
Nr 1 sommaren 2022 Information från Samhällsföreningen i Lammhult

Trailrun äntligen dags 
för till det traditionella loppet 
igen! All info på sidan 7. 

”Allans lustgård” 
Läs om den vackra gamla träd
gården i Grevaryd på sidan 14.

Röda korset har ny 
organisation, läs mer om det 
på sidan 6.

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

Allt om Lammhultsdagen 18 juni 
Läs om årets designauktion, hundparaden och mycket mer på mittuppslaget.

INFO FRÅN LAMMHULTS NÄRINGSLIV:

Företagen och omvärlden

LAMMHULTS NÄRINGSLIV är en 
fristående, partipolitiskt och reli
gi öst obunden företagarförening. 
Vårt ändamål är samarbete mel
lan alla som driver näringsverk
samhet i Lammhult, det kan vara 
allt från enskilda firmor, handels
bolag och aktiebolag. Lammhults 
Näringsliv är också en stark länk 
till Växjö kommun. Lammhults 
Näringsliv har idag 60 medlem
mar. Vi har regelbundna sty
relsemöten och i styrelsen sitter 
representanter från ortens olika 
före tag. Lammhults Näringsliv 
anordnar ett antal frukost möten 
under året med föredragshållare 
som kan tillföra företagen intres
santa infallsvinklar.
➞ Texten fortsätter på sidan 4.

SÖNDAG DEN 13 FEBRUARI delade Torsten och 
Maria Magnussons stiftelse ut stipendier till fem 
ungdomar från Berg, Aneboda och Asa. De 
fick 25 000 kr vardera. Stipendierna delades ut 
vid gudstjänst i Lammhults kyrka där Mats 
och Henrik från The Mats medverkade med 
sång och musik. Detta var den 14:e gången sti
pendier delades ut till personer under 30 år som 
studerar eftergymnasialt och är medlemmar i 
Svenska kyrkan. Det diakonala bidrag som 
finns att söka ur stiftelsen offentliggörs inte.
Från vänster: Stina Richter Simsek, psykolog 
(Berg, Berg församling), Robert Kanstedt, 
ekonom (Lammhult, Aneboda församling), Moa 
Claesson, polis (Lammhult, Aneboda försam-
ling). Hanna Johansson, grundlärare f - 3 
(Lammhult, Aneboda församling). Infälld: 
Matilda Johansson, lantmästare, (Skrivare-
gården, Berg församling).
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Välkommen in till oss på 

Lammhults
mackenVälkommen till oss!

www.salongpåhörnet.se
Telefon 0472/26 06 10

Lindströms

0472 - 26 06 83

Vinter- 
förvaring 
av bilar, båtar 

och MC

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica, Stina

www.redovisningilammhult.se
0472-260440
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STYRELSEN

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått 
av Mikael Averskog (ordförande), Chris 
Jangelöv (vice ordförande och sekreterare), 
Inger Teng gren (ekonomiansvarig), Fred rik 
Jonsson, Sofie Varga, Oliver Persson, Elin 
Grönberg och Ida Claesson. Styrelsemed
lemmarna har olika ansvarsområden.

Årsmöte hölls den 17 februari 2021. Kon
stituerande styrelsemöte hölls 25 februari 
2021.

Styrelsen har haft åtta protokollförda 
styrelse möten under verksamhetsåret. Dess
utom har arbetsutskottet haft nio protokoll
förda möten.

SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Samhällsföreningens huvuduppgift är att 
medverka till att skapa en attraktivare bygd 
med brett utbud, god service, kultur, handel, 
upplevelser och fritidsaktiviteter samt att vara 
en sammanhållande länk mellan kommun, 
företag, köpmän, föreningsliv, skola och sam
fund samt verka för ökad integration.

LAMMHULT.INFO

Syftet med sidan är dels att vara informa
tionsnav för bygdens invånare, dels att lyfta 
fram bygden som turistmål samt dels att 
locka till inflyttning. Sista delen, Bo och job
ba, är inte klar men planeras till våren 2022.

Principerna för sidan är låga kostnader, 
under 2 000 kr/år. Even emangskalender och 
olika upp gifter uppdateras av informations
lämnarna vilket ger mini malt med under
hållsarbete.

Sedan publiceringen 27 maj och till årets 
slut har sidan haft drygt 8 660 besök.

LAMMHULTSDAGEN

Lammhultsdagen 2021 ställdes in på grund 
av pandemi och restriktionerna som gällde.

LAMMHULTS ALLEHANDA

Tidningen utkom med två nummer. Intresset  
att sprida inform ation och annonsera genom 
Lamm hults Alle handa är stort, annonsö rer 
och information från olika samhälls
intressenter fyller tidningen med innehållsrik 
läsning. Köpmän och företag ges möjlighet 
att berätta om sin verksamhet.

DISCGOLFBANA

Discgolfbanan färdigställdes under somma
ren/hösten. Arrendeavtal färdigställdes gäl
lande marken som får disponeras. Anders 
Solhäll, Pontus Sjöholm och Josef Larsson är 
de frivilliga krafter som har skapat banan.

JULMARKNADEN

Julmarknaden arrangerades den 27 november. 
Glädjande nog lockade julmarknaden många 
besökare. Det bjöds på underhållning i form 
av en barnkör, ett tiotal knallar hade dukat 
upp sina alster till försäljning och Lions var 
på plats med sitt chokladhjul. Foto utställning 
och konstutställning ordnades på Träffpunk
ten. Både Vårat fik och Zack’s höll öppet. 
Barnen kunde träffa tomten inne på Lygnen
rundan.

ÅRETS LAMMHULTSBO

Årets Lammhultsbo korades i samband med 
julmarknaden. Priset gick till Lammhults Ti
gers TK med följande motivering: Genom ten-
nis och padelsport har Lammhults Tigers skapat 
god gemenskap bland Lammhultsborna och deras 
engagemang och aktiviteter har lockat såväl yng-
re som äldre till tennis- och padelspel. Impone-
rande är vad som kan skapas när många hjälps 
åt. Lammhults Tigers TK har genom sitt arbete 
med Lammhult Lohilo Arena intoducerat padeln 
till Lamm hult och fått många i aktivitet. Tennis-
verksamheten  och tennisbanorna har tagits väl 
om hand under tiden, vilket visar på stort och 
viktigt engagemang.

MÖTE MED VIDINGEHEM

Vidingehem har 252 lägenheter i Lammhult 
varav 25 för närvarande är hyreslediga. Pro
blemen med kriminalitet och andra störning
ar under sommaren löstes fort av Vidinge
hem, och det ska poängteras att Vidingehem 
inte hade kännedom om vilket klientel som 
flyttades från Växjö till i huvudsak Lyckans 
Höjd. Vidingehem ska ha en eloge för det 
snabba och effektiva agerandet när de tog tag 
i situationen!

MÖTE MED ZACK’S

Värdshuset har brottats med sviktande lön
samhet under året, mestadels beroende på 
pandemin som har inneburit färre gäster. 
Royhat Cupolat som driver restaurangdelen 
berättade att så snart pandemin är över kom
mer de att göra en nystart med dagens rätt. 
För att öka volymerna kommer försök att gö
ras med utkörning till företagen.

En omorganisation som innebär att driften 
av restaurangen kommer att slås ihop med ho
tellrummen och konferensrummet kommer 
eventuellt att ske, dessa ligger för närvarande i 
ett annat bolag tillsammans med fastig heten.

ODLINGSLÅDORNA

En odlingsgrupp har erbjudit sig att sköta od
lingslådorna. Planen är att sex lådor behålls 

och arrangeras om för att bilda ett litet torg. 
Samhällsföreningen har inget ansvar för od
lingslådorna men rapporterar om lådorna inte 
sköts.

FÖRFALLNA FASTIGHETER

Det gäller fastigheten Lammhult Södergård 
2:17 på Järnvägsgatan 7. Påminnelser har fort
satt men ytterligare ägarbyte fördröjer. 

A-TRAKTORPATRULLERINGEN

Tillsammans med fritidsgården Unkan, Poli
sen och Växjö kommun har vi startat ett pro
jekt som innebär att flera av våra Atraktor
körande patrullerar i trakten. Om de ser 
något misstänkt rapporterar de till polisen. Vi 
räknar också med att de avskräcker bara ge
nom att dyka upp på oväntade ställen. Starten 
var 29 juni. Företagen Clemondo sponsrade 
med bilvårdshink och EventRent med utlott
ning av present kort.

SKRIVELSE OM BUSSKUR

Buss kuren vid Grevarydsgatan försvann när 
hållplatsen moderniserades förra året. Vi är i 
kontakt med Länstrafiken, Vägverket och 
kommunen med begäran att det ska sättas 
upp en ny. 

SKRIVELSE OM ÖVERGÅNGSSTÄLLEN
LAMMENGATAN OCH ASAVÄGEN

Skrivelse har skickats in till kommunen efter 
förslag från allmänheten. När det gäller 
Lammengatan var de vita strecken nästan 
helt borta på grund av slitage. Strecken är nu 
nymålade på kommunens försorg.

När det gällde nytt övergångsställe Herr
gårdsgatan/Asavägen blev svaret att vi ska 
vända oss till Trafikverket i denna fråga.

LIVBOJAR

Livbojarna har kommit, Mikael har ersatt 
den som saknas vid stentorget.

CENTRUMGATAN

Lokalen på centrumgatan är tillgänglig för 
samhällets aktiviteter fram till hösten 2023. 
Vi har förberett för bokning via lammhult.
info och avvaktar bara att kodlås monteras.

UNKAN

Personalen på fritidsgården Unkan minska
des med en person (0,9 heltid) trots att Unkan 
har dubbelt så många besökare, eller fler, jäm
fört med de fritidsgårdar i Växjö dit tjänsten 
flyttades. Det har varit underbemannat på 
flera fritidsgårdar i Växjö men politikerna har 
inte velat skjuta till mer pengar. Av den an

Ordföranden har ordet   MIKAEL AVERSKOG

Verksamhetsberättelse 2021
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ledningen har man tagit personal från 
Lamm hult och Braås.

Samhällsföreningen tillsammans med 
Lamm hults näringsliv har skrivit till kom
munen med invändningar. Vi kommer att 
fortsätta med detta.

BRON PÅ LYGNENRUNDAN

Bron behövde repareras och det har den blivit 
med bistånd av Nicklas Johansson och med 
sponsring av Lammhults Nya Järnhandel.

FOTOTÄVLINGEN HELT NATURLIGT

För andra året arrangerade vi tillsammans med 
Lammhults fotoklubb, Unkan, Folkets hus och 

Möbelriket en fototävling för unga under 20 år. 
Årets tema var naturbilder och gick under 
namnet Helt naturligt. Det var 16 deltagare, tre 
vinnare och fem hedersomnämnanden. Alla 
bilder är publicerade på lammhult.info och 
foto klubben har satt upp vinnar bidragen samt 
de bilder som fått heders omnämnande i fönst
ren i lokalen på Cen tru mgatan.

VÄGEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Efter skrivelse till vägsamfällighetens ord
förande blev vägen under sommaren belagd.

Lammhult 2022-02-17
Styrelsen för Lammhults Samhällsförening

Nummer 2 av Lammhults Alle handa delas 
preliminärt ut lördag 12 november inför 
Jul marknaden lördag den 26 november. 
Material mejlas till kirsti@picaform.se med 
kopia till sofie.warga@hotmail.com eller 
postas till Wennerholm, Matkull 6, 363 94 
Lammhult så att det är framme senast 
torsdag 6 oktober.

Vänligen observera att allt digitalt material 
har ny adress för kopia, nämligen  
sofie.warga@hotmail.com

Samhällsföreningens organisation  
och arbetssätt
Efter årsmötet 20220302 har Samhällsförenings styrelse delvis en ny sammansättning  
och består av sju ledamöter:

Mikael Averskog Ordförande, ledamot arbetsutskottet 072 – 050 94 75 averskog@hotmail.com
Chris Jangelöv Sekreterare, ledamot arbetsutskottet 070 – 872 72 84 chris.jangelov@gmail.com
Inger Tenggren Kassör, ledamot arbetsutskottet 070 – 842 63 14 inger@tenggren.se
Sofia Asplund 073  922 38 63 fia81asplund@gmail.com
Fredrik Jonsson 076 – 677 01 78 fredrik.aneboda@gmail.com
Diana Oosterheert 076 – 113 76 65 diana@oosterheert.nl
Sofie Varga 073 – 310 57 97 sofie.warga@hotmail.se

Styrelsemöten hålls en gång per månad, däremellan håller arbetsutskottet möte.

Fortsättning från förstasidan:

Lammhultsföretagen och omvärlden
År 2019 gick företagen för fullt, 
orderböckerna var fulltecknade 
och man hade till och med pro
blem att leverera. Så kom pande
min. Lammhultsföretagen drab
bades inte av några större problem 
men en viss nedgång märktes av 
naturliga skäl.

Hösten 2021 kom så energi
krisen med kraftigt höjda elpriser 
då även diesel och bensinpriser
na höjdes kraftigt. Lägger man 
sedan till kriget i Ukraina så för
står nog många att det blivit be
tydligt allvarligare på alla mark
nader.

Fler faror väntar runt hörnet. In
flationen ligger nu på omkring 

6 %, räntehöjningar kommer sä
kert framöver, gaspriserna har 
höjts och kommer höjas ännu mer. 
Sverige har inte så stor import av 
gas men i och med höjningarna 
medför det att övriga energi priser 
kommer att höjas. Ned stängning 
av stora städer i Kina på grund av 
pandemin, bland annat Shanghai 
och Peking, kommer att påverka 
företagen.

Men; företagen i Lammhult går 
för tillfället bra men märker av en 
viss vikande orderingång. Rå
varu priserna har ökat rejält, vissa 
plastsorter har exempelvis ökat 
med drastiska 100 %. Diesel och 
bensinpriserna har ökat. Alla höj

ningar kommer till slut att drab
ba slutkunder, oavsett om det är 
privatkunder, företag, kommu
ner, regioner eller staten.

Behovet av kvalificerad arbets
kraft till företagen i Lammhult är 
också stort, många gånger behö
ver man söka efter personal utan
för vårt geografiska område. För 
att komma in i gemenskapen i 
Lammhult är det viktigt att få till 
en tillfredställande nybyggnation 
av främst villor på attraktiva om
råden så att man kan få anställda 
att flytta hit. Där har Vidinge
hem legat i framkant, de satsar i 
samhället och har just nu ett 
drygt tjugotal lägenheter att hyra.

Lamm hults nya skola kommer att 
bli ett lyft för hela samhället, 
även idrottshallen kommer att bi
dra till att ortens alla barn och 
ungdomar kommer få fler alter
nativ till olika idrottsutövningar. 
Investeringen, gjord av Växjö 
kommun, är också en del av att få 
fler att bosätta sig i Lammhult.

Det är dessutom mycket tack
samt att de flesta av företagen i 
Lammhult lyckats mycket väl 
med att kunna rekrytera både ny
anlända och redan integrerade 
nya svenskar, många olika natio
naliteter finns bland de anställda. 

Per-Olof Lenegård
Ordförande, Lammhults Näringsliv

UnnaTrä Design & Snickeri
Bespoke furniture and objects

Interior design

www.unnatra.com
Norra Fabriksgatan 1B

Wei: 076 – 790 89 34
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Diana med trettonåriga sonen Runar i knäet, omgiven av maken Johan till vänster, över dottern 
Lente, 18 år som har katten Pepper i famnen och till höger sonen Ferre som är nästan 16 år.

SOMMAREN 2019: vårt första möte med Sverige 
och Småland. Vi blir omedelbart förälskade. 
I natu ren, lugnet, språket och mentaliteten. 
På höst lovet åker vi igen. Även under jullovet. 
Vi känner oss hemma och får hemlängtan när 
vi är till baka i Nederländerna. Här vill vi bo!

Sen kom Corona och vi kan bara drömma 
om ett svenskt liv. Vi fördjupar oss i kulturen 
och språket, och vi tycker att Sverige passar 
oss. I december 2020 kommer vi att fatta be
slutet och vidta åtgärder. 

Vi säljer vårt företag och vårt hus i Neder
länderna och vi flyttar med tre av våra fem 
barn och vår katt till Lammhult i augusti 
2021. Vår äldsta dotter är vuxen och bor i 
London och Neder länderna.

VÄRFÖR LAMMHULT, UNDRAR MÅNGA. Efter
som vi lockades till både Växjö och Värnamo, 
området är vackert, det finns grundläggande 
bekvämligheter och bra förbindelser till en stad. 
Och då kom ett passande hus till försäljning. 
Därför blev det Lammhult.

Vi är väldigt nödja med vår plats på Björnö. 
Tacksam för våra härliga grannar och alle andra 
trevliga människor vi träffat. Och hjälpsam
heten. Tålamodet, när vår svenska faller tillbaka 
igen. Vi gör vårt bästa för att integrera. Så vi 
tycker om att ta en fika och är nyfikna på de nya, 
annorlunda varnorna som finns här. Ibland är 
det spännande, ibland roligt, men mest av allt 
gillar vi det. Vi ser fram emot att få träffa fler 
Lammhultsbor! ■

TEXT OCH BILD DIANA OOSTERHEERT, BJÖRNÖ, LAMMHULT.

Från Nederländerna till Lammhult 
– ja, varför det?

En hemlig resa
EN FIN VÅRDAG i april körde en kolonn på fem 
bilar från Hälsoarenan i Lammhult, målet var 
okänt för alla utom för föraren av ledarbilen. 
När krysset vid Strålsund närmade sig gissade 
många att målet var Långsryd eller till Lilla 
Rösås, men färden gick vidare på Asavägen. 
Då kolonnen svängde in på avtagsvägen mot 
Älmefall var slutmålet Lövshults turistcenter 
avslöjat. Där väntade Arnhold Karlsson som 
förberett en aktivitetsrunda med kluriga frå
gor. Frisbeegolf var inte lätt och många fick 
extra motion av att samla in plasttallrikarna.

Efter halva promenaden var vi inbjudna till 
Lasse Drejares verkstad och showroom med 
utställning av vackert drejade och glaserade 
konst och bruksföremål. Lars Edwardsson 
har tidigare varit lärare på Lammhults skola. 
Denna dagen fyllde han dessutom år och en av 
grupperna förärade honom en hyllningssång. 

På logen och ute i det fria intogs kaffe med 
ostkaka, grädde och jordgubbssylt. Arnhold 
berättade spännande saker som hänt i trak
ten, då både Aftonbladet och Expressen hade 
varit på plats och rapporterat. Flest rätt på 
tipsrundan hade Lars Svensson, som fick en 
minnesvärd medalj. SPF Seniorerna Lamm-
hult tackar Arnhold Karlsson för en mycket 
uppskattad eftermiddag. ■

Lars ”Lasse Drejare” Edwardsson firar 
födelsedag vid verkstad och showroom.
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TEXT: ANNIKA HALLQUIST, ORDFÖRANDE I DEN NYBILDADE KOMMUNKRETSEN

Ny organisation inom Röda Korset i Växjö kommun

BAKGRUND

På riksstämman 2019 beslutades 
att Svenska Röda Korset endast 
ska ha en krets med en rödakors
styrelse i varje kommun. Den nya 
organisationen ska vara genom
förd senast 2023. Fokus ska vara 
att de frivilliga ägnar sig mer åt 
att driva och utveckla verksam
heterna.   

Under 2021 arbetade en pro
jektgrupp med att förbereda och 
hantera olika frågor och problem 
inför sammanslagningen såsom 
ekonomi, personal, lokaler med 
mera. En ny styrelse valdes på års
stämman 2022 och en verksam
hetsledare har rekryterats med 
uppdrag att arbeta med vår vision 
och verksamhetsutveckling.

EN GEMENSAM KRETS I 
VÄXJÖ KOMMUN

I Växjö kommun bildades en 
röda korskrets genom samman
slagning av Dackekretsen och 

Växjö rödakorskrets. Under 2021 
hade redan ett antal rödakors
kretsar runt om i kommunen 
likvi derats och uppgått i Växjö 
röda korskrets. I början av 2022 
likviderades sedan Växjö röda
kors krets för att gå upp i Dacke
kretsen. Dacke rödakorskrets be
dömdes, efter noggrann analys, 
som mest lämplig att vara den 
mottagande kretsen. När likvi
dationen av Växjökretsen är ge
nomförd och godkänd av Skatte
myndigheten antas namnet Växjö 
rödakorskrets som nytt namn på 
den nybildade kommunkretsen 
och samtliga medlemmar förs 
över till den nya kretsen. 

De nedlagda kretsarna har om
bildats till rödakorsgrupper som 
fortsatt kommer bedriva samma 
verksamhet som tidigare och för
hoppningsvis även utvecklas och 
anpassas till den utveckling och 
de behov som finns i samhället. 

De kretsar som idag ombildats till 
röda kors och verksamhetsgrup
per är förutom Växjökretsen, Berg, 
Dädesjö/Braås, Kalvsvik, Kolom
bina, Lammhult, Nöbbele, Rott
ne, Ingelstad samt Arken. Under 
2023 år ansluter också Åby/Tjure
da och Första hjälpen gruppen.

Tillsammans får vi en stark 
grund att stå på med flera verk
samheter som kan stödja och 
hjälpa människor i vår kommun 
och i olika katastrofområden ute 
i världen. Den nybildade kom
munkretsen blir en väl synlig hu
manitär organisation och en sam
arbetspartner till Växjö kommun 
och andra organisationer inom 
kommunen.

INGEN SYNLIG SKILLNAD I LAMMHULT

I Lammhult fortsätter vi som 
vanligt med försäljningen på 
Kupan. Att det ligger i tiden att 
handla second hand märks tyd
ligt. Fler och fler hittar till buti

ken vilket är jätteroligt, försälj
ningen har ökat markant. Under 
mars månad gick pengarna från 
försäljningen oavkortat till Ukra
ina. Summan landade på 21 065 
kr. Trots pandemin har butiken 
mestadels varit öppen men med 
restriktioner.

Vi kommer fortsatt ha öppet 
på tisdagar och torsdagar mellan 
14.00 – 18.00 samt lördagar mellan 
10.00 – 13.00 då Lions håller öppet 
i Godsmagasinet. Ett välfunge
rande samarbete mellan Kupan 
och Lions har under åren utveck
lats till det bästa. Kläder, husgeråd 
och textilier som ni vill avyttra tar 
vi tacksamt emot, vårt enda krav 
är att det ska vara helt och rent.

Mycket varmt välkomna önskar 
Annika Hallquist, ordförande i 
den nybildade kommunkretsen, 
till sammans med Eva Yngvesson 
och Stina Jansson, butiksansvariga 
på Kupan i Lammhult. ■

STYRELSEN SÄNDER

Hälsningar från PRO Lammhult

EFTER TVÅ TRÅKIGA pandemiår är 
vi äntligen igång med vår verk
samhet. Månadsmöten är igång 
enligt program med bland annat 
vårt traditionella påskbord i 
Fragga hult. Vi har också firat ett 
försenat 60årsjubilum med un
derhållning av Femtingeteatern, 
därefter god förtäring serverad av 
Zack’s. En lyckad eftermiddag. 

I Centrumlokalen håller vi i 
gång Gubbafiket på torsdagar och 

Stickcafé på måndagar, vi har god 
uppslutning av deltagare och fler 
önskar vi välkomna.

Vi har också haft trevlig ge
menskap genom att träffas för 
PUBkvällar. Motionskampen 
på går maj till augusti, priser ut
delas efter lottning. 

Just nu håller vi på med plane
ring inför hösten. Vi hoppas på 
många trevliga möten tillsam
mans! ■ 

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
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Det är så kul
när det går bra!

2021 var vårt bästa år hittills.
Vi är både glada och stolta över att 
Europas formgivare och möbelföretag 
fortsätter att välja oss.

Därför behöver vi bygga ut här
i Lammhult och planeringen för
om- och tillbyggnad pågår för fullt.

Samtidigt ser vi över organisationen. 
I januari började Jesper Fransson
som produktutvecklare och 
i februari fick vi en ny
marknadschef, Camilla Strid,
eftersom ”vår” Claes
har gått i pension.  

Snart är det sommar
och semester
Eftersom vi har mycket att göra har
vi tagit in extra personal. Vi planerar
för att produktion och leveranser
ska fungera bra och att våra kunder
fortsätter att vara nöjda.

Under sommaren välkomnar vi
några ungdomar som ska arbeta
hos oss ett par veckor och vi
kommer att göra vårt bästa för
att de ska trivas!

Är du nyfiken på vad vi gör
här på Ackurat, följ oss

gärna på sociala medier.

ackurat.se

Glad sommar
Glad sommarönskar vi på
önskar vi på

VÄLKOMNA till ett naturfyllt lopp! 
Förbered er på tekniskt krävande 
stigar i kuperad terräng i Lamm
hults skogarna. Efter ett par års 

uppehåll på grund 
av pandemin 

kan nu änt
ligen OK 
Norrvir
darna, för 
åttonde 
gången, 

bjuda in 
till motions

tävlingen 
Möbel riket Trailrun, 

en uppskattad tradition på natio
naldagen den 6 juni.

Loppet går mestadels på fina 
stigar och bitvis på grusväg, samt 
uppför den tuffa lejonbacken. Du 
kan välja mellan distanserna 5 
och 10 kilometer, samt för barn 
födda 2009 eller senare 2 kilome
ter. För de yngsta barnen finns 
Mullvadsloppet, att springa när 
som helst medan tävlingen pågår.

Det finns ännu tid att anmä
la sig direkt på tävlingsdagen, 

fram till en timme innan start. 
Se start tider nedan. Tävlingscen
trum vid hembygdsparken. Med
alj till alla fullföljande, pokaler 
till de tre bästa i varje klass. Varmt 
välkomna till en rolig motionslöp-
tävling!

STARTTIDER

1. Öppen M10 10,0 km kl 11:00

2. Öppen K10 10,0 km kl 11:00

3. Öppen M5 5,0 km kl 11:15

4. Öppen K5 5,0 km kl 11:15

5. Pojkar P15 födda 05 – 08  
5,0 km kl 11:15

6. Flickor F15 födda 05 – 08  
5,0 km kl 11:15

7. Pojkar P11 födda 09 – 10  
2,0 km kl 10:15

8. Flickor F11 födda 09 – 10  
2,0 km kl 10:15

9. Pojkar P9 f. 11 – senare  
2,0 km kl 10:15

10. Flickor F9 f. 11 – senare  
2,0 km kl 10:15

Äntligen TRAILRUN igen!

LIONS CLUB LAMMHULT samlar, 
som många andra klubbar i Sve
rige, in glasögon. Främst samlar 
vi in begagnade glasögon från 
privatpersoner, men vi får även in  
nya glasögon från optiker och 
återförsäljare.  När vi fått in glas
ögonen gör vi en grovsortering 
och tvättar glasögonen.

I slutet av februari hade vi ett 
lager på ca 1 100 insamlade glas
ögon. Då samlades ett gäng Lions
medlemmar som ställde i ord

ning och packade glasögonen. 
Därefter skickades de till den 
ideella föreningen Visions For All 
i Linköping. Där kommer glas
ögonen att kontrolleras och mä
tas upp för att sedan skänkas till 
behövande runt om i världen, 
främst i Uländer. Lions Club vill 
tacka alla Lamm hultsbor och an
dra som skänkt glasögon. Dessa 
kommer till nytta och glädje för 
människor som inte har möjlig
het att köpa glas ögon.

Lions samlar in glasögon

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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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

Sommartider.
Välkommen in och inspireras till livet ute.

       

Lions omtyckta och välbesökta 
lopp marknad i godsmagasinet 
kommer att ha öppet de flesta 
lördagar sommaren 2022, från 
klockan 10 till 13.

Vilka lördagar som loppmark
naden håller öppet bestäms efter 
hand. Håll utkik på södra gaveln 
på godsmagasinet där lopp
marknaderna annonseras, samt 

på skyltning i Lammhults cen
trum. Annonsering görs också på 
Facebook.

HJÄLP LIONS ATT HJÄLPA. Har du 
loppor som du vill skänka till 
Lions? Hör då mycket gärna av 
dig till Sören Berger på telefon 
070914 78 60 eller till Ragnar 
Johansson på 070832 92 25. ■

EN VACKER VÅRDAG i slutet av 
mars samlades medlemmar från 
Lions Club Lammhult och färdig
ställde årets påskbjörkar. Det 
blev sammanlagt omkring 100 
björkar som lagom till påsk sål
des till företag, affärer med flera i 
och omkring Lammhult där de 
utgjorde ett trevligt inslag i gatu
bilden. Överskottet från påsk

björkarna 
gick i år 
till hjälp 
för folket i 
Ukraina.

LIONS VILL TACKA 
alla de som köpte björkarna och 
på så sätt stöttade Lions i sin 
hjälpverksamhet. ■

Lions loppmarknader sommaren 2022

Påskbjörkar för Ukraina

Alla Lions härliga ”påskagubbar” samlade på bild.
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TEXT OCH BILD EMMELIE WIBERG, ELEVKOORDINATOR PÅ LAMMHULTS SKOLA.

Tillsammans skapar vi en aktiv skola
”RASTKUL” ÄR ETT samverkansprojekt mellan 
fritids hemmet och förskoleklass/grundskola 
som funnits sedan ett tag tillbaka på lågstadiet 
i Lammhults skola och som under hösttermi
nen även startats på mellanstadiet. På mellan
stadiet jobbar Emmelie, Linda och Lasse, på 
lågstadiet jobbar Cilla, Ulf och Tessan. Målet 
är att erbjuda en meningsfull och aktiv rast
miljö för alla våra elever, där vuxna alltid 
finns aktivt närvarande.

Då vi tycker att det är viktigt med elevinfly
tande, har varje klass på mellanstadiet fått en 
önskelåda där eleverna själva får önska aktivi

teter, i den mån det går att genomföra. Ele
verna kan till exempel önska låtar, då vi har 
tillgång till en stor högtalare för utomhus
bruk. Eleverna på lågstadiet får också önska 
och komma med förslag på aktiviteter och där 
deltar många elever på ”Rastkul” varje dag.

Vi erbjuder olika material, planerade lekar 
och aktiviteter med ett brett utbud så att det 
passar alla våra elever och uppmuntrar till 
mer aktivitet och rörelse under skoldagen.

Följ Rastkul:s aktiviteter på Insta gram, sök 
upp @RastkulMellanstadietLamm hult. Väl
komna! ■

Scensommar i Lammhult

Kika på hela programmet upplev.vaxjo.se/scensommar

Fri entré
Onsdag 22 juni kl.15 Hembygdsgården, Lammhult
Rymdrytmik med Karin och Pax
Sång, musik och rymdrytmika Rek. 2-6 år. 

Tisdag 5 juli kl.10 Lammhultsbadet
Simma lugnt med Vattenmannen och Speed
Lätt absurd performance, fantastisk rekvisita och ett koppel nyskrivna låtar. 
Barnen bjuds in att delta med sång, dans och frågor. 
Rek från 6 år. 

Måndag 25 juli kl.10 Lammhults Hembygdsgård
Magisk Cirkus med Funnybones Production
Magi, humor, jonglering och fysisk komik. Rek 3-10 år.

Torsdag 4 aug kl.19 Hembygdsgården, Lammhult
Harald Treutiger och Ingmari Dalin 
- Låtarna som byggde folkhemmet
Harald Treutiger och Ingmari Dalin berättar om samhälls-
utvecklingen i Sverige från andra världskrigets slut till energi-
krisens 70-tal och spelar låtarna som vi lyssnade på under den 
här perioden.
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MARKNADSGENERAL IDA CLAESSON HÄLSAR VÄLKOMMEN

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR Lammhultsdagen 

igen. Under två år har vi fått ställa in och stäl
la om på grund av Covid 19. Nu kan vi åter
igen ses och glädjas tillsammans. Lammhults
dagen förverkligas i samverkan mellan 
Lamm hults samhällsförening, Växjö kom
mun, Lions och Lamm hults Närings liv. 

Att få igång ett samhälle igen och att börja 
återgå till våra vanliga aktiviteter kräver tåla
mod och nya vägar. Nu gör vi en återstart av 
Lammhultsdagen. Lammhults samhällsför
ening är övertygad om att det är en tradition 
att hålla fast vid och jag som marknadsgeneral 
har en del erfarenhet med mig i bagaget och 
hoppas att vi får till en fin dag som passar alla 
åldrar. Vi räknar med att dra man ur huse! 

Senaste Lammhultsdagen hade vi även invig
ning av Stationsparken, vilket innebar att vi 
kunde ha ett större evenemang. I år blir det i 
lite mindre skala. 

Vi fortsätter hålla kvar vid det lokala på 
scenen, vi kommer att se barn och ungdomar 
från trakten, modevisning, fyrbenta vänner 
kommer på besök, vi ska utse årets Lamm-
hultsbo 2022, Möbel riket kör designauktion till 
förmån för Barncancerfonden, det kommer att 
bjudas på magi och våra lokala politiker kom
mer delta i en kortare debatt med Lamm hult 
i fokus på scenen. 

Självklart kommer våra äldre som bor på 
Lammen gatan att få åka cruising genom byn. 

Utställare och försäljare som har anknyt
ning till Lammhult kommer, räddningstjäns
ten kommer finnas på plats liksom Älg skade
fondsföreningen, missa inte heller utställningen 
gjord av bygdens motorburna ungdomar.

I Stationsparken kommer det finnas aktivi
teter för de yngre åldrarna som hoppborgar, 
ansiktsmålning med mera. 

Vidingehem har lägenhetsvisning på Lyck-
ans höjd och aktiviteter i deras nybyggda 
Ljungsåsa park. 

Och glöm för all del inte att besöka butikerna! 

Scenen
9.00 Lammhultsdagen invigs 

9.10 Paneldebatt med lokala politiker
10.00 Hundparad
11.00 Modevisning 

12.00 Designauktion 

13.00 Årets Lammhultsbo 

13.15 Magic Markus
14.00 Kulturskolan 

15.00 The Mats – Unplugged
16.00 Avslutning

Det är bäst att komma tidigt till årets Lamm
hultsdag som inleds redan klockan 9.00. 
Strax därefter, klockan 9.10, möts våra loka
la politiker i en debatt med Lamm hult i fo
kus på scenen. Deltagarna är Magnus Folcker 
(MP), Maria Garmer (V), Alexander Harréns 
(SD), Malin Lauber (S), Jon Malm qvist (KD),  
Andreas Olsson (C) och Anna Tenje (M). Vid 
pressläggning hade uppgifter om represen
tant för Liberalerna ännu inte kommit in till 
Lamm hults Samhällsförening.

Bandet The Mats, med Mats Ericson i 
spetsen och med rötterna i den musikaliska 
Lammhultsmyllan, kör ett knippe låtar i en 
mer akustisk tappning. Det blir The Mats –  
Unplugged helt enkelt.

Trollkarlen Magic Markus kommer på besök 
och underhåller stora och små på Lamm
hultsdagen. 

Stationsparken
Ponnyridning, knattefotboll, ansiktsmålning 
och hoppborgar för de lite yngre. Räddnings-
tjänsten visar sin fina brandbil.

Godsmagasinet
Lions loppmarknad 09.00 – 14.00

Lammengatan
Pensionärscruising med start kl 10.00 på 
Lammengatan. 

Ica Supermarket
Provsmaka närproducerade charku terier från 
Ello i Lammhult. 

Köpmanngatan/Centrumgatan
Här hittar du träskor, konst och design, Lamm-
hults fotoklubb har utställning på Cen trum gatan 
5 (gamla Handels banken) och Hembygdsfören-
ingen har fotoutställning på Träffpunkten.

Köpmanngatan/Bäckgatan 
I hörnet Köpmanna gatan och Centrumgatan 
kan du möta Sjöborgen, titta på alster från på 
Månvind krukmakeri, träffa före trädare för 
Villa maskinisten, PQ Måleri och från Älg-
skade fondsföreningen.

Mat och dryck
Zack’s 11.30 – 14.00 Pizzabuffé. Pubafton. 
Vårat Fik 08.00 – 16.00.
Svenssons gårdscafé 10.00 – 16.00.
Lammhults pizzeria 12.30 – 21.00.

Öppet i möbel affärerna
Inspirerande nyheter i möbel affärerna. På 
Svenssons i Lamm hult kan du även fyn
da i deras Design outlet. Öppet tider: Nilssons 
möbler 10.00 – 15.00, Svenssons i Lammhult 
11.00 – 16.00, Norrgavel 10.00 – 15.00, Poppins 
möbel klinik 11.00 – 16.00.

Designauktionen 2022
Designmöbler auktioneras ut klockan 12.00.
Alla intäkter går oavkortat till Barn cancer-
fonden. Visning av möblerna till design
auktionen sker klockan 10.00 – 11.45 på 
Cen trum gatan 5 (gamla Handels banken). 
Auktions förrättare är Mats Ericson. 
I sam arbete med www.mobelriket.se.

Med reservation för ändringar.

Lammhultsdagen 18 juni 2022
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INFORMATION OM AVSTÄNGDA GATOR

Centrumgatan kommer att vara avstängd 
under Lamm hultsdagen. Vi beklagar de 
olägenheter avstängningarna kan orsaka 
och hoppas på er förståelse.
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Under tidigare
Designauktioner har 

vi tillsammans samlat 
in 186 540 kr

DESIGNAUKTION
18 juni kl. 12.00
Visning av möblerna kl. 10-11.45 
på Centrumgatan 5 

Möbler från bland annat Lammhults Möbel, 
Nilssons Möbler i Lammhult, Norrgavel,
Svenssons i Lammhult, Conform, Källemo 
och Swedese. 
Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.

mer info på mobelriket.se

Exempel på möbler från tidigare designauktioner

Välkommen på hundparad Vad vore Lammhultsdagen utan knallar?

Vi hoppas att många hundägare 
vill delta i en hundparad på Lamm
hultsdagen, alla hundar är väl
komna att delta. Vi samlas vid 
Hälso arenan kl 10.00 och går 
på led tillsammans ner till Cen
trumgatan.

Anmälan för deltagande gör du 
senast 10 juni till Therese med 

sms på 070 – 243 46 25 eller på 
therese@compagnodicorso.se där 
du upp ger ditt namn och ditt te
lefonnummer, namn på och antal 
hundar samt vilka raser eller 
bland raser som ska delta. 

Hoppas att vi blir ett stort härligt 
gäng två och fyrbeningar som 
promenerar tillsammans. ■

Liksom tidigare år tar vi tacksamt 
emot konstnärer, designers, hant
verkare och försäljare av allt från 
pelargoner till platåträskor till 
Lammhultsdagen. Nå, kanske 
inte just precis på pricken detta, 
men ni vet ju om vilka fina varor 
och produkter som brukar visas 
upp på Lamm hultsdagen. 

De försäljare och hantverkare 
vi redan nu kan presentera är 
A-produkter som har träskor från 
Torpatoffeln och Euroclogs, By 
Mala som gör vackra ting i plåt 
och Lena Rickardsson som trollar 
fram vaser, urnor, skålar och 
skulpturer i betong. ■
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I OMRÅDESTEAM LAMMHULT in
går, som vi tidigare berättat om, 
aktörer från bland annat Växjö 
kommun, Lammhults närings
liv, ideella organisationer samt 
Linné uni versi tetet. Syftet med 
Om rådes team Lammhult är att 
öppna dörrar och skapa enkla och 
tydliga vägar in i samhället. 

I grunden handlar det om att 
möjlig göra möten mellan männi
skor; att hitta eller skapa attrak
tiva mötesplatser och att få i gång 
en dialog. Den första tiden med 
områdesteamet har vi ägnat oss åt 
att skapa en gemensam bild av lä
get och kartlägga såväl tillgångar 
som behov. Bland annat arbetar vi 
med att ta fram en enkät tillsam
mans med Linné universitetet och 
Växjö kommun. 

Enkäten kommer att ge en mer 
detalj erad bild av förutsättningar
na för Lammhult. Vi hoppas att 
den kommer er till del innan som
maren och vi hoppas att ni fyller i 
den. 

Ett konstruktivt samtal är för
sta steget mot delaktighet. Till

sammans har vi förutsättningar 
att lyckas.

VIDINGEHEM I LAMMHULT

Vidingehem kommer finnas re
presenterade på Lammhults
dagen, då vi kommer att öppna 
dörrarna till en av våra lägenheter 
på Lyckans höjd. Vi är också väl
digt stolta över att kunna visa upp 
Ljungåsa park som anlagts i om
rådet. Ta chansen att gå med och 
se hur fint det har blivit!

Samtidigt fortsätter den nya, 
fina skolan att växa fram, som en 
symbol för samhällets och byg
dens framtidstro. Inflyttningen i 
den första etappen beräknas till 
januari 2023.

SOMMARSKOJ KOMMER TILLBAKA!

Sist men inte minst vill vi på 
Vidinge hem informera om att 
Sommarskoj snart är tillbaka, 
med roliga sommarlovsaktiviteter 
för barn i Lammhult. Håll utkik 
efter programmet på Vidinge 
hems webbplats och på andra 
ställen. ■

TEXT AMANDA JOHANSSON, VERKSAMHETSUTVECKLARE, VIDINGEHEM.

Rapport från Områdesteam Lammhult

LAMMHULT 
För uthyrning: 

Bobcat minigrävare med trailer 1400kg – 3 olika 
skopor, entreprenadgrip och tjälkrok, 

Minilastare, Minidumper, TIPPBAR släpvagn,  
Sänkbar släpvagn, SKYLIFT- arbetshöjd 12m 

Markvibrator75kg & 200kg, Betongblandare, 
Gräsklippartraktor, Jordfräs, Gödningsspridare 

Multistege med arbetsplattform max höjd: 3,15m 
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Äntligen Bergvecka igen

FÖRSTA VECKAN i juli 
är det då äntligen 
dags! I år blir det 
en Bergvecka ”på 
riktigt”.

– Vi är väldigt gla
da att pandemin har 

släppt och vi kan gå tillba
ka till det läge vi hade 2019. Ut
ställarna är på hugget med flera 
nya aktörer. Mopedrallyt är igång 
igen och i år blir det även bil
utställning med gamla veteraner 
och udda bilar. Det känns roligt, 
säger socken rådets ordförande 
LarsErik Persson.

Ja, det blir som vanligt, men det 
känns ändå som en nystart för 
evenemanget. Det blir många ut
ställningar med konst och hant
verk av alla de slag. Nya utställ
ningsplatser har kommit till i 
både Lädja och Berg. 

Musiken får stor plats. Lamm-
hults församling ordnar två kon
serter i Bergs kyrka, på söndagen 
medverkar Antonis Panagou på 
valthorn och Maria Bertilsson Pa-
nagou på sång och piano. I Söre-
skog blir det en barnföre ställning 
samt en sångcirkel med Alva 
Skarp. På fredagen kommer fint 
besök då Anna Järvinen, med 
både Grammisnomineringar och 
Melodifestival i bagaget, håller 
konsert. The Mats avslutar veckan 
på Hinsekind.

Man kan besöka strutsar, gå natur
stig, byta böcker, springa Lädja-
loppet, bygga gärdesgård, leva 
scoutliv, köpa lammskinn, kläder 
och smycken och mycket mer.

På Elin Wägners Lilla Björka 
öppnar årets sommarutställning 
med skulpturer i Elins hage och 
på onsdagen är det berättarkväll 
med temat Tusen år i Småland.

I Gustafs Bjursjö kan man på 
måndagskvällen få veta mer om 
hyggesfritt skogsbruk, det som 
var tanken från början innan 
stormarna Gudrun och Per satte 
käppar i hjulet.

Till allas stora glädje kommer 
även fiket i Bergs bygdegård att 
vara öppet. För många ungdomar 
i Berg är det första jobbet. Även i 
hembygdsgården kan man få en 
fika med våffla.

Den som väntar på det lil
la programhäftet i brevlådan får 
dock vänta förgäves. Precis som 
förra året så kommer program
met att finnas på Bergs hemsida, 
www.bergsocken.se, som gjorts 
om för att ge bättre funktion och 
utseende. Här kan programmet 
hållas uppdaterat och besökarna 
kan själva spara eller skriva ut. 

Bergveckan arrangeras av för
eningar, företag och privatper
soner i Berg den 2 – 10 juli. 

Öppet vardagar 14 – 18, helger 
12 – 18 samt kvällsöppet till 21 på 
onsdagen. Välkomna!

Bröllop och
Kalas

Kom till 

Aneboda Bygdegård
Vi har lokalen för upp till 60 personer
I en härlig omgivning vid sjön Stråken

Här finns även en lägenhet som kan hyras
Gå in på hemsidan Aneboda Bygdegård, 

bygdegardarna.se/aneboda

Välkomna

CORSO Design Peter Andersson

BERG
VECKAN

HANTVERK 
AKTIVITETER 
UTSTÄLLNINGAR 

3 – 11 JULIWWW.BERG-
SOCKEN.SE
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Ovan: Vy från Allans trädgård mot riksväg 30, där några av de mäktiga gamla träden 
syns till höger i bild.

Överst nästa sida: Myskmadra, (Galium odoratum) eller myska, som bildar mattor av 
väldoftande blommor Ansågs hålla gnagare borta och placerades ofta i rabatter runt 
hus och förråd. Användes även som krydda i öl och snaps.

Underst nästa sida: Ramslök, (Allium ursinum) även kallad skogsvitlök, växer tätt i 
trädgården. Den är en sällsynt växtart, som finns på lövängar och i lundar och har 
stjärnlikt öppna, snövita blommor. 

Stora bilden nästa sida: Humleblomster, (Geum rivale) förr kallad mormors nattmössa 
eller sotarmurre på grund av sin klockformade blomma, som pollineras av just humlor.

Bilderna togs av Ian Wennerholm 28 maj 2022.
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TEXT SOFIA ASPLUND, LAMMHULTS SAMHÄLLSFÖRENING, PORTRÄTT VÄNLIGT UTLÅNAT AV BÖRJE SVENSSON.

Nicklassons vildträdgård i Grevaryd
KANSKE HAR DU sett den 
gamla trädgården som ligger 
mitt bland odlingsfälten, till 
vänster när man kommer in 
i Lammhult söder ifrån? Här 
gömmer sig en vacker oas 
som är väl värd ett besök. 

Omsluten av lövträd och 
fågelsång så här på våren och 
försommaren kan man näs
tan inte märka att riksväg 30 
går bara ett stenkast bort. Här 
kan du njuta av en frodig och 
artrik trädgård, med en spän
nande historia som förklarar 
varför det ser ut som det gör 
och varför det finns så många 
olika växter på platsen. 

Börje Svensson berättar 
om det vi ser idag som det 
som finns kvar i den trädgård 
som anlades av en mycket 
växt kunnig man en gång i ti
den. Tänk att vi kan uppleva 
resterna av den vackra och in
tressanta trädgården än idag.

ALLAN NICKLASSON (1928 – 2017) 
växte upp på sina föräldrars 
gård, i  huset som tidiga
re låg här i Grevaryd. Allan 
var lärare vid Katedralskolan 
i Växjö och drev vid sidan om 

insamling av växter, bland 
annat mossor. Hans samling
ar finns nu i Lund. Här i för
äldrarnas trädgård planterade 
Allan massor av vilda väx
ter, varav flera är sällsynta i 
Lammhults trakten, och som 
vi kan njuta av än idag. Här 
har Börje hittills observerat 
ett 80tal olika fanero gamer. 
Trädgården är alltså ett verk
ligt blomsterparadis. 

– Ta er gärna tid att föl
ja blomningen under växt
säsongen, tipsar Börje. 

Tidigast på våren är det vitt 
av snödroppar som ersätts 
av ett blått hav av scilla. Nå
got senare kommer vitsippor 
och gula blommor av svalört 
och gulsippor samt blåröda 
exem plar av lungört. Därefter 
blommar mängder av ramslök 
(vita blommor) och marken 
täcks av väldoftande myska. 
I östra delen av trädgården 
ett vitt hav av buskstjärn
blomma. Fram på somma
ren är det talrikt med skogs
lök, körvel och hässleklocka. 
På sensommaren dominerar 

vänderot. Nicklassons vild
trädgård är verkligen värt ett 
besök. Börjes förhoppning är 
att mark ägaren, Växjö kom
mun, gör trädgården och 
ängen till ett naturreservat. 
Varför inte kalla trädgården 
för Allans lustgård och märka 
ut de viktigaste blommorna 
med skyltar. Ängen nedanför 
trädgården är också intres
sant. Den har en lång histo
ria och har tillhört Vadstena 
kloster och liknar enligt förre 
kommunekologen, Lars An
dersson, ett gotländskt änge, 
berättar Börje.

Platsen är ett paradis för 
biologisk mångfald, däri
bland även många för oss 
människor spännande ätliga 
växter, både vilda och plante
rade, i form av bär och frukt 
på buskar och träd och som 
örter på marken. Mitt ibland 
den till viss del igenvuxna 
fruktträdgården i den västra 
delen av trädgården finns små 
lummiga oaser där man kan 
slå sig ner omringad av grön
skan. Välkommen in och njut 
av mångfalden och lugnet i 
Allans lustgård. ■



Vecka 24
Måndag 13 juni Stängt

Tisdag 14 juni Utflykt mer info och 
anmälan på Unkan

Onsdag 15 juni Öppet på Unkan 
15.00 – 21.00, eftermiddagsbad 
på badet

Torsdag 16 juni Eftermiddagsbad på 
badet 13.00 – 17.00

Fredag 17 juni Öppet på Unkan 
18.00 – 23.00

Lördag 18 juni Öppet på Unkan 
18.00 – 23.00, Lammhultsdagen

Vecka 25
Måndag 20 juni Stängt

Tisdag 21 juni Utflykt, mer info och 
anmälan på Unkan

Onsdag 22 juni Öppet på Unkan 
15.00 – 21.00, eftermiddagsbad 
på badet

Torsdag 23 juni Eftermiddagsbad på 
badet 13.00 – 17.00.  
Unkan firar midsommar

Fredag 24 juni Stängt – midsommarafton

Vecka 26
Måndag 27 juni Stängt

Tisdag 28 juni Läger på Holmarna,
till  mer info och anmälan
Torsdag 30 juni på Unkan

Fredag 1 juli Stängt

Vecka 27
Måndag 4 juli Öppet på Unkan 

15.00 – 21.00, vi gjuter betong

Tisdag 5 juli Utflykt mer info och 
anmälan på Unkan

Onsdag 6 juli Öppet på Unkan 
15.00 – 21.00, eftermiddagsbad 
på badet. Grill & aktiviteter med 
Vidingehem på badet

Torsdag 7 juli Eftermiddagsbad på 
badet 13.00 – 17.00

Fredag 8 juli Öppet på Unkan 
18.00 – 23.00

• Verksamheten är för de som slutat åk 6 – 18 år.

• Mer info på Instagram (lammhultsfritidsgard) och 
på Facebook (Lammhults fritidsgård). 

• Mobilnummer: 072-383 61 25.
Med reservation för ändringar.

   SOMMAREN PÅ      
  UNKAN 2022  
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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

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

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 16 – lördag 18 juni!
Kan du inte komma? Ange koden Lammhultsdagen i vår webbshop för motsvarande rabatt.
Gäller endast ordinariepriser. Endast lagerförda varor i butik – ej beställningsvaror. 



Härligt uteliv!

Bouppteckning
Enklare juridisk & privat ekonomisk 

rådgivning
Vi utgår från Lammhult och Växjö,  

men gör gärna hembesök. 

Anna Håkansson 
Godkänd boutredare  

Tel. 070 – 26 29 299 anna.langsryd@gmail.com

Svante Folkesson 
Redovisningskonsult  

Tel. 070 – 657 11 55 svante@etjanst.se

Öppet hela helgen och 50% i butiken. 

Lammhultsdagen ska firas! 
Tyger, fina produkter och presenter. Välkommen in!

Öppettider:  
Fredag till söndag 11 – 17.
Alltid öppet efter förfrågan!
0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

Hälso- & friskvårdscoach
Certifierad massör

Certifierad personlig tränare 

Ida Claesson 
070 – 972 79 54 

helhetshalsanlammhult@gmail.com
  @helhetshalsan_

HELHETSHÄLSAN

Välkomna till AsadagenVälkomna till Asadagen  
med nationaldagsfirande 6 junimed nationaldagsfirande 6 juni
Mängder med aktiviteter vid Herrgården, Hembygds-Mängder med aktiviteter vid Herrgården, Hembygds-

gården, Asa vandrarhem och Duvekvarn. Ångaren gården, Asa vandrarhem och Duvekvarn. Ångaren 
Thor anländer ca 12:45. Flagghissning med musik Thor anländer ca 12:45. Flagghissning med musik 

och nationalsång kl. 13 vid Asa Herrgård. Musikguds-och nationalsång kl. 13 vid Asa Herrgård. Musikguds-
tjänst i Asa kyrka tjänst i Asa kyrka Folkvisor om sommaren från trakten Folkvisor om sommaren från trakten 
med Dorothea Knust och Ulrika Gunnarsson kl. 18. med Dorothea Knust och Ulrika Gunnarsson kl. 18. 

Läs mer  på  www.asasocken.seLäs mer  på  www.asasocken.se

Köp gymkort  
för juni månad  

och få juli på köpet! 

Missa inte
sommarens vatten

träning  
på Hälsoarenan med  

Lammhults Trendgym 
Onsdagar kl 19.00,  
veckorna 24 – 31. 

Se mer info på 
www.trendgym.se






