
Nr 1 sommaren 2021 Information från Samhällsföreningen i Lammhult

Spanare på A-traktor 
nytt projekt i Lammhult, läs 
på sidan 11.

Ljud på webben?   
Elof löste pandemiproblemet 
med hemsida, läs på sidan 7.

Områdesteam  
skapar större sammanhållning 
i samhället, läs på sidan 11.

Omorganisation drabbar Unkan som kommer stänga vissa dagar och 

kvällar. Detta går framför allt ut över ungdomarna på ett negativt sätt. Läs på sidan 10.
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VID SAMHÄLLSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE som 
hölls 17 februari fick jag förtroendet att efter
träda Annika Hallquist Svensson som ord
förande i föreningen. Annika har varit ordfö
rande i fyra år och har under denna tid varit 
väldigt aktiv och uträttat mycket. Jag vill här 
passa på att framföra ett stort tack till Annika 
för ett gediget arbete för föreningen. Vi väl
komnade också två nya styrelseledamöter, 
Sofie Varga och Fredrik Jonsson.
VEM ÄR JAG DÅ? Född och uppvuxen i Lamm
hult, men bor i Skärshult tillsammans med 
min fru Susanne och våra två leonberger
hundar. I arbetslivet har jag varit verksam 
inom tele kombranschen där jag på senare år 
arbetat med utbyggnaden av mobilnäten. Nu
mera är jag dock pensionär.
INTRESSENA ÄR MÅNGA men på senare år har 
Susanne och jag ägnat en del tid åt hundut
ställningar vilket vi båda tycker är roligt. Ty
värr har det varit stiltje på den fronten senaste 

året på grund av pandemin, allt har varit in
ställt. Vi hoppas att det kommer i gång efter 
sommaren igen. I övrigt går mycket tid till 
underhåll och renovering av huset. Tar också 
gärna en tur på motorcykel när vädret tillåter.

LITE OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG I FÖRENINGEN: 

Lammhultsdagen är tyvärr inställd i år också, 
vi funderar dock på någon form av enklare ar
rangemang framåt augusti, om restriktioner
na tillåter. 
Vi håller på att sammanställa samhällets kris
handbok, som ska bli en handledning vid hän
delser som har påverkan på innevånarna som 
till exempel stormar, olyckor med farliga äm
nen, försvinnanden, bränder etcetera.
Vi fortsätter i dialog med kommunen att för
söka få bort den förfallna fastigheten på Järn
vägsgatan, senaste beskedet är att fastigheten 
ännu en gång bytt ägare.
Vi har diskussioner med kommunen och väg

samfälligheten om vägen mellan Asavägen och 
återvinningsstationen som tidvis är i dåligt 
skick. Det är klart nu att vägkroppen kommer 
att renoveras för bättre hållbarhet, det blir 
dock ingen beläggning. 
Ett medborgarförslag har kommit in som 
gäller möjligheten att anlägga en discgolfbana. 
Vi tycker förslaget är bra och för nu diskus
sioner med kommunen om lämplig plats för 
detta. 

Jag vill med detta önska alla en varm och fin 
sommar och att pandemin släpper sitt grepp. 
Mikael ■

Nummer två av Lammhults Alle handa 
delas ut lördag 27 november. Material 
mejlas till kirsti@picaform.se med kopia till 
ida.claesson@live.se eller postas till 
Wennerholm, Matkull 6, 363 94 Lammhult 
så att det är framme senast måndag 8 
november.

Ordföranden har ordet   MIKAEL AVERSKOG

Samhällsföreningens organisation och arbetssätt
Efter årsmötet den 17 februari har Samhällsförenings styrelse delvis en ny sammansättning och består av åtta ledamöter:

Mikael Averskog Ordförande, ledamot arbetsutskottet 072 – 050 94 75 averskog@hotmail.com
Chris Jangelöv Sekreterare, vice ordförande, ledamot arbetsutskottet 070 – 872 72 84 chris.jangelov@gmail.com
Inger Tenggren Kassör, ledamot arbetsutskottet 070 – 842 63 14 inger@tenggren.se
Ida Claesson  070 – 972 79 54 ida.claesson@live.se 
Oliver Persson   072 – 232 47 39 oliver_persson@outlook.com
Elin Grönberg  070 – 643 15 38 elin.gronberg@clemondo.se
     elin.ter@hotmail.com
Fredrik Jonsson  076 – 677 01 78 fredrik.aneboda@gmail.com
Sofie Varga  073 – 310 57 97 sofie@konferenscentrum.se

Styrelsemöten hålls en gång per månad, däremellan håller arbetsutskottet möte.
Följande ansvarsområden gäller för de aktiviteter vi har för närvarande:
Allehanda: Ida (sammankallande) Elin, Fredrik och Sofie. Krishanboken: Oliver.

CORSO Design Peter Andersson

We create better 
soundscapes

Scala Mobil bordsskärm. Design Anya Sebton.

Skriv till oss på mejladressen
lammhultssamhallsforening@gmail.com



4

BERG
VECKAN

HANTVERK 
AKTIVITETER 
UTSTÄLLNINGAR 

3 – 11 JULIWWW.BERG-
SOCKEN.SE

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

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

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

fastigheter
CENTRUM
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Lions informerarSommaren på Lilla Björka

Årsmötesinformation
TORSTEN OCH MARIA MAGNUSSONS STIFTELSE

Årets Lammhultsbo
ANNIKA HALLQUIST

ELIN WÄGNERS HEM i Berg hoppas 
stiftelsen kunna öppna den 3 juli 
med sedvanlig vernissage av ut
ställningar och onsdagsföreläs
ningar. Öppet till 15 augusti.

UTSTÄLLNINGAR Textilkonstnä
ren Teresa Oscarsson har inbju
dits att visa sina broderier med 
»olydiga« korsstygn, Mytologis
ka urtider. Hon målar med nål 
och ulltråd, inspirerad av natur
u pplevelser, myter och legender. 
Efter många år som museilärare 
på Etnografiska museet har hon 
huvudet fullt av berättelser från 
mänsklighetens gryning. 

I Vannis rum visas Ulla Anders
sons nya verk, en skjorta broderad 
med sällskapets alla Väckar
klockor, samt presentationer av alla 
som fått Elin Wägnersällskapets 
väckarklockepris sedan 1993. 

Överklassflickan som blev ekolo
gisk bonde i Småland, en ny ut
ställning om Flory Gate, visas i 
stallet. 

FÖRELÄSNINGAR Onsdag 7 juli. 
Årets utställare Teresa Oscarsson 
berättar om sitt konstnärskap och 
visar sina verk med »olydiga« 
korsstygn.

Onsdag 14 juli. Journalisten 
Ylva Mårtens, aktuell med repor
tage och böcker om barn och 
Barnkonventionen, berättar med 
utgångspunkt i sin senaste bok Vi 
måste börja med barnen. 

Onsdag 4 augusti. Författaren 
Per Wirtén, berättar om Elin 
Wägners liv i början av 1920talet 
som han skrivit om i boken Euro
pa, ständigt detta Europa. Elin 
Wägners förlorade kärlek.  

Onsdag 11 augusti. Författa
ren Susanna Alakoski gjorde för
fattardebut 2006 med romanen 
Svinalängorna, som belönades 
med Augustpriset. Hon är aktu
ell med Londonflickan, andra de
len av i romansvit i planerade fyra 
delar, som började med Bomulls
ängeln.

Entré till Lilla Björka och ut
ställningarna 40 kr, under 18 år 
gratis. Alla föreläsningar börjar 
kl. 18.00, kostnad 100 kr inkl kaf
fe. Föranmälan sker till Birgitta 
Hansson på 073 – 420 63 66 eller 
birgitta.k.hansson@gmail.com 

På grund av coronarestriktio
nerna är det möjligt att föreläs
ningarna hålls i kyrkan i stället 
för kyrkstallet. Aktuell informa
tion hittas på lillabjorka.se och 
elinwagner.se

INGEN KUNDE VÄL drömma om att 
vi skulle hamna i en så långdra
gen pandemi, så med siktet in
ställt på Lammhultsdagen 2020 
började styrelsen i början av året 
förbereda Lammhultsdagen och 
påminna om att »nu är det dags 
att nominera årets Lammhults
bo«. Snart stod det dock klart att 
Lammhultsdagen inte skulle bli 
av. Med hopp om att julmarkna
den skulle kunna genomföras fat
tade styrelsen beslut att årets 
Lammhultsbo i stället skulle kor
as vid detta tillfälle. 

Även dessa våra förhoppning
ar grusade då julmarknaden ställ
des in. Ett nytt beslut fattades 
och den 3 december var vi några 
från styrelsen som besökte 
Combi Montage för att kora Tor
björn Johansson till årets Lamm
hultsbo. Inte det mest optimala 
sättet då det alltid är trevligt att 
under festliga former och stor pu
blik få sätta ljuset på den korade.

Traditionsenligt och under 
trevlig samvaro med en del av 

personalen uppvaktade vi med 
blommor, det traditionella diplo
met och motiveringen till utnäm
ningen inramad. Utnämningen 
mottogs av en något överraskad 
och rörd Torbjörn Johansson.

Motiveringen var: »För att 
han en gång gjorde valet att starta 
och förlägga Combi Montage i 
Lammhult och fortsatt utveckla 
verksamheten. Ett gott företa
gande som under åren genererat 
och fortsatt genererar många ar
betstillfällen. På Combi Montage 
har många ungdomar fått sin för
sta anställning och fostran. Tor
björn har alltid varit positiv i sin 
inställning till föreningslivet. 
Under många år har han i form av 
pengar och arbetskraft sponsrat 
föreningar och aktiviteter där 
han insett föreningarnas oerhör
da betydelse för utvecklingen av 
ortens barn och ungdomar. Dess
utom för sin roll som god hyres
värd. Alltid glad och positiv. I själ 
och hjärta en redig Lammhults
bo.« ■

STYRELSEN FÖR Torsten och Ma
ria Magnussons stiftelse har haft 
årsmöte. Stiftelsen delade 2020 
ut stipendier till fem av de sökan
de för eftergymnasiala studier 
samt diakonala medel som inte of
fentliggörs. Styrelsen består av 
Anna Håkansson, Jens Tengius, 
LarsGöran Hedstig, Tobias 
Stark och Karl Johan Krantz. 

En ny hemsida för stiftelsen 
håller på att tas fram. Styrelsen 
vill informera om att årets utdel
ning av stipendium förflyttas till 
februari 2022. Ansökningar ska 

vara stiftelsen tillhanda senast 15 
november. Mer information om 
detta kommer i Lammhults Alle
handa till hösten och även på nya 
hem sidan. Diakonala ansökning
ar kan skickas in under hela året. 

Vid frågor kontakta någon av sty
relsemedlemmarna genom Anna 
Håkansson, 070 – 262 92 99  ■

HITTILLS UNDER 2021 har pande
min satt käppar i hjulet för många 
föreningar. Det gäller också för 
oss i Lions. Verksamheten har 
bromsat in lite. Som alla andra 
hoppas vi att pandemin kommer 
att klinga så småningom. Vi sät
ter stort hopp till vaccinet.

Vi har dock kunnat tillverka 
och sälja påskbjörkar som vanligt. 
De har dekorerat samhället under 
påsktiden som ni säkert har sett.

 Vi har också fullföljt vår tra
dition att bjuda boende och an
ställda på Lammengatan på val
borgsmässokaffe. En »vanlig« 
valborg brukar vi ordna valborgs
mässofirande med vårtalare och 
körsång. På grund av pandemin 
fick det i år dock begränsas till 
kaffe och tårta som Lions repre
sentanter överlämnade till perso
nalen.

LOPPMARKNADER under somma
ren 2021: Lions omtyckta och 
välbesökta loppmarknad i gods
magasinet kommer att ha öppet 

vissa lördagar (kl 10 – 13) under 
sommaren 2021. Loppmarkna
derna är coronasäkrade.

Nästa öppethållande är plane
rat till lördagen den 19 juni. Vilka 
lördagar därefter som loppmark
naden är öppen bestäms efter 
hand. Håll utkik på södra gaveln 
på godsmagasinet där loppmark
naderna annonseras. Annonse
ring görs också på Facebook.

HJÄLP LIONS ATT HJÄLPA. Har du 
loppor som du vill skänka till 
Lions? Hör i så fall av dig till Sö
ren Berger (070 – 914 78 60) eller 
till Ragnar Johansson (070 – 832 
92 25).
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GÅR DSBUTIK I
L Å NGSRY D

Lokal mat med kvalité och smak
Hos oss finns det lokalproducerade livsmedel 
från vår egen gård och andra lokala producenter. 
Vi har också lammskinn, hantverk och fina 
saker till hem o trädgård.
ÖPPET alla fredagar 15 – 17  
söndagar jämna veckor 12 – 17

www.langsryd.se  telefon 070 – 26 29 299

Focus fåtölj 
+ pall
Grått fårskinn/oljad ek

17.995 kr (26.560 kr)
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Våren 2020 stängde coronapan
demin i princip av »jobbkranen« 
helt för Elof och hans företag 
Eventrent i Lammhult. Men trots 
det håller han modet uppe.

Coronapandemin har slagit hårt mot många 
företag, stora som små. Vissa branscher är ex
tra hårt drabbade, däribland fest och event
branschen. Restriktioner omöjliggör stora de
lar av verksamheten, och företagens fortsatta 
existens avgörs av en noga avvägning av kost
nadsminimering och omställningar. För 
24årige Elof, som satsat stora pengar i sin 
verksamhet, kom coronapandemin som en 
stor chock i en annars blomstrande bransch. 

– Från en full almanacka flera månader 
framöver, till en helt tom, på bara ett par 
veckor, förklarar Elof lätt uppgivet. 

Hans lager är fyllt från golv till tak med 
högtalare och scenteknik. Här finns allt från 
enklare småhögtalare till fullskaliga scener. 
Var sak på sin plats. 

– Man får liksom tid att sortera och orga
nisera det man aldrig hinner med annars, sä
ger Elof med ett leende på läpparna. 

Endast ett fåtal mindre, anpassade arrange
mang har fått teknik levererad under det 
gångna året. I övrigt har all utrustning bara 
stått still här, utan att generera en enda krona.

Hur har verksamheten kunnat överleva? 
Vid sidan om uthyrning av utrustning och 
tjänster, har Eventrent även en fullskalig 
webbutik. Här hittar man ljud och ljus till 
försäljning för både fest, hemmet och bilen. 

– När allt annat stått i princip still, har 
hemsidan gått bättre än någonsin. Vår mål
grupp sitter antingen hemma istället för på 
krogen och klubben, eller är de i garaget och 
skruvar, menar Elof som en avgörande orsak 
till att försäljning av hemmaljud och bilstereo 
fått ett sådant uppsving under pandemin. 

I butiken på Norra Fabriksgatan växer sig 
ett showroom av produkter allt större. 

– Även om en tydlig majoritet av försälj
ningen sker på webben, med hård konkurrens 
vad gäller frakter och prissättning, upplever 
jag ett växande intresse från kunder att fak
tiskt komma ut till Lammhult för att se, höra 
och jämföra produkterna. För någon vecka 
sedan hade jag kunder som åkte enkom till 
Lammhult från Helsingborg, för att få jäm
föra produkter, berättar Elof.

Hur kommer det sig att du startade ditt företag? 
– Redan på högstadiet var all musik av stort 
intresse. Både att spela och lyssna på. Som 
hos varannan landsbygdsgrabb stod det även 
snart en Atraktor på garageuppfarten. In
tresset för att få andras musik att låta riktigt 
bra, både hemma och i bilen, växte sig snart 
lika stort som musiken i sig. Under gymnasiet 
växte mitt intresse för tekniken ytterligare, 
och jag köpte mina första enklare PAanlägg
ningar, och sedan var jag fast. 2017 grundades 
Eventrent i Lammhult, och på den vägen är 
det.

Hur ser du på framtiden? 
– Pandemin är en mardröm. Både 
för mig och alla kollegor i 
branschen, men naturligtvis 
även för alla andra. Ingen 
vet när och om vardagen 
kommer bli densamma 
igen. Men är det något 
jag vet, så är det att det 
finns ett uppdämt be
hov, hos alla. Alla vill 
mötas. Träffas. Festa. 
Gå på krogen, klubben, 
konserter, festivaler. 
Man vill fira sina stu
denter och bröllop. Åka 
på bilträffar och utställ
ningar. Och när det är möj
ligt igen, då är vi redo. Mer 
redo än någonsin! ■

Elof ser mot ljud och ljusare tider
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Lammhults skolidrottsförening 
har en lång tradition av att erbju
da elever på Lammhults skola ett 
brett utbud av aktiviteter. För 
egen del kommer jag ihåg namn 
som Palle Lundberg och Mattias 
Ahrn som inspirerande ledare 
som anordnade aktiviteter under 
SKIF:s paraply.

Sedan augusti förra året har en 
ny styrelse formerats för att skapa 
en mer aktiv fritid för skolans 
barn och ungdomar, styrelsens 
mål är att erbjuda alla elever på 
mellan och högstadiet aktivite
ter som passar just dem. Corona
restriktionerna har skjutit fram 
aktiviteterna men nu ser vi en 
ljusning och hoppas att till hösten 
kunna starta verksamheten med 
ett brett utbud.

Det finns ett fantastiskt utbud 
av aktiviteter i Lammhult som vi 
i skolidrottsföreningen tycker att 
ortens barn och ungdomar borde 
få testa. Detta vill vi göra via en 
idrottsskola var barn och ungdo
mar 10  16 år får chansen att pro
va hela det utbud Lammhult kan 
erbjuda, idag har 14 föreningar 
tackat ja till att vara med på pro
vapåverksamheten. 

Utöver idrottsskola kommer 
SKIF att erbjuda tider för spontan

idrott i idrottshallen, gratis tider 
för padel och tennis, dans för 
mellanstadiet, aktiviteter för fri
tidsbarnen efter skoltid och na
turligtvis kommer även SKIFdis
co att återupptas så snart det bara 
går och tillåts.

För att SKIF över huvud taget 
ska fungera krävs det stöttning 
och vi vill passa på att tacka Växjö 
kommun, RF/SISU och skol
idrottsförbundet för stödet vi har 
fått under året. Vill ni vara med 
och stötta SKIF, bli gärna med
lemmar i föreningen (20 kr/ läs
år) och gilla oss på Facebook och 
Instagram.

Schemat nedan är preliminärt, 
vi lägger ut löpande och uppdate
rad information på våra Face
book och Instagramkonton samt 
Lammhult samhällsförenings 
hem sida. ■

LAMMHULTS TRENDGYM har trots 
covid19 haft ett bra år. Många 
har valt att träna och tillsammans 
har alla hjälpts åt så att restriktio
ner upprätthållits. Ung som gam
mal. Man har kunnat investera i 
ny utrustning för att hålla en bra 
och fräsch maskinpark.

Att styrelsen valt att hålla öp
pet under hela pandemin ser de 
som en fin service och  hälso
främjande för sina medlemmar. 
Om inte medlemmarna hade 
hjälpt till i den här situation hade 
man eventuellt fått stänga. Sty
relsen har bara mottagit positiv 
respons från medlemmarna, både 
de som besöker deras gym och 
gruppträningspass.

Gruppträningen har i perioder 
varit utomhus och online men se
naste terminen har man haft 
mindre grupper inomhus. De 
som ej velat träna i grupp har i
stället kunna köpa onlineträning 
och har då fått pass via länk att 
köra hemma. Det här har man 
fått väldigt god respons på och 
det finns önskemål om att det ska 
fortsätta vidare under hösten. 
Gymmet kommer självklart även 
fortsättningsvis hållas öppet och 
utökas enligt medlemmars öns
kemål och förslag. 

Frisk och stark på lokal mark 
gäller även under sommaren 
2021. Under sommaren kommer 
en del gruppträning vara på fasta 
tider men även spontanpass kom
mer att erbjudas. Håll koll på 
Instagram och Facebook för att 
se tider eller gå in på hemsidan 
www.trendgym.se ■

DETTA HÄNDER I SOMMAR

Cirkelträning vid Grunnen 
sön dagar kl. 18.30 veckorna 24 
till 32. 
Vattenträning på Hälsoarenan 
onsdagar kl 19.00 veckorna 26 
till 31. 
Passa på: Köp ett 10kort för 
600 kr fram till den 20 juni, ordi
narie pris 700 kr eller betala per 
pass 80 kr med Swish. 
Vill du träna hemma, kanske i din 
trädgård eller på campingen när 
det passar dig? Då kan du köpa 
ett paket med onlinepass, 15 pass 
blandat med tabata och Core för 
500 kr. Gäller juni till augusti. 
Vill du träna på egen hand, inom
hus i ett svalt och fräscht gym är 
du välkommen till Värnamo
vägen 46. 
Trendgyms styrelse och instruktörer 
hoppas på och önskar er en härlig 
träningssommar och höst!

SKIF – Lammhults  
skolidrottsförening
ANDERS VARGA

Frisk och stark på lokal 
mark gäller fortfarande

PRELIMINÄRT SCHEMA FÖR SKIF-AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Idrottsskola onsdagar 1 september – 15 december
Dans måndagar 27 september – 15 november
Högstadiet spontantid idrottshallen torsdagar 9 september – 2 december
Mellanstadiet spontantid idrottshallen söndagar 12 september – 5 december
SKIFDisco 29 oktober. Höst och jullovsaktiviteter

Skolidrottsföreningens styrelse 2020/2021:
Ordförande Linus Hagelvik, vice ordförande Hilma Niklasson, kas
sör Elliot Lundin, sekreterare Melissa Sjöberg, Muqtar Cilmi, Signe 
Petersson, Saef Yagob, Hugo Rohlin, Ridwan Abdi Omar, Liam 
Wingsand.
Vuxenstöd: Anders Varga och Mats Eriksson.

Vid frågor kontakta anders.varga@vaxjo.se, 072 – 155 96 99.
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Nu är äntligen våren här, det blir 
ljusare, varmare och snart knackar 
även sommarlovet på dörren. 

Fortfarande lever vi i en orolig tid på grund av 
pandemin, där vi på Unkan framför allt mås
te vara beredda på att snabbt ställa om och 
tänka om vad gäller verksamheten, öppet
tider och restriktioner. Det är lite speciellt 
och ibland tufft att jobba på det viset, men 
vi gör vårt bästa och alltid med ungdomar
na i fokus. 

I år är det Friluftslivets år och vi har för
sökt satsa på verksamhet ute med inriktning 
friluftsliv, där vi haft utflykter till vindskyd
det vid Lammen, lagat mat på vår nyinköpta 
muurikka och haft flera uteaktiviteter. Varje 
torsdag går vi dessutom på morgonpromenad 
med ett gäng ungdomar och bjuder på frukost 
innan skolan börjar.

Samverkan är viktig, och vår närmsta 
samarbetspartner är skolan. Bland annat har 
ungdomar från SKIF (Skolans idrottsfören
ing) haft ansvar för och genomfört både bil
jardoch pingisturnering på Unkan, och un
der vecka 17 var det friluftsdagar för hela åk 

7 – 9, där vi på Unkan, idrottsläraren Daniel 
och ungdomarna gick till vindskyddet, lagade 
mat på stormkök och grillade, byggde vind
skydd, gjorde upp eld och hade det mysigt.  

Under våren har vi även kunnat välkom
na årskurs 6 in i vår verksamhet en kväll per 
vecka, vilket är jätteroligt. 

Just nu är vi i färd med att planera för 
sommar lovet, även där beredda på att ha en 
plan B i bakfickan, och vi hoppas att vi kom
mer att kunna erbjuda ungdomarna bland an
nat Dagsutflykter till Vindskyddet och Växjö 
(Äventyrsgolf och Hop´n´pop), Läger på Hol
marna, Eftermiddagsbad i samverkan med 
OK Norrvirdarna och Hälsoarenan, Fot
bolls turnering tillsammans med Vidingehem 
och annat kul. All information om detta 
finns på Unkan samt på våra Facebook och 
Instagramkonton.

Vi vill också nämna att vi i dagarna har fått 
besked om att en omorganisation för fritids
gårdarna i Växjö kommun kommer att ge
nomföras till hösten. Tyvärr drabbar den 
Unkan, och framför allt ungdomarna, på ett 

negativt sätt. Vi kommer att förlora resurser, 
där de omedelbara och mest tydliga konse
kvenserna blir att vi måste stänga vissa dagar 
och kvällar. Innan beslutet fattades, fick vi 
stöd och hjälp av Lammhults Samhällsfören
ing och Lammhults Näringsliv i form av en 
otroligt bra skrivelse som berättade om vår 
gemensamma oro, och den skickades till an
svariga. Tyvärr har beslutet klubbats igenom, 
men vi vill ändå tacka samhällsföreningen 
och näringslivet för sitt engagemang. 

Vi kommer att se över och planera för hur 
verksamheten kommer att se ut i höst, men vi 
ser också fram emot en solig och varm vår och 
sommar med roliga aktiviteter och bra verk
samhet för våra ungdomar! ■

Både uppåt och neråt på Unkan
MAGDA LUNDH, LIZETTE DANIELSSON, NILS ISRAELSSON OCH MASSOUD NAZARI
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VÄXJÖ KOMMUN HAR fått 1,9 mil
joner i kronor i statsbidrag för 
arbetet med att motverka segre
gation. En del av pengarna ska 
användas till utvärdering av för
tätningen av stadsdelen Araby i 
Växjö.

– Det är glädjande då pengar
na kommer att spela en viktig roll 
för genomförandet. Syftet med 
utvärderingen är att få kunskap 
om hur vi bör tänka kring stads
planering, förtätning och ny
byggnation i socialt utsatta om
råden, för att öka tryggheten och 
minska segregation, säger Anna 
Tenje (M), kommunstyrelsens 
ord förande.

Som ett led i att motverka segre
gationen har Växjö kommun ge
nom ett planprogram genomfört 
en förtätning av stadsdelen Araby 
i Växjö. Det omfattar bland annat 
ny och ombyggnation i blandade 
boendeformer.

För att ta reda på om insat
serna fått avsedd effekt behö
ver det göras en utvärdering och 

Växjö kommun vill också ta fram 
en modell för framtida samver
kan mellan kommuner, regioner, 
myndigheter, civilsamhälle, fors
kare och näringsliv i ett områdes
baserat arbete mot segregation. 
Något som Växjö kommun an
sökt om statsbidrag för.

Och nu har Delegationen mot 
segregation (Delmos) beviljat 
medel på sammanlagt 1,9 miljoner 
kronor. Av de pengarna ska 325 000 
användas till utvärdering av förtät
ningen av stadsdelen Araby och 1,6 
miljoner till områdesbaserat arbete 
baserat på ökad dialog och med
skapande, i kommunens fyra prio
riterade områden; Araby, Teleborg, 
Braås och Lammhult. ■

Texten  är i sin helhet hämtad från 
Växjö kommuns hemsida, publi
cerad 1 juli 2020 under fliken Politik 
och demokrati.

VI HAR UNDER en längre tid fun
derat över hur vi ska få ett lugna
re och tryggare samhälle. Grann
samverkan och nattugglor har 
diskuterats från olika håll.

Under sommaren och hös
ten kommer vi dra igång ett fan
tastiskt samverkansprojekt till
sammans med Unkan, Polisen, 
fältgruppen och våra A–traktor
förare här i Lammhult.

När ungdomarna är ute och 
glider på kvällar och nätter kom
mer de hålla ett extra öga på sa
ker som ser misstänksamma ut. 
Vi startar projektet i vecka 22 då 
vi har bjudit in till möte. 

Projektet som startade i 
Storuman sommaren 2020 kallas 
Grannsamverkan unga och finns 
nu i både Haninge och Nynäs
hamn i Stockholms län. ■

VÄXJÖ KOMMUN  HAR i samarbe
te med Delegationen mot segre
gation (Delmos) anlitat Urban 
Ut veckling, ett företag som arbe
tar med områdes utveckling i so
cioekonomiskt utsatta områden, 
om hur den befintliga aktörs
samverkan i kommunens priori
terade områden kan utvecklas för 
att främja en god social samman
hållning och stads utveckling. 

Nuläges analysen som genom
fördes 2019 gav en god insyn i de 
utmaningar som de fyra tätorter
na Araby, Braås, Lammhult och 
Teleborg möter. Analysen visar 
att det finns ett stort samhälls
engagemang i Lammhult med 
flera aktiva aktörer med en stark 
vilja att bidra till integration i 
samhället. Utmaningar som kom 
fram i nulägesanalysen är att det 
är svårt att locka Lammhults
borna i integrationsarbetet och 
skolmiljön präglas av segrega
tion. Samtidigt har Lammhult en 
hög omflyttning vilket är en ut
maning i det långsiktiga integra
tionsarbetet. 

– Med utgångspunkt i nulä
gesanalysen genomfördes en 
workshop i mars i år. Aktörer 
från bland annat civilsamhället, 
näringslivet och regionen sam
lades för att diskutera dessa ut
maningar och hur vi tillsammans 
kan arbeta med dem. Det var en 
väldigt härlig känsla under hela 
workshopen och jag ser väldigt 
positivt på vårt framtida samar
bete, säger Amanda Johansson.

Innan sommaren kommer vi 
ha ett första digitalt möte med 
områdesteamet. I höst hoppas vi 
kunna träffas fysiskt i Lammhult. 
Genom att tillsammans sätta fo
kus på viktiga frågor för Lamm
hult tror jag att vi kan skapa nå
got riktigt bra. 

Vid det första tillfället kom
mer alla aktörer att få presentera 
sig och sin verksamhet samt vad 
man har på gång under 2021. Vi 
kommer också ha ett litet extra 
fokus på sommaraktiviteter och 
skapa en arbetsgrupp för att ta 
fram information om Lammhult 
till nyinflyttade.

Den workshop som genomför
des i maj i år resulterade i många 
tankar och funderingar. Ett ut
vecklingsområde är att bättre 
integrera nyanlända och alla de 
individer som står utanför arbets
marknaden och samhället så att 
de inte flyttar från Lammhult. 
Hög omflyttning är en utma
ning, de nyanlända flyttar i stör
re utsträckning från Lammhult 
in till Växjö även om Lammhult 
känns som en trygg plats att växa 
upp i. Hur få invånarna att stan
na kvar i Lammhult och hur lyfta 
fram fördelarna med att bo i ett 
mindre samhälle?  

Ett annat utvecklingsområde i 
Lammhult är att det saknas mö
tesplatser där ungdomar, äldre, 
nyinflyttade med flera kan um
gås. Gymnasieungdomar behö
ver en mötesplats då fritidsgården 
Unkans målgrupp är ungdomar i 
högstadiet. Här kan Träffpunkt 
Lammhult ha möjligheter då det 
tidigare blivit lyckat men Träff
punkten behöver fyllas med ak
tiviteter. På grund av covid19 

har träffpunkt Lammhult inte 
kommit igång som vi hoppats 
på. Vi håller tummarna för att vi 
kan börja fylla träffpunkten med 
verksamhet under hösten.

Individer behöver mötas för 
att integrera, bekämpa främlings
fientlighet, skapa och bygga rela
tioner. I Lammhult bör det också 
arbetas med att lyfta goda exempel 
för integration. Den nya skolan i 
Lamm hult anses påverka orten po
sitivt då det är attraktivt med en ny 
och modern skola och det kan ska
pa möjligheter till fler aktiviteter.

– Det viktiga här är att hitta en 
agenda, ett tydligt syfte för grup
pen och en arbetsform som fung
erar, säger Amanda Johansson.

Amanda är verksamhetsut
vecklare på Vidinge hem och är  
samordnare i områdesteamet i 
Lammhult. Är det någon som 
har frågor eller funderingar kring 
områdesteam får de gärna kon
takta Amanda på Vidingehem på 
amanda.johansson@vidingehem.se 
eller 047070 17 84 ■
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I skrivande stund så är 
bygget söder om badet i 
full gång, och när ni läser 
detta så är det förhopp
ningsvis full aktivitet på 
den ytan där det en gång 
i tiden låg en skola. Att 
det byggs upp något 
nytt i Lammhult är ju 
så häftigt, ett tecken på 
att det finns en vilja hos 
invånarna att samhället 
utvecklats.

Från att idén föddes i september 
förra året till det att vi nu har två 
padelbanor i tennisklubbens regi 
har tagit tid, och många gånger 
har man undrat ifall det verkligen 
varit värt all tid och kraft som det 
faktiskt krävts. Fast när man 
stannade upp och tänkte på vilket 
fint område det skulle komma att 
bli och vilken glädje området 
kommer skänka samhällets barn, 
unga och vuxna, var det självklart 
att fortsätta ringa, maila och pos
ta för att få projektet framåt.

Får vi ihop det ekonomiskt är tan
ken att området ska utöver padel
banorna bestå av en klubbstuga, 
en mysig grillplats, pingisbord 
och bord och bänkar där alla i 
Lammhult kan mötas och umgås 
samtidigt som man kanske tittar 
på en spännande padel match. 

Sen har vi i tennisklubben en 
massa andra häftiga idéer, idéer 
som kanske nu kan bli verklighe
ter tack vare våra padelbanor. 

Namnet på anläggningen blir 
Lohilo padel arena, att vi sålde 
namnet på anläggningen var ett 
måste för att kunna finansiera ba
norna. I övrigt har finansieringen 
kommit från Allmänna arvsfon
den, RF/SISU (Riksidrottsförbun
det och SISU Idrottsutbildarna), 
sponsorer, eget kapital och spel
rätter. Att vi fått så gott som hela 
projektet finansierat gör att vi 
bland annat kan hålla priserna 
nere för våra medlemmar, erbjuda 
kostnadsfria tider till skol idrotten 
och även kunna erbjuda fasta ti
der till våra ungdomar. Vi kom

mer också kunna utbilda tränare 
som kan hålla i träningsgrupper 
för barn och ungdomar.  

Som sagt, det har inte gått 
smärtfritt att få till banorna, men 
nu när det är klart, och man tän
ker efter hur mycket tid och kraft 
man lagt, så känner jag mig stolt 
över att ha lyckats bidra till en ny 
samlingspunkt för alla invånare, 
en plats som kommer bidra till att 
barn aktiverar sig, en plats som 
kommer bidra till gemenskap och 
en plats som jag hoppas kunna 
föra oss Lammhultsbor närmare 
varandra igen efter mer än ett år 
med covid19. 

Vi hoppas på ett gott samarbe
te med Lamm hultsbadet och an
dra aktörer i Lammhult. Person
ligen är jag övertygad om att 
området kring Hälso arenan nu 
kommer bli en fantastisk plats 
och jag tycker det är riktigt kul 
att det kommer finnas ännu en 
fritidsaktivitet för barn och ung
domar att sysselsätta sig med ef
ter skolan.

Det är många att tacka för att 
denna nya arean har vuxit fram, 
men utan Anders Warga, Tonny 
Eriksson, Tobias Skog och Peter 
Lundin hade det aldrig blivit av. 
Vill också tacka de personer på 
kommunen, Allmänna arvsfon
den, Padeltotal och RF/SISU som 
hjälp oss på vägen. ■

Vill också passa på att tacka:
Lohilo, Nilssons Möbler, ICA  
Supermarket, Tezab mark & maskin, 
Lammhults EL, Combi Montage, 
Ello i Lammhult, STEA, OBOS, 
Winks Plåtslageri, SOLÖR, Fren
do, Söndra Grus och Maskin, Mo
torbolaget i Växjö AB, Hermanssons 
rör, KRauta, Göte Karlssons 
brunns borrning, Hermanssons En
treprenad, Lammhults Järnhandel, 
Trall & Montage i Lammhult, 
Lammhults Gjuteri, Abstracta, 
Lammhults Möbler, Bo Hansson, 
Inge Johansson från Växjö kommun 
samt padel och tennis sektionen i 
Lammhult Tigers TK. 

VI SES PÅ 
LOHILO PADEL ARENA!

Från dröm till 

verklighet
JOACIM JOHANSSON

HJÄRNMÜSLI

inspiration ges tid för att spjälkas upp i 

hjärnans lober, uppstår kreativa lös-

ningar. 

Många fabriker runt om i Europa har formsprut-

ningsmaskiner som dygnet runt matar ut detaljer i 

plast så vad är det då som gör lilla Ackuratfabriken i 

Lammhult så unik?

Vi på Ackurat har valt att helt fokusera på att hjälpa 

kreativa hjärnor inom europas möbelindustri. 

Hjärnor som bombarderas med budskap och 

intryck om miljövänlighet, nya material, 

kvalitétskrav, nya formgivningsintryck, tekniska 

innovationer mm.

Varje projekt blir lite som att ständigt behöva 

komponera sin frukost från grunden utifrån all den 

senaste kunskapen.

För att lugna ner det hela kan det vara väldigt skönt 

att ha vänner som fungerar som en bra müsli. 

En müsli som man kan lita på har den där rätta mix-

en mellan nyttigt och gott.

I Ackurats müsli är plastdetaljerna kolhydraterna, 

vår erfarenhet om lösningar de söta bitarna och vår 

jordnära ärlighet det som är bra för spjälkningen.

Här råder febril aktivitet.

Efter en lite tveksam tid är också de Europeiska 

kunderna tillbaka i butiken. Vi hade ett fantastiskt 

första kvartal och det verkar fortsätta.
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UNDER ETT ÅR har vi nu levt med 
restriktioner och med att hålla 
avstånd. Saker som vi tidigare tog 
för givet är nu saker som vi läng
tar efter. Tänk när vi återigen får 
ses, krama om nära och kära och 
återigen få sitta upp på hästryg
gen med publik på läktaren.  

Under vårens årsmöte valdes 
jag till ny ordförande för Lamm
hults Ridklubb, ett uppdrag som 
jag med spänning ser fram emot.  

Jag skulle vilja rikta ett stort 
TACK till personalen på Lammhults 
Ridklubb, utan er hade vi inte varit 
där vi är idag. Genom att hitta 
fungerande lösningar i en annor
lunda tid har vi kunnat hålla verk
samheten igång. Tack även till er 
medlemmar som varje vecka kom
mit och lyst upp vår verksamhet. 
Tack till övriga i styrelsen som hop
pat på tåget tillsammans med mig.  
Ingen kan göra allt men tillsam
mans kan vi skapa magi och leda 
föreningen framåt. Tillsammans 
är nyckeln till framgång. Med ge
mensamma krafter ser vi till att 
verksamheten flyter på.  

Nu grönskar det ute, somma

ren är på gång och snart ska våra 
fyrbenta kollegor på sommarbete 
för att sen stå redo att till hösten 
starta upp verksamheten igen.  

Är ni sugna på att börja rida hos 
oss? Skicka oss då ett mejl till 
lammhultsrk@gmail.com eller 
ring 072 – 328 62 11 så hjälper vi 
er med anmälan. 

Titta gärna in på vår hemsida 
www.lammhultsridklubb.se, följ 
oss på Facebook och Instagram. På 
dessa sidor kan ni även hitta mer 
information om vad som händer på 
klubben just nu och framåt. ■

Sommar i stallet
JESSICA EKHOLM

Svenssonfika
Öppettider från och med måndag 14 juni

Alla dagar 10 – 17

Lunchservering 
För avhämtning, bokningar och catering

var god ring 070 – 875 60 29
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INFÖR DETTA NUMMER av 
Lammhults Allehanda 
blev vi på Boalindas An
tikt & Loppis tillfrågade 
om att skriva loppisfynd 
och möbler vi haft med 
anor från vår trakt. Vi 
fick svårt att välja ut något specifikt, eftersom 
vi haft många saker med lokal anknytning 
och dessa dyker upp i många olika former.

Ibland handlar det om designmöbler som 
är producerade här i Lammhult med närom
råde. Möbeltillverkningen har funnits här 
länge genom olika företag, många av dem av
knoppade från Svenssons och Lamhults Stol 
och Snickerifabrik, och att en så liten ort är 
ett så välkänt och etablerat möbelcentrum är 
verkligen något att vara stolt över! De möbler 
som passerat hos oss på Boalindas kommer från 
olika tidsepoker. Exempelvis har vi haft flera få
töljer från Lammhults med design av Börge 
Lindau och Bo Lindekrantz, bland annat en 
härligt blå S70 stålrörsfåtölj. En vacker och stil
ren skänk i teak från Lamm hults Möbler (tidi
gare Stolfabriken), såldes omgående när vi fick 
in den. Och just nu har vi i butiken flera 70tals
fåtöljer 099 från Effkå Möbler. Orange respek
tive brun färg och riktig retrokänsla, design av 
Jan Dranger och Johan Huldt. Effkå grundades 
1943 av bland andra Erik Ståhl som även var 
delaktig i starten av flera andra verksamheter så
som Ljungsåsa och Stolfabriken. En annan mö
belfabrik på orten var Averskogs varifrån vi haft 
ett exemplar av pallen Florida, design Ingvar 
Andersson.

Utöver de mer specifika designmöblerna så 
får vi även in pinnstolar, sekretärer och annat 
som gjorts längre tillbaka i tiden av lokala, nu 
okända möbelsnickare. Många av dessa möb
ler är märkta med handskriven signatur och 
tillverkningsår. Vi berörs ofta av hur mycket 
omsorg och skicklighet som syns i hantverket 
– det som ger den där själen hos dessa möbler

Lokala anor har även de föremål som genom 
tiden funnits mer vid sidan om. Skyltar, på
sar, lådor, klädgalgar och annat med märk
ning från olika butiker och företag i Lamm
hult. Även gammal butiksinredning har 
passerat hos oss, exempelvis den fina, gedigna 
och väl använda affärsdisken från lanthan
deln i Bredhult. Glasdisken som nu är del av 
Boalindas egen lanthandelshörna i butiken, 
har stått i det som var Hugo Nilssons speceri
affär och konditori, senare Radio och TVaf
fär.

En större dubbelsidig skylt som vi fick in 
med målad text »Lamhults Kaffestuga« blev ett 
mysterium – ingen vi frågat vet var den suttit. 

Nu är skylten såld till 
en person med intresse 
för det lokala, men om 
du som läser detta 
känner till något om 
den så blir vi ändå 
jätte glada om du hör 

av dig till oss. 
Kuriosa är vi mycket förtjusta i! Den dressin 

vi har till försäljning är ett sådant exempel och 
det är verkligen extra roligt att den dessutom 
har sin historia härifrån. Den har stått statione
rad i Sanden och gått längs rälsen mellan 
Lamm hult och Rörvik.

Något som inte går att ta på så som ett föremål, 
men som likväl har stort lokalhistoriskt värde 
och är viktigt för oss att nämna i detta sam
manhang, är de livshistorier vi får ta del av när 
någons levnad tar slut och vi kontaktas för att ta 
hand om de saker som finns i dödsboet. 

Dessa saker vittnar om ett liv som levts och 
sammantaget berättar de mycket om en person. 
En anteckningsbok med nedskrivna ordspråk 
och tankar om livet, en samling julkort, löstän
der i ett glas. Små detaljer av ringa värde men 
som spelat en viktig roll för någon, saker som 
varit en del i någons vardag. Vi ser dessa upp
drag som ett stort förtroende och är alltid var
samma med såväl hanteringen av föremål som 
personernas integritet.

Den 1 maj öppnade Boalindas butiken i Boda 
för fjärde säsongen och har nu som vanligt 
öppet alla söndagar till och med september. 
Vår verksamhet växer stadigt liksom kvalite
ten på det vi säljer. Bredden på utbudet är vi 
måna om att behålla. Nytt för i år är att vi i 
lokalerna skapat fler rum med tidstypisk in
redning där föremål som exempelvis de som 
nämnts ovan får komma mer till sin rätt. ■

Lokala fynd hos Boalindas Antikt & Loppis
LINDA KARLSSON, NICKLAS JOHANSSON, LASSE KARLSSON
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DET HAR KANSKE varit svårt att 
missa för den som passerat under 
hösten 2019 och hela 2020 att det 
varit något på gång vid gamla 
Missionskyrkan i Lammhult. Ett 
stort hål utanför entrén med till
hörande grushög prydde framsi
dan mot Värnamovägen ett tag 
men allt eftersom växte det fram 
en utbyggnad med ny fasad och 
entré men det är egentligen på in
sidan som man märker mest 
skillnad. 

Men vi backar bandet lite. För 
inte är det Missionskyrkan Lamm
hult som renoverar hej vilt utan 
numera är det Centrumkyrkan 
Lammhult som är namnet på vår 
församling. 

Efter Pingstförsamlingen i 
Lamm hult och Missionsförsam
lingen haft gemensamt arbete på 
flera olika sätt och dessutom de 

sista åren också gemensam pastor 
sedan 2007 så var en samman
slagning av de båda församling
arna naturlig. Naturlig men för 
den sakens skull inte enkel. Efter 
mycket samtal, funderingar och 
diskussioner blev det till slut hös
ten 2016 så att församlingarna 
gick samman och bildade Cen
trumkyrkan Lammhult. Den nya 
församlingen är ansluten till 
Svenska Alliansmissionen som 
har sitt säte i Jönköping. Två av
slut och en gemensam nystart för 
att efter bästa förmåga föra båda 
församlingarnas historia framåt 
och under gemensam flagg arbeta 
mot nya mål. 

Vid samgåendet var båda fast
igheterna i församlingens ägo och 
både Missionskyrkan och Fila
delfiakyrkan användes och precis 
som det gjorts under ganska 
många år firades det Gudstjänst 

varannan söndag i de respektive 
kyrkorna. Välsignat med två kyr
kor då de båda hade sina för och 
nackdelar att utnyttja men i läng
den också tungrott då de båda 
skulle behöva renoveringar och 
löpande underhåll. Det stod mel
lan bygga helt nytt, behålla båda 
eller sälja en av dem. Det blev till 
slut att Filadelfiakyrkan såldes 
och Missionskyrkan skulle an
vändas till församlingens arbete. 

Åter där vi började och det går nu 
i efterhand konstatera att det hänt 
mycket med vår kyrka. 

Entré och kapprum är den en
skilt största skillnaden som är be
tydligt mer rymliga än innan. 
Kyrksalen har målats om helt och 
hållet och där finns också ett nytt 
ljudsystem som nog kan mäta sig 
med samhällets mest högljudda 
epatraktorer. En ny toalett på 

övervåningen och de andra toa
letterna har fått en rejäl upp
fräschning. 

Samlingssalen på nedervå
ningen har fått nytt golv och 
akustiktak samt en rejäl dos nya 
tapeter och färg. En ny hiss är in
stallerad och allt detta möjligt 
dels av försäljningen av Filadelfia 
men till största delen tack vare 
generösa gåvor och hjälpsamma 
företagare. 

Inte minst alla, bokstavligt ta
lat, tusentals timmar av ideellt ar
bete av församlingsmedlemmar 
och andra har också gjort detta 
möjligt. 

Det finns mycket att säga om re
noveringen men roligast av allt 
vore om du vill komma och kolla 
in det för dig själv så känn dig 
varmt välkommen på våra sam
lingar när den möjligheten ges. ■ 

Äntligen är Centrumkyrkan Lammhult färdig
MÅRTEN NILSSON
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LIKSOM MÅNGA ANDRA förening
ar hade Asa sockenråd bryderier 
om hur vi skulle hantera årsmötet 
i mars 2020 när vi inte fick träffas 
fysiskt. Vi valde att skjuta upp 
årsmötet till hösten. Men när det 
fortfarande var restriktioner då, 
så sköt vi upp det till ända till på
följande år. Och som ni vet så 
hade ju läget inte förändrats till 
dess heller. 

Nu var vi ju bara tvungna att ge
nomföra våra årsmöten och tack 
vare bredbandet, kunnig styrelse
medlem och stort intresse från 
medlemmarna så kunde vi hålla 
två årsmöten på rad digitalt via 
Teams. 

Även Emma Ekaremål, vd på 
Asa Herrgård, var med och be
rättade om hur det är att vara 
årets Kronobergare 2020. Det 
fungerade riktigt bra med ett di

gitalt årsmöte, tänk vad roligt att 
få lära sig något nytt tyckte jag 
och säkert var vi fler. 

Men 2022 då hoppas vi verkli
gen kunna ha ett vanligt fysiskt 
årsmöte. Liksom att kunna fira 
Asadagen 6 juni med ett riktigt 
evenemang, det gör sig ju inte så 
bra digitalt.

Asa sockenråd har också tagit del 
av Växjö kommuns förslag till 
den nya översiktsplanen (ÖP). Vi 
har deltagit på digitala möten och 
lämnat synpunkter på de delar 
som berör Asa samt kommenterat 
att vi är glada över att Lammhult 
ges ökade möjligheter som sam
hällsservice ort.

Sigfridsleden från Asa till 
Tolggränsen har sockenrådet 
också sett över. En fin led att 
vandra och något kul att göra i 
dessa tider. ■

Hänt i Asa socken
CARINA HÄRLIN, ORDFÖRANDE ASA SOCKERÅD

Bergveckan tillbaka i år 
KERSTIN HAGGREN, BERGS SOCKENRÅD

Emma Ekaremål, Asa Herrgård. Foto: Alexander Hall.

DET BLIR EN Bergvecka i år! Men 
det kommer att bli lite annorlun
da. Berg kommer att vara öppet 3 
till 11 juli med utställningar, kafé 
och småskaliga aktiviteter.

Efter förra året stängning 
finns en stark önskan hos arrang
örerna att genomföra Bergveckan 
– i den mån regelverket tillåter.

Det blir fokus på utomhusak
tiviteter och flera arrangörer an
passar sitt utbud efter den rådan
de situationen. Kafé Två systrar 
håller öppet i bygdegården och de 
flesta utställare är med i någon 
form. Det finns mycket att se och 
uppleva även i år!

Bergveckan har funnits sedan 
1996. Arrangörer är föreningar, 
företag och privatpersoner i Berg 
som var och en bidrar med sin 

del. Bergveckan är en höjdpunkt 
på året för bergborna själva, för 
alla med anknytning till bygden, 
men också för andra besökare 
från när och fjärran. 

Förra årets beslut att ställa in 
Bergveckan på grund av corona
pandemin var tungt men själv
klart. Pandemin har inte släppt 
greppet och det har i år varit ett 
oerhört svårbedömt läge. Vi 
kommer att vara mer flexibla, 
programpunkter kan strykas och 
nya komma till in i det sista. Hus
hållen kommer därför inte att få 
något tryckt programhäfte i brev
lådorna i år.

Programmet kommer att finnas 
på www.bergsocken.se. Aktuell 
information kommer också att 
finnas på Bergveckans Face
booksida. 

Vi önskar därmed välkomna till 
Bergveckan 3 till 11 juli. Öppet
tider lördag och söndag 12 – 18, 
vardagar 14 – 18. Kvällsöppet ons
dag 7 juli till kl 21.

Var rädda om varandra! 

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica, Stina

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

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

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

Inte hos oss!
En riktig järnhandel ska 
kunna förse dig med allt 
du behöver för hus och 
hem, hobby och fritid. 
Vi vågar påstå att –
vi kan det!

Välkommen in och ställ 
oss till svars. Kan vi inte 
hjälpa dig med det du 
söker bjuder vi på kaffe.
Just det, vi reparerar det 
mesta också.

Lammhults Järnhandel
Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13 eller enligt ök. 

0472-26 07 45  Norra Fabriksgatan 11  
www.lammhultsjarnhandel.se

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

hermanssonsror@gmail.com

Sommartider.
Välkommen in och 

inspireras till livet ute.

       

annons_allehanda_maj_21.indd   1annons_allehanda_maj_21.indd   1 2021-05-11   09:502021-05-11   09:50

Utför allt inom snickeri 
och platt sättning samt  
en del måleriarbeten.

Dan Tenggren
Långgatan 24 

363 44 Lammhult 
070  556 20 30

dan@tenggren.se

Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se
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HAR DU SETT ROTARYHJULET? Det är ju ett 
kugghjul, och tanken är att vi som medlem
mar i ”kuggar in i” varandra, och stödjer och 
hjälper varandra.

Rotary är ursprungligen ett yrkesnätverk, 
där man möter och utbyter tankar och åsikter 
med representanter från andra yrkesgrupper. 

Rotary är ett fantastiskt nätverk av 
människor från många av samhällets olika 
sektorer.

Rotary International finns över hela jorden, 
och själv har jag vid mina resor passat på att 
besöka klubbar i andra länder. Så satt jag över 
en middag och talade med en »chasseur de 
tête« (head hunter) i Provence i Frankrike, 
mötte en barnläkare i ett av Afrikas fattigaste 
länder, fick hälsa på en domare i en stad i södra 
Israels ökenområden, för att dagen efter prata i 
två timmar med presidenten för den arabiskta
lande Rotaryklubben i östra Jerusalem. Man 
blir alltid varmt välkomnad då man besöker en 
annan klubb i Sverige eller utomlands.

Lammhults Rotaryklubb, med ett drygt 25
tal medlemmar, möts varje måndag kl 12.30 
– 13.00. En inbjuden gäst eller en av de 
egna medlemmarna håller ett före
drag, som kan handla om allt mel
lan himmel och jord. Aldrig går 
man besviken från ett Rotary
föredrag – så mycket intressant 
har man fått sig till del.

Rotary bedriver även hjälp
verksamhet och genom Läkar
banken håller vi på att utrota 
sjukdomen polio i hela världen.

Är du nyfiken på omvärlden 
så är Rotary ett utmärkt sam
manhang att finnas i. Hör av dig 
till presidenten (som man kallas då 
man är ordförande) Magdalena Knöös, 
070 – 578 68 04; magdalena.knoos@outlook.
com eller till mig Annika Stacke, inkom
mande president, 076 – 022 09 29; annika.
stacke@appelkarnan.se ■

Vi är Rotary i Lammhult
ANNIKA STACKE

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

Sommarnyhet hos oss:  
Skor från Cinnamon

Lika snygga som sköna!

Välkomna till 
Sandra salongen 

070 - 942 96 26

Fotvårds kliniken Lisa 

070 - 562 85 52 
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Vi kommer att göra nytt inför hösten… så: 

REA-hörnan fylls på! 
Tyger, fina produkter och presenter. Välkommen in!

Öppettider:  
Juni: torsdag – fredag 11 - 17, söndag 11 - 16.
Stängt veckorna 28 till 33.
Alltid öppet efter förfrågan!
0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Välkommen in.

Öppettider
Juni: torsdag-fredag 11-17, söndag 11-16

Stängt från v 28-33.

Alltid öppet efter förfrågan!

UnnaTrä Design & Snickeri
Bespoke furniture and objects

Interior design

www.unnatra.com
Norra Fabriksgatan 1B

Wei: 076 – 790 89 34

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

Butik

Inredning för hem och trädgård.
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