats med egendesignade
produkter tillverkade på gjuteriet. Detta
kompletterat med andra, mer mjuka produk
ter, som väl harmonierar med produkterna
från gjuteriet.

– Jag vill sälja unika grejer till ett rimligt pris.
Alla ska kunna gå härifrån med någonting,
avslutar Evelina.
Hon påtalar också att hon är imponerad av
det goda samarbetet hon upplevt i Lamm
hult. Med i bilden finns också mamma Ca
milla, administratören i sammanhanget och
– Vi har tagit det lugnt, säger Evelina, för att brodern Max som vid behov kan tänkas hjäl
känna in vilken yta vi behöver. Nu känns det pa till i butiken.
som vi vet. Utställningen kommer utvecklas
och nya hyllsystem kommer att monteras upp. Sist men inte minst: torsdag den 26/3 är ett
Hyllsystemen har tillverkats av eget material viktigt datum att lägga på minnet. Då kom
på gjuteriet. Mer trädgårdsdetaljer ska in i mer ett kundevenemang att äga rum mellan
butiken, liksom en hel del annat.
klockan 10.00 – 20.00. Alla är självklart
När det gäller egendesignade produkter varmt välkomna!
■
kommer det som finns vidareutvecklas i sam
klang med kundernas önskemål. En utställ
ning med foton över tillverkningsprocessen
på gjuteriet kommer att pryda en vägg.

Evelinas dröm kunde nu förverkligas och den
1 november 2019 öppnade Butik MoreM – inredning för hem och trädgård. Butiken, som är
ett dotterbolag till Lammhults Gjuteri och
Stora bilden: hur det hårda gjutjärnet sam
stämmer med det mjuka skenet från stearinljus.
Lilla bilden: Evelina Mikaelsdotter i sin
drömbutik.
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Gott och blandat på

sportlovet
TEXT OCH BILD: MAGDA LUNDH,LAMMHULTS FRITIDSGÅRD »UNKAN«.

Under sportlovet hade Unkan
fullt upp med många roliga akti
viteter för ungdomarna. Flera av
aktiviteterna gjorde vi tillsam
mans med Braås/Rottnes fritids
gård. Vi började sportlovet med
en trekampsutmaning mot Braås/
Rottne, som Unkans ungdomar
tog hem! Vinsten bestod av gratis
fredagskaka som förlorarfritids

gården fick baka. Vi åkte även till
Sävsjö och badade, åkte till Åseda
och åkte skridskor, och hade
filmkväll med popcorn.
Nu ser vi fram emot en vår
med ett spännande filmprojekt
med Tjejer Emellan, Prova-påkväll på Trendgym, LAN/över
nattning på påsklovet och mycket
annat kul!

Skridskoåkning och filmkväll – som det ska vara på sportlovet.

Det gäller att ha tålamod och att
vara mycket stadig på handen vid
sockerbitstorn-tävlingen.

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

Vill du annonsera i Lammhults Allehanda?
Mejla till annika.hallquist@telia.com
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H
LAMM ULTS

TAXI

Däck säljes,
omläggning
och balansering.

Vill du annonsera i Lammhults Allehanda?
Mejla till annika.hallquist@telia.com

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se
0472 – 26 90 60

Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se

Vårstädning – kom in och hjälp oss!
Utvalda fina tyger för både gardiner & möbler.
Pris från 149:-/meter. Gäller till ooch med 30 april.
Vi visar också gärna vårt hantverk. Välkommen in!
Öppettider: Onsdag till fredag 11–17,
Söndag 11–16. Övriga tider efter överenskommelse

BERG

0382 – 20813 poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

VECKAN

HANTVERK
AKTIVITETER
UTSTÄLLNINGAR

27 JUNI – 5 JULI

Butik
Inredning för hem och trädgård.
Värendsgatan 25 i Lammhult | Följ oss på och @ButikMoreM
0472 – 260160, 070 – 609 85 83 | butikmorem@hotmail.com
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Rolig nyhet på Ridskolan:

Vi är stolta över vårt nya ridhus.

Födelsedagskalas i stallet
Sedan en tid tillbaka kan du boka
och ha ditt barnkalas på Ridsko
lan. Flera har genomförts och de
har uppskattats mycket. Vi har
superfina käpphästhinder att
bygga roliga banor med och ha
som aktivitet för gästerna på
barnkalaset. Efter lekar och täv
lingar kan ni välja att servera

Efter invigningen i höstas har vi
fått enormt positiv respons från
lokala besökare men också från
ryttare och gäster från andra
klubbar runt omkring som har
vistats på vår ridanläggning.
Det nya extra ridhuset har
gjort att vi har mycket större möj
ligheter att erbjuda alla som vill
en plats i ridklass. Vi har fler ri
dande medlemmar än någonsin
tidigare. Det ser vi såklart som en
stor framgång för klubben. Vi har
utökat med ett flertal klasser per
vecka och även kunnat anlita
gästinstruktörer i större utsträck
ning än tidigare.
Under pågående vintersäsong
har vi arrangerat upprepade »pay &
jump« och »pay & ride« för de som
önskar vässa sina färdigheter inför
hopp- respektive dressyrtävlingar.
Med stora ideella insatser för
välordnade arrangemang från
klubben har de kommit att bli väl
digt omtyckta med stort deltagar
antal. Dessa evenemang kommer
att bidra till våra egna lags kom
mande framgångar inför seriestart
i vår. Det ger ryttarna möjlighet att
träna på och bygga rutin inför
kommande seriestarter.

kalasfika i vår nya cafeteria som
ligger en våning upp mellan våra
ridhus. Där är varmt och mysigt
att samla barnen efter en spän
nande käpphäst
aktivitet. Allt
som behövs för att ordna ett ak
tivt och spännande käpphäst
kalas finns hos oss! Se mejl- och
webadresser i rutan nedan.

Nu i vår har vi inte mindre än
tre ponnylag inför div. 3 med del
tagare mellan 10 och 12 år och i
början av sina ridkarriärer. De är
taggade till tusen och beredda att
ge allt för att ta sitt lag till fina
prestationer med gemenskap och
glädje i fokus. Det är viktigt att vi
medlemmar i klubben och lokal
bor peppar och stöttar ungdo
marna i deras engagemang! Ut
över våra unga talanger i div 3 har
vi även ett elitlag som består av
Ellen Dahlberg, Alma Falkbrink,
Ellen Skogström, Tilda Jonsson och
Alicia Jönberg, inlånad från VFK.
Dessa har nått stora individuella
framgångar under 2019 och satsar
nu gemensamt i elitserien.
Med Ryttargalan i januari i
färskt i minne vill vi bara klappa
oss själva på axeln lite extra, vi
gick hem med seger i 8 av 10 kate
gorier på galan. Alla som läst om
Ryttargalan i olika medier sträck
te nog lite extra på sig, det känns
som vi ägde galan! Vi var väl re
presenterade både vad gäller när
varo och som pristagare. Det
gynnar inte bara ridklubben utan
stärker hela Lammhult som sam
hälle.
Styrelsen L A R K

Har du gått och funderat på att börja rida och är intresserad av att ta

ridlektioner uppmanar vi dig att anmäla dig redan nu. Vi har en vänte
lista sedan en tid tillbaka och vill du ha större chans till plats inför hös
ten är det hög tid att anmäla ditt intresse nu.
Mejla lammhultsridklubb@gmail.com eller ring oss på 072 – 328  62  11
för en köplats. Mer information om våra barnkalas hittar du på vår
hemsida www.lammhultsridklubb.se. Och glöm inte stanna till i stal
let när ni kör förbi, välkommen in till oss för att kika och prata!

Bygga Om, Till
eller Nytt?
Kontakta oss!

www.fransson-nordh.se

Kjell 070-856 48 64

Markus 070-856 48 07
14

Mari 070-856 48 10

