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Säsongsinfluensan
VIKTIG INFORMATION FRÅN VÅRDCENTRALEN

Från början av november har du som har en
ökad risk att bli allvarlig sjuk av influensa
kunnat vaccinera dig kostnadsfritt på vård
centralen. Från och med 1 december erbjuds
även du som inte ingår i riskgrupperna att vac
cinera dig. Vaccinationen kostar då 220 kr.
BOKA TID FÖR INFLUENSAVACCINATION
Logga in på Vårdguiden 1177.se eller ring oss
på 0472-59 43 00.

HEJ ALLA BARN!

Jag är lite rädd för baciller i dessa tider för jag
vill ju vara frisk till jul så att alla barn kan få
sina julklappar. Men jag vill ju gärna ta mig
en titt på alla barn och vill ju såklart ha in alla
era önskelistor. Jag bor en bit in på Lygnen
rundan under en gran. Där kommer jag ha en
brevlåda mellan söndag 29 november till sön
dag 20 december där man kan lämna sin öns
kelista, brev eller teckning till mig. Kanske är
det så att jag genom titthål eller med kikare
håller koll på er barn.
Hälsningar från Tomten

Information från Samhällsföreningen i Lammhult
INFORMATION OCH UPPDATERINGAR OM CORONA
LÄGET I LAMMHULT HITTAR DU PÅ MITTUPPSLAGET.

Bli brandman! Läs Clemondo levererar
om Värends Räddningstjänst
på sidan 5.

rengörings- och desinfektionslösningar på sidan 10.

Coronasäker ungdomsverksamhet
läs om hur Unkan tacklar coronasituationen på sidan 11

Slit och släng?

Inte hos oss!

God jul och
Gott Nytt År

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!

önskar
Sandra salongen
070 - 942 96 26
Fotvårdskliniken Lisa
070 - 562 85 52

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

Svenssonfika

Klappat
och klart.

Öppet helger 10 – 16 och mot beställning

Beställ Ingrids Jultallrikar
Avhämtning, bokningar och catering
Ring 070 – 875 60 29

Vill du annonsera i Lammhults Allehanda?
Mejla till lammhultssamhallsforening@gmail.com
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HERMANSSONS RÖR

Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se

Stefan Hermansson
070-557 41 76

Tack för intresset för

Pilgatan 6
Tack för alla frågor kring de sex nya lägenheter vi just nu
bygger på Pilgatan 6 i centrala Lammhult – vi förstår att
det finns ett stort intresse för nyproduktion på orten!

Utför allt inom snickeri
och plattsättning samt
en del måleriarbeten.
Dan Tenggren
Långgatan 24
363 44 Lammhult
070 556 20 30
dan@tenggren.se

Och snart finns lägenheterna att söka på
www.boplats.vaxjo, så
håll utkik för att inte
missa möjligheten!

www.vidingehem.se
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hermanssonsror@gmail.com

H
LAMM ULTS

TAXI

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

Ordföranden har ordet
och sommar med rest
riktioner och försiktighetsåtgärder i sociala
kontakter har vi åtminstone fått njuta av en
fin höst i väntan på nya besked från folkhälso
myndigheten och regeringen. Lammhults
dagen ställdes in och nog hade vi hoppats att
julmarknaden skulle kunna genomföras. Men
så blir det tyvärr inte.
DETTA TILL TROTS kommer vissa aktiviteter
att genomföras som beskrivs närmare i detta
nummer av Allehanda. Även om många be
gränsningar förekommit vad gäller Samhälls
föreningens arbete har styrelsen fortsatt arbe
tet efter den verksamhetsplan som gäller.
Några exempel: hemsidan utvecklas fort
löpande. En krisorganisation för Lammhult är
under utarbetande i samverkan med andra
EFTER EN MÄRKLIG VÅR

ANNIKA HALLQUIST

föreningar, organisationer och kommunen.
Mer information kommer på nyåret. Möte
med kommunen hölls i början sommaren när
det gäller uppställningsplats för tunga fordon.
Sen 2018 har skrivelser och påstötningar
gjorts till kommunen om eftersatta fastigheter.
Dessvärre byter fastigheterna ägare, vilket
innebär att kommunen för börja om från bör
jan.
EFTER ATT SAMHÄLLSFÖRENINGEN ansökt om
pengar för att komplettera elljusspåret med
en aktivitetsrunda, Puls och Styrka, har vi fått
det positiva beskedet att kommunen köper in
dessa skyltar och Lammhult får bli kommu
nens pilot. Puls och Styrka består av tolv skyl
tar med övningar för styrka och kondition för
hela kroppen. Två olika varianter av övningar

Dygnet-runt-öppna turistbyråer
TEXT OCH FOTO MÖBELRIKET

sett de röda byråerna
som stått ute under sommaren? I våras visste
vi inte vad det skulle bli av sommaren 2020 i
Lammhult och Möbelriket och vi kände då
att vi vill göra något nytt för att stötta butiker,
caféer, restauranger och andra besöksmål.
Under sommaren har vi haft tre vad vi
kallar turistbyråer som varit öppna dygnet
runt. Här har turister och Lammhultsbor
NI HAR GISSNINGSVIS

kunnat hämta information för att se vad som
händer i Lammhult och Småland. De har
mottagits väl och byråerna har behövts fyllas
på flera gånger under sommaren. Nu när hös
ten är här kan vi se tillbaka på en lyckad som
mar med mycket besökare i Lammhult.
Om turistbyråerna kommer tillbaka nästa
sommar får vi se!
■

Enlightened Soundscapes

Lily - ljuddämpande lampa som
också bidrar till visuellt lugn.

Abstracta_88,5X80_1-2019.indd 1
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Lammhults Samhällsförening håller årsmöte
den 17 februari kl. 18.30 i Folkets Hus. Nästa
nummer av Allehanda kommer ut innan
Lammhultsdagen som, om möjligt, äger rum
den 12 juni 2021. Under tiden, mejla gärna
till Samhällsföreningen så att information
kan läggas på hemsida på adressen
lammhultssamhallsforening@gmail.com
finns på varje skylt, en för barn och en för
vuxna. God hjälp och inspiration för en aktiv
stund för både barn och vuxna och ett härligt
komplement i dessa tider.
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År, Ta hand om er
och framförallt var rädda om varandra.
■

Julklappstips – helgkurs Klä om en möbel.
Julmys med oss i butiken.
Juliga dofter och produkter.
Vi har laddat upp med bra klapperbjudanden.
Öppettider: torsdag till fredag 11–17,
Lördag och söndag 11–16.
0382 – 20813 poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Välkommen till oss!
AC-service – Däck- och serviceverkstad

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14 Telefon 0472 – 26 07 03
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Hjärtstartarregistret och SMS-livräddare

Torsten och Maria Magnussons stiftelse:

Bli livräddare via mobilen Stipendieutdelning
för trettonde året i rad
TEXT MIKAEL AVERSKOG

Du som har kunskap i hjärt- och
lungräddning och är över 18 år
kan bli frivillig sms-livräddare.
Du får larm i mobilen om du be
finner dig i närheten av någon
med misstänkt hjärtstopp. På
websidan www.smslivraddare.se
kan du anmäla dig och läsa mer.
Sms-livräddare är en tjänst
som larmar frivilliga vid miss
tänkt hjärtstopp. Du som har
registrerat dig som frivillig får ett
larm i din mobiltelefon om du be
finner dig i närheten av misstänkt
hjärtstopp. Du kan svara ja eller
nej. Du som har svarat ja får vida
re anvisningar i mobilen.
Vid ett hjärtstopp är tiden den
viktigaste faktorn. Frivilliga

sms-livräddare, som är på plats
före ambulansen, har därför en
viktig roll.

FÖR STYRELSEN TORSTEN OCH MARIA MAGNUSSON:
ANNA, JENS, KARL JOHAN, LALLE, TOBIAS.

I Sverige finns i dag 76 500 regis
trerade sms-livräddare och om
kring 15 000 hjärtstartare. På
websidan hjartstartarregistret.se
kan man se var hjärtstartarna
finns placerade.
På hjärtstartarkartan i Lamm
hult är det Ackurat med en, Tyco
med fyra och Clemondo med en
hjärtstartare som syns offentligt.
En del innehavare av hjärtstar
tare har valt att inte visa placering
en offentligt, men regi
stre
rade
sms-livräddare får instruk
tioner Isak Gylfe, Johanna Roos, Hanna Olofsson, Lovisa Tillmar och Elvira
även till dessa vid larm.
■ Zackeusson
Aneboda,
Asa och Berg har för trettonde
året i följd fått ta emot stipendier
ur Torsten och Maria Magnus
sons stiftelse. Dessa uppfyllde de
kriterier som krävs för att kunna
söka detta stipendium som i år
gav dem 20 000 kronor vardera.
Stiftelsen delar också ut dia
konala bidrag varje år. Dessa bi
drag offentliggörs inte men för de
personer det har kommit till del,
har det varit betydelsefullt i en
svår situation.
Solen sken och glittrade i sjön
Stråken denna söndag i Aneboda
då stipendiet delades ut. Det
sprakade kring fötterna av ned

Värends Räddningstjänst:

FEM UNGDOMAR FRÅN

Du behövs!

fallna löv i alla dess färger på vä
gen upp i kyrkgången. Försam
lingspräst Tobias Stark höll i
gudstjänsten och Mats Ericson
förgyllde med sång och musik.
Stipendiaterna mottog stipendiet
och vid efterföljande samkväm i
bygdegården berättade de lite om
sig själva, deras studier och lite
framtidstankar.
Årets stipendiater är:
Isak Gylfe, Johanna Roos, Hanna
Olofsson, Lovisa Tillmar och
Elvira Zackeusson.
Vi säger grattis och önskar dem
lycka till.
■

Fotosommar
TEXT CHRIS JANGELÖV

FOTOTÄVLING FÖR DIG UNDER 20

Det finns mängder av bilder från
Lammhult. Bilder från förr och
bilder från idag. Bilder från arbets
platser och fritidsliv. Bilder på
vuxna och bilder på… Nej just det.
Det finns nästan inga bilder från
ungdomars liv, i vardag och fest.
Därför utlyser Samhällsfören
ingen en fototävling, Lammhult
by night. Första pris: 999 kronor,
andra pris: 600 kronor, tredje
pris: 400 kronor.
Mer info hos Unkan och på
hemsidan lammhult.info
■

FOTO VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

LAMMHULT ÄR REDO,

varje dag.
Män och kvinnor som är redo att
rycka ut för att hjälpa just dig.
Om ni eller någon ni känner är
med i en bilolycka, får ett hjärt
stopp eller bevittnar en brand så
finns de där, brandmän på deltid.
Nu finns det en chans för just
dig att söka tjänsten som brand
man på deltid i Lammhult.

Brandmannayrket innebär en
möjlighet för dig att utvecklas
som människa, skaffa vänskaps
band för livet och framförallt fin
nas där för någon annan.
Låter det som något för dig?
Skicka in en intresseanmälan på
www.vrtj.se/deltid.
KOM IHÅG, DU BEHÖVS!
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I förra numret av Lammhults
Alle
handa efterlyste Samhälls
föreningen bilder från Lamm
hultsbygden till hemsidans bild
arkiv. Detta för att kunna visa
upp vår trakt och locka till besök.
Ett stort tack till Anton Hansson
som skickade in en bild.
■

Välkommen in till oss på

Välkommen till oss i våra nya lokaler!

Lammhults
macken

från den 16 november hittar ni oss på

Värnamovägen 46

Carina, Eva, Monica och Stina

www.redovisningilammhult.se

Vill du annonsera i Lammhults Allehanda?
Mejla till lammhultssamhallsforening@gmail.com

0472-260440

Focus fåtölj
+ pall
Grått fårskinn/oljad ek

16.990 kr (23.490 kr)

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.

Hos oss hittar du julens
allra vackraste blommor.
Dessutom har vi julklappar,
både till dig själv och andra.
Välkomna in och inspireras.
Lammhults Blomsterhandel

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

peter@pmlbygg.se

Stoftavskiljning
för träindustri
Verkstad och
byggplåtslageri
nikolaussons.se
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www.pmlbygg.se

Julstämning i byn

Växjölöftet Lammhult
TEXT JOHANNA GANNFELT, PROJEKTLEDARE, VÄXJÖ KOMMUN

Den 1
oktober 2017 startade Växjölöftet
Lammhult i Träffpunktens loka
ler på Centrumgatan 4A. Projek
tets huvuduppgift har under tre
år varit att minska glappet mellan
nyanlända Lammhultsbor och
den lokala arbetsmarknaden.
Flera deltagare har efter avslutat
projekt fått arbete på Lamm
hultsföretag eller gått vidare till
studier. Samtidigt har fokus hela
tiden varit på att bidra till att ska
pa sociala sammanhang och nät
verk för Lammhultsborna. Pro
jektet har sammanlagt haft 48
deltagare, men betydligt fler
Lammhultbor har besökt loka
len. På Träffpunkten har 12 aktö
rer tillsammans bedrivit 33 olika
aktiviteter, däribland språkcaféet
Kulturträffen med ett 20-tal be
sökare varje vecka.
Växjölöftet Lammhult har
även haft starkt samarbete med
civilsamhället, framför allt med
Samhällsföreningen. Vi har ge
nomfört flera mindre projekt
tillsammans,
såsom
Odla
TRE ÅR GÅR VÄLDIGT FORT.

TEXT IDA CLAESSON, LAMMHULTS SAMHÄLLSFÖRENING

Kompis och CyklaKompis. Den
första projekt
ledaren Johanna
Andersson
sökte
dessutom
medel från Boverket för att byg
ga om parken och det var till
Träffpunkten som Lammhults
borna kunde komma och lämna
önskemål om innehåll och ut
formningen av parken.

gäl
lande covid-19 har gjort att sty
relsen i samhällsföreningen och
Lions valt att ställa in årets jul
marknad. Detta tycker vi såklart
är väldigt tråkigt men det är vik
tigt att vi är rädda om varandra i
dessa tider. Lite julmarknads
stämning vill vi i alla fall bjuda
på, tillsammanskänslan är viktig
På Träffpunkten kommer det i vårt samhälle.
fortsatt bedrivas verksamhet av
både kommunen och civilsam SKYLTSÖNDAGSFRÅGESPORTEN!
hället.
Från söndag 29 november till
För mer information om loka söndag 20 december är alla
len och bokningar går det bra att Lammhultsbor välkomna att sva
kontakta Rama Alkhawam på ra på 20 frågor samt en skiljefråga
nummer 070-887 04 83 eller mejla i skyltfönstren runt om i byn.
på rama.alkhawam@vaxjo.se.
Frågorna är uppsatta på Ica
Den största lärdomen från Supermarket, Apoteket, Kupan,
projektet är hur viktigt det är Lammhults Livs, Träffpunkten
med relationer och att det är när Lammhult, Vårat fik, Lamm
vi samarbetar som vi kan åstad hults Blomsteraffär, Zack’s, Fol
komma förändring. Jag vill där kets hus, Handelsbanken, Pop
för tacka alla som på något sätt pins, Salong på hörnet, Frendo,
varit delaktiga i projektet och Järnhandeln, Svenssons, Nils
Träffpunkt Lammhult. Utan er sons, Norrgavel, Lions samt på E
skulle det inte gått!
■ Nilssons Begravningsbyrå.
Skiljefrågan kommer att fin
nas i skyltfönstret på Träffpunkt
RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER

Lammhult. Observera att det
alltså är två frågor på Träffpunkt
Lammhult.
Det kommer bjudas på både
vuxen- och barnfrågor, priserna
är julklappar från företag och
köpmän i Lammhult. Tipslapp
finns att klippa ut härunder eller
så kan man göra en egen lapp,
detta för att minska trängsel i nå
gon butik för att man ska hämta
tipslappar.
Lämna in ditt svar i den röda
brevlådan vid Samhällsförening
ens informationstavla utanför Ica
Supermarket senast 20 december.
Vi drar vinnare under julveckan
och meddelar dessa via telefon.
kommer
utses och gratuleras på distans.
TOMTEN kommer att ta emot bar
nens önskelistor på ett annorlun
da sätt i år då han är rädd för ba
ciller, läs mer på förstasidan.
ÅRETS LAMMHULTSBO

Vi i Lammhults Samhällsförening
och Lions Lammhult vill önska er
trevlig advent och en GOD JUL och
hoppas att ni alla är rädda om er.

★ TIPSKUPONG ★

Jul i Lammhult med Lions
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Namn och telefonnummer:

I år blir Lions julaktiviteter i Lammhult inte riktigt som vanligt,
vilket beror på Coronapandemin. Vissa av de traditionella och
omtyckta aktiviteterna kan vi tyvärr inte genomföra.
Julmarknaden som brukar äga rum vid första advent är i år
inställd. Annonsbladet som ges ut till julmarknaden kommer
därför inte att ges ut. Likaså kommer vi inte heller att anordna
julgransutdansning.

Däremot kommer Lions som vanligt att inför första advent sätta
upp julbelysningen i centrum. Godsmagasinet kommer också att
julsmyckas med ljusstakar och annan julbelysning.
Lions kommer också att som vanligt ordna med julgransförsäljning. Granarna kommer att finnas vid järnaffären i Lammhult och
säljs genom järnaffärens försorg.
Vi i Lions vill tacka alla er som på olika sätt stöttar vår verksamhet
genom att handla på vår loppis, köpa julgranar, påskbjörkar mm.
Alla dessa inkomster går till Lions hjälpverksamhet både lokalt, nationellt och
internationellt.
Det rör sig om ca 100.000 kr per år.
Slutligen vill vi i Lions Lammhult
önska er alla en
God Jul och Ett Gott Nytt År
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Temperaturmätning

VI PÅ VÅRDCENTRALEN VILL UPPMANA TILL ATT

MAN STANNAR HEMMA
VID MINSTA SYMTOM PÅ COVID-19.

på ett axplock av Lammhultsföretagen i Coronatid.
TEXT MIKAEL AVERSKOG

TIDSBOKNING FÖR PROVTAGNING COVID-19 SJÄLVTEST

■ SJÖBORGEN All time high!
Mycket besökare under Mat
rundan.
■ ACKURAT 35 % nedgång. Svårt
att knyta nya kontakter/kunder
på grund av svårigheter i samband med resor i Europa.
Koncernen i stort går dock
mycket bra.
■ REDOVISNING I LAMMHULT Inte
så stor påverkan. Flyttar till
Värnamovägen inom kort.
■ CLEMONDO Går mycket bra.
Stor producent av handsprit.
■ LAMMHULTS SNICKERI 25 %
nedgång.
■ ASA HERRGÅRD Klarat sig bra
tack vare omställningsstödet som
nu är avslutat. Sommaren och
hösten har gått mycket bra, all
time high. Julbord blir av. 23
bröllop inbokade nästa år.
■ RÖDA KORSET KUPAN Har nu
öppet två dagar i veckan, men

Ring 0472-59 43 00 knappval 8.
TIDSBOKNING FÖR ANTIKROPPSTEST görs på Vårdguidens E-tjänster
1177. Kostnad 200 kronor.

ett ökat tryck
under våren som dämpades un
der sommarmånaderna. Men
nu är vi åter oroliga då vi ser att
antalet smittade i Kronberg
ökar och vi uppmanar alla att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
COVID-19 GAV

VI HAR TEST FÖR PÅGÅENDE

Om du är sjuk och
vill veta om det är covid-19 kan
du ta ett PCR-prov. Provet visar
om du har en pågående infek
tion av covid-19. För att ta detta
prov måste du haft symtom i
minst 24 timmar, annars finns
det risk att pågående infektion
När du kommer till oss på vård inte upptäcks. Detta test är
centralen är dörren låst, för att kostnadsfritt.
vi ska kunna säkerställa att inga
med förkylningssymtom kom OM DU ÄR FRISK men vill veta
mer in på vårdcentralen. Ring om du haft covid-19 tidigare
på porttelefonen så öppnar vi kan du ta ett antikroppstest.
när ni kommer. Vi kan också Du måste ha varit symtomfri i
erbjuda video- och telefon minst 14 dagar för att få ta tes
möten.
tet. Antikroppstestet kostar
Patienter med förkyl
nings 200 kr. Vi har antikroppstest på
symtom som har behov av fy vårdcentralen.
siskt möte hjälper vi att boka
till annan vårdcentral.
Kontaktvägar, telefonnummer
Vi på vårdcentralen har an och mer information hittar du i
passat vårt arbetssätt på grund faktarutan överst på sidan.
av pandemin och följer Region
Kronobergs rekommendationer
för att minimera risken för
smittspridning. Vi jobbar också
på en ombyggnad så vi ska kun
na ta emot infektionspatienter
på ett säkert sätt.
COVID-19.

säljer i stort sett lika mycket som
tidigare.
■ FOLKETS HUS Inga arrange
mang hittills i år. Konsert med
Marie Bergman inplanerad i höst.
■ SVENSSONS Bra försäljning,
dock problem med leveranstider
på grund av corona.
■ LAMMHULTS Lite bekymmer
med lönsamheten, exporten har
minskat. Tjugo personer uppsagda.
■ ABSTRACTA Går bra.
■ LAMMHULTS JÄRNHANDEL
Gått mycket bra under året.
■ COMBIMONTAGE Går bra.
Flyttar in i nya lokaler i höst.
Den gamla lokalen på Värnamo
vägen ska säljas, intressent finns.
Läs gärna Mikael Averskogs text
Försiktighet och kurage på sidan fem
i förra numret av Lammhults Allehanda för perspektiv. Hämta på
allehanda.picaform.se

Inställt i Asa
Rådande omständigheter gör att
vi tyvärr måste meddela att Asa
Julstuga är inställd i år på grund
av risk för smittspridning.
Vi kommer att sakna alla våra
fina besökare men önskar att vi
ses nästa år. Då hoppas vi att man
fått kontroll på Covid-19 och allt
är som vanligt igen.
Vi vill önska er alla en riktigt
fin Advent, en God Jul och ett
Gott Nytt År.
■

Tillsammans i världen
TEXT BENGT JOHANSSON, RÖDA KORSET I LAMMHULT

har vi på Ku
pan haft öppet tisdagar och tors
dagar. Kund
tillströmningen och
därmed också försäljningen har
varit över förväntan, ibland har
det till och med varit kö utanför
butiken eftersom vi inte släppt in
mer än fyra kunder i taget, vilket
alla haft överseende med.

mer Kupan vara stängd under no tar till de som fryser eller skol
vember månad. Hur det blir där gång för barn som inte får den
efter meddelas på anslag uppsatt möjligheten.
på dörren till Kupan.
Om någon av er ser något i
skyltfönstret ni vill köpa eller om
Vår verksamhet bygger på att vi ni har saker att skänka kontakta
får in kläder och grejer från er. då någon av de personer som
Stort tack till alla som skänker finns namngivna på dörren till
gåvor och likaledes ett stort tack Kupan. En service vi tillhanda
till er som handlar hos oss. Vi håller även om butiken är stängd.
hoppas att ni fortsätter både Hoppas vi snart ses igen!
■
skänka och köpa för då kan vi se
till att era gåvor förvandlas till
mat till hungriga, rent vatten, fil

TROTS EN EPIDEMI

På grund av nya restriktioner
tvingas vi nu att återigen stänga
butiken. I avvaktan på nya besked
från folkhälsomyndigheten kom
8

Att vara barn under en pandemi
Eleverna i klass 2b, Lammhults skola har skri
vit en gemensam text utifrån sina tankar
och känslor kring att vara barn under en pande
mi. Alla elever har deltagit och byggt samman
texten. Hälsningar Victoria Carlzon klasslära
re och Rasmus Carlsson elevresurs i åk 2. ■

Så här upplever jag covid-19
TEXT ENESA MUSLIU, ÅRSKURS 5

så var jag inte rädd för att bli
smittad av corona då jag är ung och har bra
förutsättningar att klara mig. Jag är rädd att
min familj ska bli smittade av corona eller nå
gon som är i riskgruppen.
I början av skolan var det som vanligt för
utom att i kön till matsalen så höll vi avstånd
enligt hälsomyndighetens rekommendationer.
Det är så att ganska många elever i Lamm
hults skola har blivit smittade av covid-19. På
grund av detta har jag blivit mer noggrann
med hur jag skyddar mig mot corona.
Vi håller fortfarande avstånd i kön in till
matsalen. På musiken så har vi inga mikrofo
ner för att förhindra smittspridning av
covid-19. Rektorn har infört en ny regel på
musiklektionerna. Regeln innebär att vi inte
får kramas under musiklektionen. Denna re
gel gäller inte under raster, andra lektioner och
fritiden. När vi kommer in till lektionerna
från rasten så måste vi ta handsprit för att
minska smittspridningen.
När vi är hemma så tvättar vi och desinfek
terar händerna jätteofta. Vi är också försiktiga
när någon är förkyld, magsjuka eller har några
symtom som är förknippade med corona.
Jag hoppas att coronaviruset försvinner så
fort som möjligt men det sprider sig tyvärr
som ringar på vattnet. Därför är det viktigt
att vi tar ansvar och följer hälsomyndighetens
rekommendationer.
■
TILL EN BÖRJAN

Allis berättar
TEXT ALLIS WIBRÅN,
94 ÅR OCH LAMMHULTSBO

blivit annor
lunda och lite mera ensamt. Det
gick ganska lång tid då jag inte
kunde träffa barn och barnbarn
och det kändes tråkigt, men un
der sommaren har vi ändå kunnat
träffas utomhus emellanåt, prata,
umgås och ta en fika i Stations
parken. Annars har jag mest haft
telefonkontakt med vänner. På
det hela taget har det gått ganska
bra, men man funderar på hur det
ska bli nu när coronasmittan ökar
igen och det går mot mörkare ti
der. Visst är det tråkigt och för
ändrat, men man får ändå försöka
hänga med och följa de råd som
ges för att undvika att smitta an
dra och själv bli smittad.
■
DET HAR ÖVERLAG

En påminnelse
TEXT FRÅN 1177.SE NOVEMBER 2020

■ TVÄTTA HÄNDERNA ofta och noggrant med
tvål och vatten. Du kan använda handsprit
om du inte har tillgång till tvål och vatten.
■ FÖRSÖK UNDVIKA att röra vid ansiktet eller
ögonen.
■ HÅLL AVSTÅND till andra personer än dem
du bor med, särskilt på platser där många
samlas. Det kan vara till exempel i mat
affären eller på apoteket.
■ UNDVIK HELST kollektivtrafiken.
■ UNDVIK SOCIALA SAMMANHANG som fester,
kalas, begravningar, dop eller bröllop.
■ STANNA HEMMA om det behövs.
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Clemondo vill göra skillnad på riktigt
TEXT OCH FOTO CLEMONDO

Många har
säkert sett skylten längst med
riksväg 30, mitt emot Lamm
hults möbler, men få vet vad före
taget gör. Clemondo AB har sitt
huvudsäte i Helsingborg och har
idag ca 65 anställda. I fabriken i
Helsingborg har det länge tillver
kats rengöringsprodukter, detta
genom varumärkena Lahega - till
fordon, Strovels till industri och
LIV till hygien/städ. Det sist
nämna, LIV, har aldrig varit så
aktuellt som nu. Till en följd av
covid-19 har Clemondos produk
tion på hygien ökat med mer än
500 procent för att kunna leverera
hand- och yt-desinfektion samt
tvål till vården i Sverige, men
även i mindre skala till våra
grannländer i Norden. Trots den
na ökning är behovet på markna
den inte mättat.
CLEMONDO, KONTOR.

Sara Kanstedt.
På kontoret i Lammhult sitter
åtta personer. Deras ansvarsom
råden är kundsupport, marknad
och produktutveckling. Till följd
av covid-19 har kontoret varit
stängt mellan april och augusti. I
mindre skala har delar av perso
nalen i Lammhult kommit tillba
ka efter semestern och arbetar på
plats. Resterande arbetar fortfa
rande hemifrån. Vi har varit i
kontakt med Sara Kanstedt som
är platschef på Lammhultskonto
ret för att fråga henne om vad
denna pandemi inneburit för
Clemondo.

– Hej Sara, berätta kort vad som
hänt på företaget sedan covid-19
blev känt som pandemi?
– Hej, från eftermiddagen i mars
när vi alla fick informationen om
att jobba hemifrån så har mycket
hänt. Stora säkerhetsåtgärder sat
tes in för att skydda personalen i
produktionen från smitta. Hem
arbete för samtliga tjänstemän.
Besöksförbud på lager/produk
tion i fabriken, Helsingborg, inte
ens VD:n fick komma dit. Alla
lastbilar började lastas av egen
personal. Fullt fokus på vår in
köpsavdelning blev att säkra upp
råvaror och emballage. Vi ställde
om produktionen för att få ut så
mycket desinfektion som möjligt
till vården. En ny produktions
linje sattes i bruk och vi gick upp
till treskift i fabriken. Folk från
andra avdelningar till exempel
utesäljare fick stötta upp för att
möta trycket på kundsupport då
ordrarna strömmade in. Alla har
fått göra sitt allra yttersta och vi
har klarat av det på ett fantastiskt
sätt med tanke på förutsättning
arna.

många har uppskattat arbetsron
man får hemma när det varit ext
rem arbetsbelastning. Teams är
fantastiskt!
– Ni har skänkt desinfektion i ett
samarbete med The Absolut Company, berätta lite om det.
– Ja, Clemondo har skänkt handoch ytdesinfektion till hjälporga
nisationer och ideella föreningar.
Vi har gjort det genom Face
book-inlägg och i dagsläget har vi
skänkt till ett stort antal fören
ingar och organisationer, men det
finns mer så hör av er om ni har
en förening som är i behov av
desinfektion!
– Hur tror du framtiden kommer se
ut för Clemondo?
– Jag ser oerhört positivt på fram
tiden. Vi har alla möjligheter att
växa och är stolt och glad över att
vara med på denna resa.
– Har du något tips på
vad man kan göra för att
skydda sig så bra som möjligt mot sjukdomar och
virus?
– Inte mer än det alla re
dan vet. Själv har jag
alltid handsprit med
mig vart jag än går och
försöker tänka på var
jag varit med mina hän
der. Ibland tänker man
till exempel inte på att
man tar i stolsryggen på
restaurangen
innan
man sätter sig och äter
och hur många andra
som även tagit i den.

– Vad tycker du har varit svårast?
– Clemondos utmaningar har
varit att säkra material och opti
mera produktionen. För Lamm
hults del så har svårigheterna va
rit att hinna svara alla kunder
och hålla en hög servicegrad,
vilket vi har fått enormt beröm
för att vi har klarat av. I början
lades mycket jobb på att fördela
ut desinfektion till regionerna
för att klara de mest akuta beho
ven. Råvarupriser steg på grund
av läget i världen, och här var vi
tvungna att hänga med, därför
kom en del prisförändringar som
skulle administreras och infor
meras ut.

– Det finns ett laboratorium på kontoret i Lammhult, kan du berätta lite
om vad det arbetas med
där just nu?
– Det arbetas med att ta
fram framtidens rengö
ringsprodukter
inom
fordons- och städområ
det. Clemondo har en
ambition att vara kli
matneutrala till 2030.
Vi kallar det nollbarhet
och ambitionen är att vi
ska ha noll utsläpp till

– Vad har varit din största lärdom?
– Att man med fantastisk och
förändringsbenägen
personal
kan utföra stordåd! Jag är så oer
hört stolt och glad över persona
len vi har som har slitit och gjort
detta möjligt. Jag tror att vi alla
har lärt oss att vi kan spara
enormt med tid, pengar och mil
jö genom digitala möten och att
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mark, vatten, luft och arbetsmiljö
och att ta fram klimatneutrala
produkter är ett led i detta. Vi
kommer under hösten lansera en
serie som är ett första steg mot
nollbarhet, med vegetabiliskt
innehåll som dessutom är effekti
vare än traditionella. Detta är ett
resultat av det fantastiska arbete
som sker på labbet i Lammhult!
– Till sist. Du har bott i Lammhults
trakten hela ditt liv. Vad är det absolut bästa du vet med Lammhult?
– Jag är ju in princip uppfödd på
macken i Lammhult, tidigare BP
och Statoil och där fick jag för
månen att träffa väldigt många
Lammhultsbor och man blev
»Sara-på-macken« för många. Jag
uppskattar närheten till naturen
och att barnen har fått växa upp i
en trygg miljö med tillgång till
ett bra föreningsliv och vårt fina
utomhusbad.
■

Lions årliga
stipendiater

Höst på Unkan
TEXT OCH FOTO MAGDA LUNDH, LAMMHULTS FRITIDSGÅRD

som är annorlun
da nu för tiden, även på Unkan.
Vi får självklart också följa
restriktioner, som att vi till exem
pel inte är fler än 50 personer inne
på Unkan samtidigt, att vi är
noga med handhygien och försö
ker hålla avstånd till varandra,
och att vi inte får ha gemensam
ma arrangemang tillsammans
med de andra fritidsgårdarna.
Samtidigt som det är trist, så
ställs vi inför utmaningar som
trots allt kan vara positiva. Vi för
söker hitta på nya aktiviteter och
ha en verksamhet som är corona
anpassad, och faktiskt så har vi en
riktigt bra höst!
Vi har börjat med morgon
promenader med frukost innan
skolan startar på torsdagsmorg
narna, vilket är fantastiskt trev
ligt och roligt. Antalet ungdomar
som deltar är lite varierande men
vi har en liten grupp som alltid
dyker upp, och har gjort det till
sin grej.
En annan aktivitet som vi pro
vat på är löparträning i samverkan
med OK Norrvirdarna, Robert
Karlsson har varit ledare där och
hållit i passen. Vi har testat tre
onsdagskvällar, i ur och skur, och
tänker nog att det blir en fortsätt
ning med lite fler intresserade till
våren när ljuset och vädret är med
oss.
Vi kommer också under hös
ten att vara delaktiga i en spän

nande fototävling tillsammans
med Lammhults Samhällsfören
ing och Lammhults Folkets Hus,
där huvudpersonerna är ungdo
mar upp till 20 år, och temat är
Lammhult by Night.

VI HAR INTE LÄNGRE SÅ STOR

den första tiden så var det jätte
långa köer för att ta mat. När man
ville backa om fick man gå före i
den långa kön. När man dukar av
måste man gå med maten genom
kön och det är lite konstigt.
Vår gymnastiksal är riven och
vi går därför till idrottshallen vid
Abstracta.

DET ÄR MYCKET

När vi kom tillbaka
efter sommarlovet var den stora
skolgården inhägnad. Tidigare
hade vi en större och roligare
skolgård med gungor.
Just nu river de skolgården. De
river skolgården för att de ska
bygga en helt ny skola i Lamm
hult.
Vår matsal är inhägnad och vi
måste därför gå till en annan mat
sal som ligger på Lammengatan.
Varje dag går vi ner dit för att äta
och det tar längre tid. Den nya
matsalen är mycket mindre och
SKOLGÅRD.

I år är det tyvärr inte möjligt
att genomföra vår stora spökrun
da När Lammhult tystnar på höst
lovet, men vi har lyckats fylla
veckan med roliga aktiviteter som
vi hoppas gör att ungdomarna får
ett härligt lov. Vi kommer bland
annat ha ett prova-på-pass Crossfit
på Gruvan, en utflykt till Växjö
med Tjejer emellan, Trekamp mot/ EN UPPSKATTAD TRADITION är
med Braås/Rottnes och TC fri Lions stipendieutdelning vid
tidsgård (naturligtvis på distans), skolavslutningen till elever i års
och avslutar veckan med Skräck- kurs 9 i Lammhult.
filmskväll på fredagen.
I år delades stipendier ut för
fjortonde gången. Stipendier de
Vi har så många glada och trevli las ut till elever som uppvisat fina
ga ungdomar på fritidsgården, studieresultat eller på annat sätt
både dag- och kvällstid, vilket utmärkt sig. Dessutom delades
gör att restriktioner och mörkare stipendium ut till Kulturskolan i
hösttider ändå känns okej. Vi Lammhult.
hoppas på en fortsatt bra höst till Stipendiaterna är, från vänster på
sammans med era ungdomar, och bilden ovan, Adrian Guberman
hoppas att alla är rädda om var Tall till pall, Ida Klasson Högsta
andra!
betyg, Ossian Hedstig Bäste bro■ byggare och längst till höger står
Nina Ivarsson från Kulturskolan.
Stipendieutdelare från Lions
var Sören Berger och Krister Jon
son.
Det är nu nästan ett halvår sedan
skolavslutningen. På grund av
utbrottet av covid-19, som ju ingen
kan råda över, kom Lammhults
Allehanda inte ut efter sommaren.
Så, vi är glada att kunna publicera
reportaget i här julnumret istället,
och få fira våra duktiga stipendiater ytterligare en gång.
■

Den nya skolan kommer vara ny
och fin. Det kommer finnas trap
por eftersom den har två våning
ar. Allting kommer att bli bättre.
När vi ska gå till matsalen behö
ver vi nog inte ens ha skor på oss.

Eleverna i klass 2b, Lammhults
skola har skrivit en gemensam text
utifrån sina upplevelser och tankar
kring skolbygget. Alla elever har
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deltagit och byggt samman texten.
Hälsningar Victoria Carlzon klasslärare och Rasmus Carlsson elev
resurs i åk 2.

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.

CENTRUM
fastigheter

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

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

Coronasäker jul på
Timjan
Små sällskap i våra bås
Även julbuffé för
avhämtning

Bordsbokning 0382-31094
Öppettider se timjan.se

Utmed väg 127 Värnamo - Vrigstad
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Lammhult skolas hälsovecka
TEXT HILMA, KLARA, LINNEA OCH SAGA I 9B

När vi kom tillbaka till
skolan efter sommarlovet
väntade inga vanliga lektioner. Istället skulle alla
vi Lammhultselever den
första veckan av läsåret få
fokusera på, och lära sig
mer om hälsa och att ta
hand om oss själva.

Mer hälsa

Efter korv med bröd till mid
dag var det dags för Unkan-led
aren Nils att utmana våra breda
kunskaper inom populärmusik i
ett musikquiz.
Klockan 23.00 var det dags för
Skuggebos temporära frilufsande
tonåringar att sova gott i sina
sovsäckar. Vi blev väckta runt
klockan åtta nästa morgon av två
grytlock som slogs mot varandra
av en viss idrottslärare. Vi fick äta
frukost och plocka ihop våra tält
för att därefter bege oss än en
gång. Niorna cyklade tillbaka till
Lammhult med fina minnen i
ryggsäckarna från denna lyckade
klassresa.

kvinnojouren Blenda och Fält
Alla klasser gjorde många olika gruppen. Blend
ajouren tillsam
aktiviteter, enskilt i sina klasser mans med SISU hade ett upplägg
(tex vandring i Asa till Långa som kallas Machofabriken. Det
näset för åk 7 tillsammans med handlade om sexuellt samtycke
sina mentorer och Unkan, klass och existerande, kanske inte all
dag vid Allgunnen för åk 8, också tid så hälsosamma, normer för
med mentorerna och Unkan) och unga och kanske mest om mans
alla tillsammans på hela hög rollen. Fältgruppen pratade om
stadiet som tex fru
droger och ris
kost för hela skolan
Lärarna ville
kerna med att
på
ungdomsgår
även, såklart,
använda droger.
den. Peter på ICA
kolla om vi kom De informerade
möjliggjorde detta
ihåg något från
specifikt
om
genom att skänka
tidigare terminer cannabis som är
en stor del av den eller om allt hade en av de vanli
goda frukosten.
försvunnit under gaste drogerna
Lärarna
ville
sommarlovet.
som används i
även, såklart, kolla
Sverige idag.
om vi kom ihåg något från tidiga
re terminer eller om allt hade för Tack
svunnit under sommarlovet.
Tack till alla de lärare som plane
En av dessa härliga aktiviteter rat hälsoveckan och gett oss elev
hade nog flera elever repeterat er en rolig start på terminen. Tack
under sommaren, simning. Det till Fältgruppen, Machofabriken,
var vår idrottslärare Daniel och Trendgym och Ida Claesson, An
vår fritidsledare Lizette, som höll na-Sara Voolaid som tog sig tid
i simningen och lärde oss olika att dela med sig av det som de ar
simsätt.
betar med och ägnar sin fritid åt
En av våra nya lärare gick ige till oss. Tack till Magnus som
nom studieteknik och källkritik, bjöd oss på glass på Smedjans café
hur viktigt det är och hur det kan & butik, till ICA-Peter som bjöd
underlätta vår utbildning enormt hela högstadiet på supergoda
om vi lär oss att använda det på frallor.
rätt sätt. Vi har tidigare inte tyckt
Ett stort stort tack till fritids
att det kan vara sådär jätteviktigt, ledarna Lizette, Massoud, Mag
men efter hans presentationer så da och Nils som har lagt ner så
har vi kommit på andra tankar.
mycket tid på att ge oss elever på
Skolsköterskan pratade också 7 – 9 en riktigt bra start på det nya
med varje klass om hälsan, både läsåret. Ni ordnade, ihop med
psykisk och fysisk, men även soci mentorerna, vandring i Asa med
al hälsa och hur viktig det är för sjuorna, var med på åttornas
alla dessa att samspela med varan klassdag och på niornas resa till
dra för att vi ska må bra. Hon pra Skuggebo. Vi elever uppskattar
tade även lite om vår kroppshåll verkligen det jobb som ni har
ning och hur det påverkar oss, nu gjort under hälsoveckan och även
och i framtiden. Vi hade också att ni gör våra långa skoldagar
besök av tandhälsan Simsalabim i roligare.
■
årskurs åtta. Eleverna fick veta
hur viktigt det är att sköta om sina
tänder på kort och lång sikt. Att
vara försiktig med söt
saker och
borsta tänderna är A och O!
PS de elever som hamnade i sjön
Fältgruppen och Machounder kanotpaddlingen blev
fabriken
räddade av heroiska lärare och
Under veckan fick vi även besök
fritidsledare så allting gick bra i
av några olika organisationer som
slutändan.

Under denna vecka fick vi elever
göra många aktiviteter, både
praktiska och teoretiska. Vi fick
många tips för en bra hälsa, om
allt från kost till studieteknik.
Målet med denna hälsovecka var
att hjälpa oss att förbereda oss in
för det kommande läsåret och
hjälpa oss hålla en hälsosam livs
stil, för att lyckas så bra som möj Trendgym och Yoga
ligt i skolan.
Under hälsoveckan blev flera av
klasserna på högstadiet inbjudna
Niorna åker till Skuggebo till Lammhults Trendgym. Klas
Under högstadiets hälsovecka har serna fick en hel eftermiddag gra
niorna cyklat till Skuggebo. Vi tis på gymmet där man fick testa
cyklade från skolan klockan 8.30. på olika träningsmaskiner och
Vi blev bjudna på glass av Smed vikter. Trendgymmet inspirerade
jans Butik & Café i Möcklehult flera elever och gjorde bra reklam.
där alla tog en paus. Runt 10.20
Anna-Sara Voolaid brinner
var niorna framme vid Skuggebo för yoga och vill få fler att förstå
camping. Efter en kort samling hur betydelsefullt yoga är för vår
var det dags för klassen att slå sig hälsa. Därför höll hon i yogapass
ner på campingens område ge för flera klasser och hon nådde
nom att sätta upp
fram med sitt
sina tält och bo
På menyn fanns budskap då ett
sätta sig i dom.
där inget mindre flertal elever upp
Därefter fick man än klassiska, under- skattade passet.
i grupper om tre
bara, idylliska
Vi fick lära oss
eller fyra elever
idealmakaroner många positioner
laga lunch på
och utsökta
och andningsöv
stormkök. På me
köttbullar med
ningar som kan
nyn fanns där
lite sallad till.
vara bra nu under
inget mindre än
skolåret när stress
klassiska, underbara, idylliska blir allt vanligare och vanligare.
idealmakaroner och utsökta kött Vi fick även ta del av vad yoga har
bullar med lite sallad till. Efter betytt för henne, vilket ledde till
lunchen kom det mycket efter att man blev intresserad och pep
längtade badet. Efter timmar av pad på att testa.
hårt cyklande och matlagande i
Att börja terminen med trä
sommarhettan var det sjön som ning och yoga var oerhört bra,
lockade mest. Vi badade, men inte bara för att det var en mjuk
framför allt var det mackkastning start utan också för att träning
som hade stort fokus i sjön Rus och yoga är bra när man stressar
ken. De som ville fick även padd inför skolan. Mycket stress påver
la kanot. Det gick inte att undgå kar hälsan negativt och kan vara
drama, för en kanot välte och tip svårt att undvika, men tack vare
pade sina passagerare i sjön! gym och yoga kan man minska
(Givetvis hade vi flytvästar;))
stressen och förbättra hälsan.
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Lammhults livs i ny regi
har
öppnat i ny regi. Ny ägare är Ahmed Shakir
Ahmed som erbjuder fräscha grönsaker utan
för butiken. Inne i den välfyllda butiken finns
ett brett och spännande utbud av varor, fram
föra llt från mellanöstern.
Om osäkerhet finns över varornas använd
ningsområde så fråga personalen, de hjälper
gärna till. Besök gärna butiken och botanise
ra bland hyllorna!
■

Folkets hus vaknar igen
TEXT CHRIS JANGELÖV

LIVSMEDELSBUTIKEN PÅ CENTRUMGATAN

Hemsidans
första sommar
TEXT CHRIS JANGELÖV

turistsommaren förbi. Vi har
följt vår målsättning med att samla och lägga
ut information från hela trakten och fokus har
varit att lyfta fram så många »utflyktsmål«
som möjligt. Nu har vi över hundra be
söksmål på kartsidan.
NU ÄR FÖRSTA

2 705 besökare
Från 1 juni till och med 31 augusti så har vi
haft 2 705 besökare på hemsidan. Tillsam
mans har de besökt 4 958 sidor. Vi kan inte
skilja på Lammhultsbor och andra men det
spelar nog inte så stor roll. I år är vi många
som turistat i hembygden och förhoppnings
vis har hemsidan hjälpt oss också.

Detta händer nu
WEBBGRUPPEN består idag av tre personer och

vi letar efter en eller två till. Två av oss bor i
Lammhult och den tredje i Asa. Vi skulle
gärna vilja ha med någon från Berg och nå
gon som bor öster eller norr om samhället. Då
får vi bredare syn på hela bygden. Arbetet gör

att erbjuda
god kultur och att vara en samlingslokal för
hela bygden. De uppgifterna har vi inte kun
nat fylla på ett bra sätt sedan i mars då vi
stängde nästan all verksamhet.
Men nu får det vara nog. Pandemin kom
mer att finnas kvar i vår vardag länge än så vi
får lära oss leva med den så gott det går. Om
vi följer råd och restriktioner kan vi faktiskt
göra en hel del.
Under november hoppas vi kunna erbjuda
film på bion igen, om än med ett begränsat
antal platser. Det blir också konsert med Ma
rie Bergman och Lasse Englund. Vi hoppas
det ska hjälpa till att lysa upp lite i höst
mörkret.
FOLKETS HUS HAR SOM UPPGIFT

FOTO CHRIS JANGELÖV

vi via nätet och när vi behöver mötas så gör vi
det där också. Inga restider, inget besvär. Hör
av dig om du vill vara med eller har tips.
SIDAN BO & JOBBA Nu börjar vi skapa den sida
som ska locka inflyttare. Den ska också visa
upp vårt näringsliv som är modernt och väl
mående och där man kan vidareutvecklas
inom såväl enklare som mer avancerade yr
ken. Naturligtvis bjuder vi in såväl närings
livet som föreningslivet att vara med i plane
ringen. Hemsidan är bygdens gemensamma
fönster utåt och dörr inåt.
LAMMHULT VAKNAR Hittills har kalendern
över vad som händer varit ganska tom efter
som det mesta varit inställt. Nu smids det sä
kert planer lite överallt för att dra igång eve
nemang och annan verksamhet igen. Det blir
inga fulla hus men det kan bli utsålt ändå.
Det ligger redan ett antal händelser i kalen
dern så det finns all anledning att besöka
lammhult.info regelbundet. Skriv gärna ock
så upp dig för nyhetsbrevet som kanske star
tas i framtiden.
JUL PÅ NÄTET Den traditionella julmarknaden
är inställd men jul blir det ändå. Bland annat
en adventskalender på hemsidan. Jag säger
inte mer.
■
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Är du mellan 10 och 150 år?
Skulle du dessutom vilja vara med att nystarta
och utveckla Lammhults »nöjesliv«? Då är du
alltid välkommen. Vi letar efter fler saker att
fylla huset med.
Så här kan du bidra:
■ Du kan bidra med en idé. (Det går fort och
sedan är det över.)
■ Du kan vara med i arbetet för att förverk
liga dina och andras idéer. (Då satsar du lite
av din tid för att göra roliga saker med andra.
Lammhult jublar!)
■ Du kan ställa upp i styrelsevalet varje vår.
(Då har du också roligt och får lite större
möjligheter att påverka färdriktningen. Då
vet man inte vad som kan hända.)
Välkommen till Lammhults Folkets hus!
lammhultsfolketshus.se

■

