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Unkan är världens bästa 
fritidsgård, det är sen gammalt. 
Läs om varför på sidan 18.

Andersson Tredje 
generationen tar vid på Ello i 
Lammhult. Mer på sidan 14.

Skolan Titta på sidan 4 
för senaste nytt om hur en 
helt ny skola växer fram.

Varmt välkomna till årets
JULMARKNAD

Kom och ta del av stämningen lördag den 27 november kl 15.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett trivsammare Lammhult
Första Lammhults-
mästerskapen i padel

VILKEN DAG! Vi vill tacka sponso
rer, vädret, publiken och framför 
allt spelarna som gjorde detta till 
en riktig superdag och ett super
mästerskap med välspelade och 
spännande matcher! Grattis till 
alla vinnarna och hoppas alla är 
nöjda. Givetvis ska detta bli en 
tradition, kom gärna med förslag 
hur vi kan få det till att bli ännu 
bättre.  Vi siktar på att spela nästa 
mästerskap till våren istället så 
fortsätt öva och träna så just du 
står högst på pallen nästa år.  
STORT TACK LAMMHULT!

Lammhult Tigers TK

➞ Läs mer på sidan 12

Finallaget Damer B-slutspel, från 
vänster Emma, Martina, Gunn 
och Karolina där Gunn och 
Karolina tog finalsegern.

Kunglig medalj till 
Lammhultsson

Mats Larsson Gothe, född 29 
juni 1965 i Lamm hult, är sedan 
1995 verksam som tonsättare på 
heltid och har kompo  nerat i de 
flesta genrer, främst orkestermu
sik och solokonserter, men även 
kammarmusik och inte minst 
opera.  
➞ Läs mer på sidan 7
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Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

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

Är du under  år gammal? Är du stadig
varande medlem i Svenska kyrkan? Studerar du 
eftergymnasialt på högskola, folkhögskola eller 
en yrkesutbildning? Är du folkbokförd eller har 
du före studiernas början varit folkbokförd i 
Berg Asa Aneboda församlingar?
Då kan du söka stipendie från:

Sista ansökningsdagen är  ⁄ 
Ta kontakt med Anna Håkansson via  
epost anna.langsryd@gmail.com så får  
du information och ansökningshandlingar.

Hälso- & friskvårdscoach
Certifierad massör

Certifierad personlig tränare 

Ida Claesson 
070 – 972 79 54 

helhetshalsanlammhult@gmail.com
  @helhetshalsan_

HELHETSHÄLSAN

Lindströms

0472 - 26 06 83

Vinter- 
förvaring 
av bilar, båtar 

och MC
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JA, SÅ HAR VI REDAN kommit till nummer två 
av Nya Lammhults Allehanda. När jag skri
ver detta är vi i mitten på oktober. Träden har 
fortfarande höstfärger även om en del redan 
har fällt sina löv.

Hösten har liksom förra året präglats av 
pandemin, med diskussioner om de förhåll
ningsregler vi medborgare har haft att rätta 
oss efter. Nu är dock restriktionerna hävda 
och alla hoppas ju att det ska få förbli på det 
sättet. Antalet personer som är vaccinerade 
har nått en bra nivå, men ännu finns det per
soner som är helt ovaccinerade. Vi har haft 
besök av en mobil vaccinationsenhet i Lammhult 
vid två tillfällen, jag har förstått att det har 
lockat ganska många att ta sin vaccination.

NU TILL DEN TRÅKIGA UTVECKLINGEN av kri
minaliteten i Lammhult. Sedan i våras har 
det eskalerat mer och mer, det handlar om in
brott, cykelstölder, snatterier, skadegörelse 
och öppen droghandel. Man ser polispatrul
ler i centrum nästan dagligen, men frågan är 

om man från kommunens sida inte måste 
agera mer kraftfullt mot roten till problemet. 
Invånarna i Lammhult är otrygga, rädda, 
ledsna och upprörda av situationen. Polis-
myndig heten uppmanar till att alla brott ska 
polis anmälas, även om det inte leder någon
vart på kort sikt så är det viktigt att alla brott 
kommer med i statistiken för att vi på längre 
sikt ska få ökad närvaro av polisen. Tillsam
mans har Lammhults Samhällsförening och 
Lamm hults Näringsliv skickat en skrivelse till 
kommunstyrelsens ordförande och förklarat den 
situation som råder. Skrivelsen har även gått 
till Smålandsposten i form av insändare.

MEN DET SKER OCKSÅ POSITIVA saker i Lamm
hult. Lohilo padelarena är klar och man kan se 
att den används flitigt, mycket bra genomfört 
projekt, en eloge till alla inblandade!

Skolbygget rullar på och ligger till och med 
lite före tidplanen och beräknas vara klart i 
slutet av nästa år. 

Bland de saker som Lammhults Samhälls

förening medverkat till kan nämnas Disc golf-
banan i anslutning till elljusspåret, där vi har 
finansierat korgarna. Arbetet med att iord
ningställa de nio banorna har ideella krafter 
med Anders Solhäll i spetsen utfört. 

Vi har i samarbete med vägsamfällighetens 
ordförande Lars Ericsson fått beläggning på 
vägen till återvinningsstationen.

Just nu planeras årets julmarknad den 27 
november. Årets Lammhultsbo kommer att 
presenteras i samband med julmarknaden. 
Läs mer om julmarknaden på mittuppslaget.

Med detta önskar jag alla en God Jul och ett 
Gott Nytt år! ■

Nästa nummer av Lammhults Alle handa 
delas ut lördag 11 juni inför Lammhults-
dagen lördag den 18 juni 2022. 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 11 maj.

Ordföranden har ordet   MIKAEL AVERSKOG

Discgolfbanan
TEXT OCH FOTO MIKAEL AVERSKOG

UNDER VÅREN FICK vi i Lammhults Samhälls
förening in ett medborgarförslag från Anders 
Solhäll som gällde etablering av en discgolf
bana i Lammhult. Vi i styrelsen tyckte att det 
var ett spännande förslag som många i sam
hället skulle ha glädje av. 

Vi började undersöka var man skulle kun
na placera en sådan bana. Vi kom fram till att 
allra lämpligast skulle vara i området Eke
gärdsudden. I närområdet fanns redan boule
bana, padelbana, elljusspår och utomhusbad.

Kontakt togs med kommunens samordna
re Fritidsliv, Peter Lönn. Vi avtalade att ett 
samråd skulle ske på plats tillsammans med 
kommunekolog Sofia Gustavsson. Kommu
nens representanter var, efter genom fört sam
råd, positiva till discgolf  banan. Ett nyttjande
rättsavtal tecknades sedan mellan Lammhults 
Samhällsförening och kommunen.

Under sommaren har frivilliga krafter be
stående av Anders Solhäll, Josef Larsson och 
Pontus Sjöholm arbetat med att färdigställa 
banorna. Samhällsföreningen har finansierat 
själva korgarna, övriga sponsorer är Brentels 
Såg och Transport samt Ackurat.  ■
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BÅDE NÄR JAG TRÄFFAR Lamm
hultsbor och utsocknes får jag 
många frågor kring vår nya skol
byggnad. Reflektionen som alla 
gör är ”vad stor den är!”. Det är 
en stor skolbyggnad som är byggd 
för att kunna ta emot 500 elever, i 
dagsläget är vi omkring 360 elev
er från förskoleklass till åk 9. 

Vi hoppas därför att få en stor 
inflyttning med barnfamiljer till 
Lammhult framöver, så att vi kan 
fylla hela skolan.

Vad gäller bygget så är ska
let i stort sett klart, men det ska 
isoleras och sättas panel på alla 
flyglar, samt stora fönsterpartier 
till den delen där det nya biblio
teket ska inrymmas. Invändigt 
är man i full gång med att bygga 
innerväggar, ventilation och dra 
el. Även lite målningsarbete har 
kommit igång. 

Vi som arbetar på skolan är 
involverade i arbetet med att ska
pa en god lärmiljö för våra elever, 
genom att vara med och påverka 
hur klassrum, grupprum och öv
riga ytor ska inredas.

Även om det mest är gipsade 
väggar man ser när man går in så 
börjar man se olika siktlinjer och 
få en uppfattning om hur det 
kommer att bli. Skolan kommer 
bli fantastisk både estetiskt och 
funktionellt.  

I entrén kommer det att finnas 
glaskonst som elever på skolan 
varit med och valt. Golv i textil 
och parkett i klassrummen och 
golv i parkett och slipad betong i 
gemensamhetsutrymmen kom
mer att skapa god atmosfär. 

Vår kommande matsal med 
eget tillagningskök kommer att 
vara en stor tillgång, då den även 
kommer att fungera som en bra 
samlingslokal när vi behöver sam
la många människor på en gång. 

En fullutrustad sporthall med 
läktare som kan ta emot upp till 
300 personer kommer bli ett lyft 
för vår skola och hela samhället. 

Vi ser fram emot att få kliva in i 
de nya lokalerna, om ett år får vi 
nycklarna om allt går som vi 
hoppas. ■

Lammhults nya skola
TEXT OCH FOTO OLOF WESTESON

Hur skolan sakta men säkert byter skepnad 
FOTO MIKAEL AVERSKOG

30 augusti 2020 30 oktober 2021
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Easy fåtölj 
+ pall
Grått fårskinn/oljad ek

11.990 kr (17.260 kr)
VI SATSAR STORT I LAMMHULT!

Europas formgivare och möbelföretag 

verkar tycka att vi sköter oss bra. Det är 

Framtiden ser väldigt ljus ut.

Vår ägare Xano tror också mycket på 

Lammhult som samhälle så 

därför vågar man satsa på ett riktigt 

storbygge. Det blir att bygga  

så mycket det går på vår tomt. 

Det blir mer av allt. Lager, produktion, 

kontor m.m.

Det innebär också att vi kommer ha 

behov av �er duktiga och kreativa

medarbetare framöver. 

Vem vet, du kanske är en av dem?

Följ oss på Facebook för mer info:

@ackurat.news
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We create better 
soundscapes

Scala Mobil bordsskärm. Design Anya Sebton.

MUSIK I BERG är en ideell fören
ing som Birgitta Hansson, Kerstin 
Haggren och Kerstin Danielsson 
startade i mars 2021. Syftet med 
föreningen är att arrangera eller 
medverka till konserter och musik
evenemang av hög konstnärlig 
kvalitet i Bergs socken inom olika 
genrer samt på olika platser i sock
nen. Alla kan bli medlemmar för 
100 kr/år, se hemsidan musikiberg.se

Under 2021 har Musik i Berg hun
nit med att arrangera eller med
verka till sex konserter. En med 
St Sigfrids musik linje i Bergs kyr
ka, utan publik men inspelad på 
film. I samarbete med Smålands 
kulturfestival kom Friiskvartetten 
till Galleri Söreskog under Berg
veckan och framförde The Juliet 
Letters, skriven av Elvis Costello 
och Brodskykvartetten. 

I augusti anordnades ett ar
rangemang med bandet Lymland 
från Malmö. Sommaren avslu
tades med NYTT-festivalen med 

fem professionella musiker som 
spelade nyskriven kammarmusik. 
Året avslutas med att Musica Vi
tae och sångerskan Elin Skorup 
ger en julkonsert i Berg kyrka 12 
december klockan 15.00.

Välkomen som medlem och lika 
välkommen som besökare. ■

Gångna sommaren har ni Lamm
hultsbor bjudits in till fyra Ströv-
tåg i hembygden, varför då? Jo… jag 
har arbetat med research till två 
projekt långt utanför min comfort
zone. Fann för mig helt okända 
uppgifter, om när och framför allt 
varför järnvägen kom till Lamm
hult samt hur det startade Lamm
hults utveckling. Ska jag berätta 
om detta för er i Lammhult eller 
hålla det för mig själv? 

Nej… bjuder in er till Ströv-
tågen från dåtid till nutid. Kryd
dar med information från Cykel
trim på 1990talet som OK 
Norr virdarna och Hembygdsför
eningen anordnade med över två 
hundra deltagare. Eric Lilienberg 
delade då med sig av sin mycket 
stora historiska kunskap. Till det
ta mycket googlande och min in
sikt om hur viktig infrastrukturen 
är för samhällsutvecklingen. En 
stor del av mitt yrkesliv har hand
lat om vägar och järnvägar. 

Min idé om Strövtågen var att 
det inte får bli ett rabblande av 
årtal och namn utan en berättelse 
där även deltagarna deltar. 

TACK TILL ALLA ni som deltagit 
och delat med er av all kunskap 

och minnen. Totalt har Ströv-
tågen samlat cirka två hundra del
tagare, som mest sjuttio mån
dagskvällen 30 augusti på När 
Lam hult blev stationssamhälle från 
ingenting. Hur hade Lammhult 
sett ut idag om inte järnvägen 
kommit? … troligen som Asa. 
Hur hade Lammhult sett ut i dag 
om kust till kustjärnvägen korsat 
stambanan i Grevaryd? … troli
gen som Alvesta.

AXPLOCK FRÅN STRÖVTÅGEN: Sko
lor, kapell, gästgivargård och 
skjutstation i Grevaryd. Padel. 
Lammhultsbadet. Marknadsliv. 
Herrgården. Första spadtaget och 
efterföljande kaffe på Sjöös mat
salar. Kyrkans arkitektur. Ettan, 
tvåan, trean och döden. Källornas 
mystik. Kvarnen. Smedjan. Tre 
generationer Folkets Hus. Bo sko
la. Handfängslet vid Eken och 
mordet på marknaden i Bo. Tor
parliv. Snoddas och Karl Gerhard. 
Konstsim och OSguldmedaljör 
vid badplatsen i Bo. Rent vatten ur 
kranarna i Lammhult. Lamhult 
anno 1900. Tur i oturen. Dödshop-
pet i Lamhult. Till sjöbeväringens 
meritlista. Svinmarknaden i Lam-
hult … och lite till. ■

Musik i Berg – en kulturförening med ambitioner. På ströv»tåg« i hembygden

FRÅN DÅTID TILL NUTID, JAN-ÅKE KARLSSON 
BILDMATERIAL FRÅN DIGITALTMUSEUM.SE, LANTMATERIET.SE OCH FÖRFATTAREN

Överst: Musica Vitae, foto 
Alexander Mahmoud.
Ovan: Elin Skorup, foto Pär 
Friberg.

 Vill du annonsera i Lammhults Allehanda? 
 Mejla till lammhultssamhallsforening@gmail.com 
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KOMPOSITÖREN MATS LARSSON GOTHE fick ta 
emot medaljen Litteris et Artibus för fram
stående konstnärliga insatser som tonsättare 
vid medaljutdelning på Kungliga slottet tis
dagen den 12 oktober. Medaljen instiftades 
1853 och utdelas för framstående konstnärliga 
insatser inom främst musik, scenisk fram
ställning och litteratur. Att uppmärksamma 
detta kändes helt rätt, efter efterforskningar 
hittade vi en klasskamrat till Mats som tog 
kontakt med honom för Lammhult Allhan
das räkning och vi fick ett långt och inne
hållsrikt mejl. Här är förkortad text från Mats.

ANLEDNINGEN TILL ATT VI FLYTTADE (från 
Lammhult) var att min far var pastor i det 
som då hette Svenska Missionsförbundet. 
Han var den som tog initiativ till att bygga 
den nya missionskyrkan som ligger i centrum 
av Lamm hult. När jag var liten gick jag i 
söndags skola i det mindre missionshuset som 
låg uppe på en höjd bortom järnvägsstatio
nen. Vet inte om det står kvar. 

På den tiden stannade bara pastorerna 
några år på varje ställe, i Lammhult blev det 9 
år, 1965 – 1974, jag föddes precis då de var ny
inflyttade och var således 9 år när vi flyttade 
vidare till Torsby i norra Värmland.

Jag har många minnen från Lamm hult. 
Minns att vår lärare på lågstadiet hette Rosa 
Rudenfors. Jag fick också min första under
visning på blockflöjt i Lammhult. Minns ty
värr inte namnet på den läraren, men ibland 
träffar jag en mycket duktig saxofonist, 
Christer Johnsson, också bördig från Lamm
hult, och vi brukar prata om det, och han bru
kar nämna den han tror var min lärare.

Nåväl, många år senare sitter jag i Stockholm 
och skriver detta. Jag är sedan många år ton
sättare på heltid, allt detta kan man läsa om i 
min biografi (se faktarutan). Det som ligger 
närmast för mig i min verksamhet som kom
positör är en urpremiär på en ny opera på 
Kungliga Operan i Stockholm den 27 januari 

nästa år. Jag skriver också musik för en före
ställning som skall göras på Reijmyre glas
bruk i Östergötland den 4 februari.

Min familj består av min fru Maria, som ar
betat som sångerska på Kungliga Operan i 20 
år. Vi har inga barn. Vi delar vår tid mellan en 
lägenhet i Stockholm och ett hus i Arvika i 
Värmland. 

Jag spelar inget själv längre utan skriver 
bara min musik i min ensamhet. När min 
musik framförs på olika ställen försöker jag 
åka dit, men det är inte alltid möjligt. Senast 
jag hade musik som framfördes i närheten av 
Lammhult var 2019 på festivalen NYTT - 
Festival för nutida kammarmusik som drivs av 
sopranen Monica Danielsson. Annars har jag 
också ett starkt minne från när Musica Vitae 
i Växjö framförde musik av mig där år 2000.

Min nya opera  Löftet  som har premiär 
på Kungliga Operan i Stockholm 27 januari 
kommer att visas på biografer. Kanske kom
mer man att kunna se den i Lammhult?

FOTO TORBJÖRN JAKOBSSON

Kunglig medalj till tonsättare bördig från Lammhult Helt naturligt 2021

NATUREN ÄR ÖVER OSS! Och under oss. Och 
överallt omkring oss. Ett djur, en skog, en 
maskros som tränger genom asfalten. Natu
ren ger oss mat och får oss att må bra. Den 
kan också drabba oss med stormar och över
svämningar. I Lammhultsbygden är det glest 
mellan vulkanutbrotten men tätt mellan vild
svinen. HELT NATURLIGT ÄR EN FOTO TÄVLING 

FÖR DIG SOM ÄR UNDER 20 ÅR.

HUR SER DU PÅ NATUREN? Ta tre foton och 
tävla om pengar till jul. Du tävlar med tre oli
ka naturbilder som du själv har tagit. Det är 
bilderna tillsammans som utgör ditt bidrag.

FÖRSTA PRIS: 999 KRONOR

ANDRA PRIS: 600 KRONOR

TREDJE PRIS: 400 KRONOR

REGLERNA ÄR ENKLA: Du tävlar med tre olika 
naturbilder. Det är bilderna tillsammans som 
utgör ditt bidrag. Om det finns personer med 
på bilderna och man kan känna igen vilka de 
är så måste du ha deras tillstånd.

Bilderna bedöms av en jury. Juryn tittar 
både hur bilderna skildrar naturen och på 
teknisk kvalitet som bildkomposition, expo
nering och annat.

Lammhults Samhällsförening har rätt att 
publicera bilderna för att marknadsföra 
Lamm hultsbygden, exempelvis på sin Face
booksida och på www.lammhult.info. Ingen 
ekonomisk ersättning ges för publiceringen.

Bilderna ska skickas in före 30 november 2021 
till lammhultssamhallsforening@gmail.com

Tävlingen arrangeras av Lammhults Sam
hällsförening, Lammhults Folkets hus samt 
Lammhults fotoklubb, i samverkan med 
Lammhults fritidsgård Unkan och med stöd 
av Möbelriket AB.

Mats Larsson Gothe, född 29 juni 1965 i Lamm
hult, är sedan 1995 verksam som tonsättare på 
heltid och har kompo  nerat i de flesta genrer, 
främst orkestermusik och solokonserter, men 
även kammarmusik och inte minst opera. Läs mer 
på www.matslarssongothe.com
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CORSO Design Peter Andersson

Stipendieutdelning 2021

VID SKOLAVSLUTNINGEN I Lamm
hults Skola är det tradition att 
Lions Club delar ut stipendier till 
förtjänta elever i avgångsklasser
na i årskurs 9. Kulturskolan i 
Lammhult får också ett särskilt 
stöd av Lions vid skolavslutning
en. I år var det femtonde gången 
som Lions stipendier delades ut.

Stipendier tilldelas de elever 
som uppvisat fina studieresultat 
eller på annat sätt utmärkt sig på 
ett bra sätt.  ■

Om samhällsföreningen

DETTA ÄR NÅGRA NYCKELORD från 
sådant vi pratat om senaste året. 

Alla handlar om frågor 
där vi i Lamm

hultsbygden 
påverkas och 
där samhälls
föreningen är 
vårt verktyg 

för att göra vår 
hemtrakt bättre.

NÄR VI ÄR FORMELLA be
skriver vi vår uppgift så här: 
Lammhults Samhällsförenings 
huvuduppgift är att medverka till 
att skapa en attraktiv bygd med 

brett utbud av service, kultur, 
handel, upplevelser och fritidsak
tiviteter. Detta gäller hela bygden 
med närliggande orter.

Föreningen är en sammanhål
lande länk mellan kommun, före
tag, köpmän, föreningsliv, skola/
omsorg och samfund. Vi har också 
en roll i arbetet med integration.
VI BEHÖVER DIG! Snart är det dags 
att välja ny styrelse. Om du kan 
och vill hjälpa oss genom att satsa 
lite av din tid på att forma vårt 
framtida samhälle så vill vi gärna 
ha kontakt med dig. 

Vår mejladress är:
lammhultssamhallsforening@
gmail.com  ■

Från vänster: Musamil Hassan, 
årets brobyggare, Ghassan Yohya, 
träslöjd, från Tall till Pall, Capella-
gården Öland, Emil Liljeborg, bäs-
ta betyg. Stöd till kulturskolan i 
Lammhult, musiklärare Ulf Lind-
strand, längst till höger stipendieut-
delare Sören Berger från Lions.

Jul i Lammhult med Lions
Under veckan före första advent påminns vi att det 
snart är jul. Då sätter Lions upp julbelysningen i 
samhället.
Lördagen den 27 november, kl. 15.00 – 18.00, är det 
Lions julmarknad i Godsmagasinet. Tomten delar 
ut godispåsar till barnen och vi har ett lotteri där 
man kan vinna allehanda delikatesser till julbordet. 
Lions Loppis är öppen, där vi har extra mycket 
julpynt till försäljning.
Lions finns också med på julmarknaden på Värds-
hustorget med lotteri och chokladhjul.
Lammhults Järnhandel säljer Lions julgranar från 
den 22 november.
Söndagen den 16 januari kl 17.00 
dansar vi ut julen.
En riktigt God Jul och ett  
Gott Nytt År önskar vi alla.
Lions Club Lammhult

GÅR DSBUTIK I
L Å NGSRY D

Lokal mat med smak och kvalitet
Hos oss finns det lokalproducerade livsmedel 
från vår egen gård och andra producenter. 
Hitta den speciella julklappen i butiken  
till dig själv eller någon annan.
ÖPPET alla fredagar 15 – 17  
söndagar jämna veckor 12 – 17 
X-TRA öppet 1, 2, 3 söndagen i advent 12-17
www.langsryd.se  telefon 070 – 26 29 299

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
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Lammhults områdesteam

CHRIS JANGELÖV

VÄXJÖ KOMMUN HAR tagit initia
tiv till att skapa områdesteam i de 
fyra prioriterade områden som 
kartlagts, där Lamm hult är ett. 
Tanken är att samla alla krafter 
som finns lokalt och dessutom 
fasta kontaktpersoner från kom
munen. För be re delse arbetet har 
varit omfattande, men nu är grup
pen igång och möts digitalt varje 
månad.

FÖRENINGAR OCH ANDRA, missa 
inte chansen. Trots att Lamm
hult har ett rikt föreningsliv så är 
vi inte så duktiga på att samarbe
ta och att hjälpa varandra att sy
nas. Ett samhälle som vill vara 
starkt också i framtiden måste 
kunna locka till sig nya invånare. 
Så får företagen den kompetens 
de behöver, skolan de elever den 
byggs för, butikerna kunder och 
vård och omsorg de besökare som 
behövs för att inte läggas ner.

Områdesteamet är tänkt att 
vara en mötesplats som hjälper 
oss att utveckla samarbetet oss 
emellan. Kommunen och regio
nen har resurser vi kan behöva. 
Ny samordnare i Lammhult är 
Emina Mahmutovic, Amanda 
Johansson är föräldraledig. Om 
din förening inte fått någon in
bjudan, kontakta Lammhults 
Sam hällsförening. Ni behövs. ■

Vi möts i Lammhult!

SPF SENIORERNA LAMMHULT

Nu har vi äntligen kommit igång 
med våra aktiviteter efter ett 
långt uppehåll. Vi träffas några 
gånger varje månad. Hösten 
avslutas med julbord i december. 
Vi ser fram emot våren med olika 
aktiviteter. Välkommen att bli 
medlem. Gå in på vår hemsida 
spfseniorerna.se/lammhult eller 
ring till Lars Svensson på 072 
– 160 23 90 för mer information. 

MUSIK I BERG

12 december kl. 15.00.
Musica Vitae och sångerskan Elin 
Skorup: Julkonsert i Berg kyrka

PRO LAMMHULT

10 december kl. 15.00
Traditionell Julfest i Asa Bygde
gård Fraggahult 

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00
Gubbafika i Centrumlokalen 
Även icke medlemmar är välkomna

Måndagar kl. 15.00 – 17.00 
Stickcafe i Centrumlokalen
Även icke medlemmar är välkomna

ASA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Föreläsningarna hålls i Asa 
bygdegård Fraggahult. 

10 februari kl. 19.00  
Rebellkirurgen Erik Erichsen:
Man tar vad man har. Stor kirurgi 
med små medel

2 mars kl. 19.00
Leif Adolfsson och Magnus 
Björkman: Gränslösa tankar och 
toner

23 mars kl 19.00   
Ulrik Johansson: Vårens blommor 
och växter

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA 

Torsdagar kl. 15.00  
Centrumkyrkan Lammhult

13 januari 
Johan och Gunilla Sigvardsson 
sjunger och spelar: Från läsarsång 
till country

27 januari 
CarlÅke och AnneMarie 
Borne ling sjunger, spelar och be
rättar: Våra andliga sångfavoriter

10 februari 
JanAllan Persson, Helge Ör e bäck 
och Ingemar Granlund spelar, 
sjunger, berättar: Musikminnen

24 februari 
Marianne Wallenberg berättar: 
Belarus och Moldavien i mitt 
hjärta. Bildvisning och insamling 
till Moldavien

10 mars 
Pluskören sjunger på sista versen: 
En tillbakablick på de gångna 20 
åren

24 mars 
Marianne Enell med olika 
instrument och sång: Gårdagens 
toner med framtidens hopp

Street Hop för barn

KENNETH WELIN, DANSKLUBBEN SWING

I SEPTEMBER STARTADE dansklub
ben Swing barn och ungdoms
verksamhet i Folkets Hus fina lo
kaler. Barn från 6 upp till 11 år 
har under torsdagar varit i full 
gång med att lära sig en massa 
nya moves. Uppslutningen har 
varit så bra att föreningen starta
de en ny omgång vecka 45. Om 
det finns intresse inför våren så 
kontakta föreningen via deras 
hem sida www.swing.se.

Street Hop är den ultimata 
dansformen för att bli en bra dan
sare, utvecklad från bland annat 
Street Dance, Break Dance, Lin
dy Hop och Hip Hop.

Den bygger upp basteknik, 
kreativitet och dansglädje samti
digt som dansen innehåller kän
da rörelser och koreografier som 
kan ses i världskända musikvide
os. Dansen dansas till musik som 
spelas på radion, vilket gör den än 
mer populär bland yngre.

Ingemar Önnerås har undervi
sat dans på heltid i 20 år, både i 
och utanför Sveriges gränser. Med 
sin övertygelse att alla kan lära sig 
dansa, har han nått framgång. 
Han har jobbat med allt från fyra
åringar i Uddevalla till filmstjärnor 
och dansare i Holly wood. Hans 
elever har vunnit internationella 
priser, setts i filmer och i Euro
vision Song Contest. Genom lek, 
glädje och förståelse byggs elever
nas danskunskaper. ■

Vad är Lammhults folkets hus?

CHRIS JANGELÖV

BIOGRAF, MÖTESPLATS, LOKAL man kan hyra. 
I höst har Lammhults Folkets hus även varit  
platsen för dansskola, rockkonsert och vacci
nation. Alla kan hyra lokalerna, se informa
tion som du hittar på lammhultsfolketshus.se

Vi ser fram emot att kunna öppna bion 
igen men vi behöver bli fler som hjälps åt.

INBJUDAN: Var med och gör tillsammans med 
oss en insats för kultur och nöje i Lammhult. 
Vi turas om att hjälpas åt när det är bio, van
ligen på kvällar och söndagar. Vi pysslar om 
huset lite när det behövs och vi försöker ha 

roligt tillsammans. Vi tror att du är mellan 15 
och 100 år, att du gillar att se film och att göra 
andra glada.

Hör av dig till hej@lammhultsfolketshus.se 
så kan vi prata vidare. ■

Läs mer om Områdesteam i förra 

numret av Lammhults Allehanda 

på sidan 11. 

Hela utredningen finns på länken 

www.lammhult.info/aktuellt/

omradesteam. Där hittar du även 

information om det inledande 

mötet.

Lammhults nya sam ordnare, 

Emina Mahmutovic, nås på tele-

fon 0470-70 17 98 och på

emina.mahmutovic@vidinge hem.se

Tack alla som skickat informa-

tion om kommande aktiviteter i 

Lamm hult med omnejd. Fortsätt 

gärna med det, aktuella mejl-

adresser hittar du på sidan 3.

Kom ihåg att även lägga upp dem 

på lammhult.info, under fliken 

»Evenemang«.

UnnaTrä Design & Snickeri
Bespoke furniture and objects

Interior design

www.unnatra.com
Norra Fabriksgatan 1B

Wei: 076 – 790 89 34



Varmt välkomna ti ll årets
JULMARKNAD

i Lammhult
 Tipspromenad
VÄLKOMMEN ATT GÅ årets tipspromenad 
med jättefina priser, start klockan 10.00 och 
stopptid klockan 18.00 då de deltagande bu-
tikerna stänger. Frågorna till tipspromena-
den är uppsatta i Blomsteraffären, Vårat Fik, 
Kupan, Ica Supermarket, Godsmagasinet, 
Poppins, Svenssons, Nilssons, Centrumkyr-
kan och på Zack’s. Utslagsfrågan hittar ni på 
Träffpunkten. Den ifyllda tipslappen lämnas 
i brevlådan vid Samhällsföreningens anslags-
tavla utanför Ica Supermarket. Årets vinnare 
kommer att kontaktas under vecka 48, mån-
dag 29 november till fredag 3 december. 
Observera: endast en kupong per familj får läm-
nas in. LYCKA TILL!

Ext ramys 
CENTRUMKYRKAN säljer fika och har 
försäljning av julkort och annat, kika in 
mellan klockan 16 - 18. 
UV-scouterna håller elden igång och bjuder 
på något gott.

Program
15.30 Julsånger av Centrumkyrkans barnkör på 
Värdshustorget.
16.00 Årets Lammhultsbo koras
16.15 Kulturskolans barn och ungdomar sjunger 
på Värdshustorget.
16.30 - 17.30 Tomten landar vid Lygnen för att 
ta emot önskelistor. Följ marschallernas ljus 
in på Lygnenrundan.
17.00 Damernas stämmer upp med julmusik 
på Värdshustorget.
18.00 Dansuppvisning i Folkets hus av 
Trendgyms barndansgrupper.
18.00 Centrumkyrkan bjuder in till julsånger 
med Sandra och Erik Nilsson.

Tomten 
VISST ÄR TOMTEN på sin vanliga plats vid 
Lygnen igen, nu som tidigare år. Han hälsar 
till alla barn att han är frisk och pigg och att 
han längtar efter att få träffa er och få titta 
på alla era önskelistor. 

Håll en vuxen hårt i handen och följ stigen 
med de tända marschallerna in på Lygnen-
rundan.

Äntligen !
KÄRA LAMMHULTSBOR tänk, till slut kan vi fira 
in julen tillsammans igen. Som vi har längtat!

Julmarknaden kommer hålla till på Värds-
hustorget, där försäljare och utställare dukar 
upp en härlig stämning. 

Butikerna håller öppet och frestar med 
fina erbjudanden och Lions håller loppisen 
öppen vid godsmagasinet. På Centrumgatan 
är skyltfönstren vackert pyntade av utställare 
och gatorna runt Värdshustorget fylls av bo-
ende och tillresta. Det doftar gott av fika och 
bras ved, UV-scouterna håller elden igång.

DET ÄR ÄNTLIGEN DAGS att ordna Julmarknad 
i Lammhult igen och alla är så välkomna!

10
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Varmt välkomna ti ll årets
JULMARKNAD

i Lammhult

Kom och ta del av stämningen lördag den 27 november kl 15.00 – 18.00.
Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett t rivsammare Lammhult

♥ Tipskupong ♥
BARNFRÅGOR

 1 X 2
 1 ■ ■ ■

 2 ■ ■ ■

 3 ■ ■ ■

 4 ■ ■ ■

 5 ■ ■ ■

 6 ■ ■ ■

 7 ■ ■ ■

 8 ■ ■ ■

 9 ■ ■ ■

 10 ■ ■ ■

 
UTSLAGSFRÅGA

VUXENFRÅGOR
 1 X 2
 1 ■ ■ ■

 2 ■ ■ ■

 3 ■ ■ ■

 4 ■ ■ ■

 5 ■ ■ ■

 6 ■ ■ ■

 7 ■ ■ ■

 8 ■ ■ ■

 9 ■ ■ ■

 10 ■ ■ ■

 
UTSLAGSFRÅGA

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

Flera resultat från Lammhultsmästerskapet

FORTSÄTTNING FRÅN FÖRSTASIDAN

Herrar B-final: Kåre och Andreas, Peter och Richard som också vann. 

Damer A-final: Nina och Lotta, Anna och Linn. 

Herrar A-final: Johan och Andreas, Ztralle och Johan som vann A-finalen. 
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LAMMHULTS TRENDGYM skapades 
för ungefär 25 år sedan, ur två se
parata föreningar, Lammhults 
gym och Lammhults Trendmix. 
Föreningen drivs ideellt, det gäl
ler både styrelse och instruktörer.

På Värnamovägen 46 ligger 
gymmet. Stort, fräscht och luftigt 
i två plan med cardio och styrke
maskiner, fria vikter och grupp
träningssal. I nuläget finns 12 
gruppträningspass, från 4 år och 
uppåt, med barnträning, barn
dans, spinning, core, tabata, cir
kelträning, yoga och lättgympa. 
För fysisk aktivitet på recept finns 
det särskilt utbildade instruktörer. 

Senaste halvåret har gymmet 
börjat samarbeta med Helhets
hälsan, som har massage och per
sonlig träning. Detta innebär att 
alla medlemmar har nära till extra 
hjälp med sin träning och even
tuella skador. För Lammhults 
Trend gym är det viktigt att fler 
människor får fysisk aktivitet på 
ett glädjefyllt och enkelt sätt, vil
ket gynnar folkhälsan.

Folkhälsomyndigheten re kom
men derar barn från 6 år puls
höjande fysisk aktivitet i genom
snitt 60 minuter per dag. För 
en vuxen rekommenderas puls
höjande fysisk aktivitet minst 
150  300 minuter per vecka. För 
personer över 65 år rekommende

ras att minst 3 dagar i veckan ut
föra balansträning. 

Lite fysisk aktivitet är bättre 
än ingen. Skapa möjligheter i var
dagen för rörelse. Fysisk aktivitet 
främjar hälsan, även om man inte 
når rekommendationerna. Ris
kerna med att vara fysiskt aktiv 
bedöms som små och uppvägs av 
fördelarna.

LAMMHULTS TRENDGYM söker lö
pande personer som vill vara en 
del i styrelsen eller hålla grupp
träningspass för barn, ungdomar 
och vuxna. De är ständigt nyfik
na på hänga med i utvecklingen 
inom träning och hälsa. Att sitta 
med i styrelsen innebär att man 
får inflytande över hur förening
en ska utvecklas. Som  instruk tör 
får du vara en del i att peppa indi
vider till glädje fylld träning. 

ÄR DU INTRESSERAD av att bli en 
del i gänget? Mejla till lammhults
trendgym@hotmail.com så får du 
mer information. Vill du veta mer 
om aktiviteterna på Lamm hults 
Trendgym besök www.trend
gym.se, kolla gärna Facebook och 
Instagram också. 

Styrelsen och instruktörerna på 
Lamm hults Trendgym önskar 
alla en God Jul & ett Gott nytt 
träningsår. ■

DET FINNS NÅGRA platser med 
namn i »folkmun« i Lammhult 
som kan vara värda att bevara till 
framtiden. 

Först har vi Villasamhället 
på västra sidan av Växjövägen. 
Området började bebyggas på 
1920talet med fortsättning några 
decennier framåt. Villasamhället 
sträcker sig från nuvarande Norr
gavel till början av järnvägsvia
dukten och begränsas i väster av 
Södra stambanan. Namnet säger 
sig självt eftersom det bara var vil
lor från början. Första fler familjs
huset var Björkmans fastighet upp
fört kring 1940 med bland annat 
bokhandel, foto ateljé  och mat
servering.

På östra sidan av Växjövägen 
och Villasamhället byggdes långt 
senare, omkring 1980 det som i 
folkmun kom att kallas Sabbats-
brottet, eftersom det delvis bygg
des på helgerna. Det som be
nämns Blåsåsen ligger norr om 
Herrgården i riktning mot Asa
vägen och bebyggdes omkring 

1960 på en blåsig höjdsträckning 
ovan Lammen.

Senaste tillskottet är Träsket 
norr om och nära Lammens ut
lopp till Kalven där det är våt
mark. Mitt ute i Lammen ligger 
en långsträckt berghäll kallad 
Grötafatet, troligen på grund av 
skrattmåsars och tärnors vitakti
ga avföring  som kunde påminna 
om vit julgröt.

Viken utanför elljusspåret 
sydöst Sjöängen kallas Stubbavi-
ken. Trots att sjön sänktes med 
80  90 cm år 1881 finns mängder 
med stubbar ut på botten. Hur 
gamla? Jag ska såga skivor och ta 
med till Lund för åldersbestäm
ning. Rör det sig om årtusenden?

Avslutningsvis: i Grevaryd låg 
tidigare ett flerfamiljshus be
nämnt Södersol, nu rivet, sydost 
därom en plan yta kallad Slätten. 
Vi spelade boll där på 1950talet. 
Platsen påstås ha hyst ett kapell 
tillhörigt Vadstena kloster, men 
inga bevis! Kanske en utgrävning 
kan avgöra?  ■

»Frisk och stark på lokal mark«

IDA CLAESSON

Varför kallas platsen så?

BÖRJE SVENSSON, GREVARYD

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica, Stina

www.redovisningilammhult.se
0472-260440

God jul och  
Gott Nytt År  

önskar

Sandra salongen 
070 - 942 96 26

Fotvårds-
kliniken Lisa 
070 - 562 85 52 
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MÖTET MED STINA OCH KENT var en upplevelse. 
De var så ödmjuka och respektfulla mot var
andra och om företagets historia och framtid. 
Stämningen var odelat positiv och Kent be
rättade många roliga minnen från förr.

Men, vi tar det från början. LarsOlof ”LO” 
Andersson kom från Sävsjö till Lammhult 
1947 där han öppnade en liten charkuteri butik 
i Lammhults gamla centrum, mittemot 
Gods magasinet. Han utvecklade företaget, 
1955 öppnades en ny fabrik för styckning och 
charkuterier med butiken Anderssons Livs i 
nuvarande Apotek Hjärtats lokaler på Cen
trumgatan, men redan 1964 byggdes en ny 
butikshall som fick namnet ElloLivs. I slutet 
av 1970talet byggdes slutligen slakteriet på 
Värnamovägen som efter ytterligare några år 
utökades med charkdelen. 

LO var en vågad affärsman och satsade 
stort, han såg potential i det mesta. Kent kän
ner att han varit mer eftertänksam med att 
kasta sig ut i motsvarande investeringar och 
innovationer som pappa gjorde.

KENT OCH STINA har ganska lika uppväxter 
bakom sig, där företaget alltid funnits med. 
Telefonerna gick varma i bådas barn och 
ungdomstid, liksom att Ellos sortiment var 
standard på middagsmenyn, både när Kent 
och Stina växte upp. Prova, smaka och testa. 

LOs son Kent, född 1958, var 11  12 år när 
han först började packa potatis i butiken. 
Kents dotter Stina, född 1990, var i sin tur 
13  14 år när hon jobbade i packen och på 
kontoret. Stina har sett lite mer av världen 
och har bott i bland annat Österrike, Umeå 
och Stockholm, men har landat i Aneboda 
sen något år till baka. Kent där emot har blivit 
kvar i Lamm hult, men har på senare tid flyt
tat, dock bara någon mil norrut.

DET SOM SKILJER berättelserna från far och 
dotter mest åt, är att efter Kents avslutade 
värnplikt var det en självklarhet att han skulle 
ta över företaget. När frågan om Stina ville gå 
in i företaget kom för två år, sedan ville hon 
ge det en chans. Det var långtifrån med sam
ma självklarhet som 1984, vid det förra gene
rationsskiftet. 

Då släppte LO hela ansvaret till Kent. 
LO fick flytta ut från sitt kontor till undan
taget för att göra plats till Kent, och samma 
sak gäller nu. Kent har hamnat på undantaget 
och Stina har det stora kontoret. 

Kent ska fortsättningsvis ha hand om 
fastig heterna samt vara kvar som ägare. Han 
säger att han helst inte vill lägga sig i driften, 
att han har fullt förtroende för att Stina dri
ver företaget Ello i Lammhult framåt men att 
han som ägare vill se en positiv tillväxt. Han 
ser att den största utmaningen för Stina i 

framtiden är att utveckla charken, som idag 
bara är utnyttjad till omkring 70 %, där finns 
stor kapacitet för vidare utveckling.

DET ÄR EN helt annan marknad idag jämfört 
med 1984. Förr var det enklare att få in produk
ter i butik då införsäljningen var mindre kom
plicerad. Idag är kraven på kvalitet och livs
medelssäkerhet höga – vilket båda tycker  är bra 
– men arbetet med certifieringar är komplext. 
Att bemöta prispressen mot stora kedjor, med 
konsumenter som både anser att mat ska vara 
billigt men också hålla hög kvalitet, kan kän
nas orimligt när det handlar om högklassiga 
produkter med fokus på svensk köttråvara. 

Ello har ett långsiktigt samarbetsavtal 
med HK Scan vad det gäller slakt av nöt
boskap. I övrigt vill Ello vara en naturlig del i 
att stötta lokala bönder och småbrukare med 
slakt och erbjuder slakt med egna återtag.  

Ello arbetar hela tiden med att miljö
anpassa såväl fastigheter som verksamhet. 
Man har bytt från oljepanna till biobränsle 
och nästa satsning är att byta ut köldmediet i 
kyl och frysar, från freon till mer miljövänlig 
koldioxid. I framtiden kommer Ello att fort
sätta göra investeringar som bidrar en mer 
hållbar produktion i anläggningen.  

Ett modernt företag med tre generationers 
erfarenheter och kunskaper, helt enkelt. ■

Tredje generationen Andersson för Ello i Lammhult
TEXT IDA CLAESSON, FOTOGRAFIER ELLO LIVS OCH PRIVAT.
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Att Kent och Stina har mycket gemensamt och 
att de bägge två har ärvt L-Os humor och 
charm råder det ingen tvekan om.  
(Bilden på motstående sida)

Översta bilden är tagen i nutid, Stina och 
kollegan Maggan språkar i charkavdelningen i 
fabriken på Värnamovägen.

L-O var alltid trevlig och charmig och hade tid 
för både prat och skratt med kunderna i butiken, 
vilket syns tydligt på bilden närmast till höger.

Volvo »Snabbe« heter varubilsmodellen på bilden 
nedan. De står prydligt uppställda på baksidan 
av butiken på Centrum gatan. Skyltfönstret 
överst till höger är från framsidan på butiken, 
nuvarande Apotek Hjärtat.
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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

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

Vi håller Julmarknadsöppet från 11.00 till 18.00 och ger er

50 % på hela butikssortimentet!
  Julklappstips  
  Tygstuvar & inspiration   
  Demo av vårt hantverk  
  Glögg och pepparkakor

Strålande Välkomna!

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

AC-service – Däck- och serviceverkstad
Vi släcker dina tvåor efter kontrollbesiktning
Jönköpingsvägen 14       Telefon 0472 – 26 07 03
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Värendsgatan 25 i Lammhult | Följ oss på   och  @ButikMoreM
0472 – 26 01 60, 070 – 609 85 83 | kundtjanst@butikmorem.se | webbshop www.butikmorem.se 

Butik

20 % rabatt på ett helt köp torsdag 25 – lördag 27 november
Gäller endast ordinariepriser. Endast lagerförda varor i butik – ej beställningsvaror. 

Unkan
TEXT & FOTO MAGDA, LIZETTE OCH NILS

TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT! Mer 
än halva terminen har redan gått, 
och i skrivande stund är vi i full 
färd med att planera det sista in
för höstlovet. Årets höstlov kom
mer innehålla lite olika turne
ringar, fiske i Växjö och en 
spöklik kväll vid Vindskyddet.

Efter senaste årets pandemi 
har vi äntligen kunnat öppna upp 
lite mer ”vanligt” och vi tycker att 
det är jättekul att vi har många 
ungdomar på fritidsgården igen, 
och att även gymnasieungdomar
na är välkomna tillbaka.

I början av sommaren startade 
vi vårt Ung grannsamverkanpro
jekt med våra unga bilburna ung
domar, det har varit uppskattat, de 
har fått positiv respons och de 
kommer att fortsätta under hösten.

Inför hösten ställdes vi inför 
utmaningar då vi fick budgetned
dragningar. Vi har gjort vårt bäs
ta för att kunna ha öppet så 



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

Lammhults Blomsterhandel

Julkänslan börjar hos oss
Fina erbjudande på julmarknaden

mycket som möjligt och fortsätta 
erbjuda ungdomarna en bra verk
samhet.

Under hösten har vi fortsatt vår 
verksamhet med fokus på rörelse 
och friluftsliv. Under uppstarts
veckorna i augusti var vi på utflykt 
med 7:orna till Vindskyddet, vi var 
vid campingen med åk 8 och cykla
de även till Skuggebo med åk 9. Vi 
har dessutom våra morgonprome
nader på tors dagarna. De är väldigt 
upp skattade, och vi har fått möjlig
het att köpa in ett nytt pingisbord, 

vilket också uppmuntrar till att 
röra på sig.

Vi försöker möta ungdomarnas 
önskemål om vad som ska hän
da på fritidsgården och har under 
framför allt fredagkvällarna haft 
aktiviteter som de önskat, som 
Mc Unkan med hamburgare och 
milkshake och olika tävlingar.

Vi jobbar på och hoppas att 
även de sista restriktionerna vi har 
i vår verksamhet snart släpper, så 
vi kan hitta på ännu mer roliga 
aktiviteter med ungdomarna! ■

Föregående sida: Morgonpromenader varje torsdag är gott för både kropp 
och knopp. Ovan: Det är inte bara nyttigheter på Unkan, tårtkalas behövs 
också då och då. Till höger: Kreativt synliggörande. Unkan är för alla.



Vi på JOT Fastigheter AB är sedan 27 oktober 2021 
nya ägare till Centrumfastigheter i Lamm hult AB. 
Vi vill ta tillfället i akt att ge dig information om 
vilka vi är och vart du nu kan vända dig gällande 
frågor som berör fastigheten. 
JOT Fastigheter AB ägs och drivs av Anders Olsson, 
Marcus Thomasson och Calle Johansson. Vi äger 
idag även ett antal fastigheter i Åseda och Braås. 
Vårt mål är att sköta om fastigheterna och vara 
en minst lika bra hyresvärd som Torbjörn har 
varit. Närmast på tur för fastigheten står 
iordning ställandet av den gamla banklokalen till 
lägenheter. Vi kommer bygga två nya lägenheter 
i Handelsbankens lokaler under 2022 om vi inte 
hittar en ny hyresgäst som behöver kontor 
omgående.

Besök gärna vår hemsida www.jotfastigheter.se 
för att skriva upp dig i vår kö.

Tveka inte på att höra av er till oss om ni undrar 
något eller vill prata med oss, Anders Olsson är 
vår kontaktperson. E-post A.fastigheter@gmail.
com, telefon 070 - 832 32 68. 

Vi tackar Torbjörn Johansson för förtroendet att 
ta över förvaltningen av Centrum fastigheter.

Sökes: en vice-värd till våra 
lägenheter i Lammhult, 
Braås och Åseda.
Är du en social och teknisk 
person – kanske pensionär? 
– som kan hjälpa oss med 
enklare service och underhåll 
i fastigheterna? Ring Anders 
på 070 - 832 32 68 och berätta 
mer om dig själv. Välkommen!

www.jotfastigheter.se

Marcus Calle Anders
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