
Nr 2 vintern 2022 Information från Samhällsföreningen i Lammhult

Möt Ida Den mest över
raskade Årets Lammhultsbon 
presenteras på sidan 9.

Julen 1955 Läs Börje 
Svenssons berättelse från 
svunna tider på sidan 11.

Svenssons Bank Berg
ström kommenterar flytt 
affären på sidan 4.

Fanney plöjer så in i norden!
Läs mer om den nordiska guldmedaljören på sidan 13.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET:

Gå med i Samhällsföreningen

Välkommen till Lammhults Allehanda nr 2 
2022 som ni nu håller i er hand.

Vi har haft en varm och torr sommar, där 
en del av er har brottats med sinande brunnar 
och dåliga skördar på hemmafronten. Vi har 
sett dramatiska prisökningar på nästan alla 
varor, i synnerhet mat, el och bränsle.

Dessa problem ter sig dock futtiga i jäm
förelse med kriget som utspelar sig i Ukraina, 
med allt vad det innebär för dess befolkning.

Vi i Samhällsföreningen jobbar vidare med 
frågor som ligger Lammhultsborna nära. För
eningen behöver dock få in nya krafter efter
som flera styrelsemedlemmar har med delat 
att de lämnar föreningen vid årsmötet i vår. 

Samhällsföreningens huvuduppgift är att 
medverka till att skapa en attraktivare bygd 
med brett utbud, god service, kultur, handel, 

➞ Texten fortsätter på sidan 3.

Varmt välkomna till årets
JULMARKNAD
Kom och ta del av stämningen lördag den 26 november kl 15.00 – 18.00.

Ett samarrangemang av ortens köpmän, Lammhults Samhällsförening och Lions.

För ett trivsammare Lammhult
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Välkommen till oss!
Carina, Eva, Monica, Stina

www.redovisningilammhult.se
0472-260440
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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

Hälso- & friskvårdscoach
Certifierad massör

Certifierad personlig tränare 

Ida Claesson 
070 – 972 79 54 

helhetshalsanlammhult@gmail.com
  @helhetshalsan_

HELHETSHÄLSAN
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upplevelser och fritidsaktiviteter samt att vara 
en sammanhållande länk mellan kommun, 
företag, köpmän, föreningsliv, skola, sam
fund och verka för ökad integration. Vi har 
styrelsemöte en gång per månad då vi tar upp 
olika frågor som är aktuella. 

Oavsett om du är pensionär, ungdom eller 
mitt i arbetslivet är du mycket välkommen till 
föreningen. Ta en titt på hemsidan lammhult.
info, där finns information om Lammhult 
och Samhällsföreningen.

Mejla lammhultssamhallsforening@gmail.com 

om du är intresserad av att gå med i styrelsen 
och vill bli kontaktad, det går också bra att kon
takta mig eller någon annan i styrelsen direkt.

När detta nummer av Allehanda har kommit 
ut är det en vecka kvar till årets julmarknad 
den 26 november. 

I år kommer julmarknadens knallar att 
delvis återfinnas inomhus i f.d Handelsban
kens lokaler (tack till JOT Fastigheter AB) 
och även i Träffpunktens båda lokaler. 

Vi hoppas på många besökare! ■

Ordföranden har ordet   MIKAEL AVERSKOG

FORTSÄTTNING FRÅN FÖRSTASIDAN:

Gå med i Samhällsföreningen
Nummer 1 av Lammhults Alle handa 2023 
delas preliminärt ut lördag 10 juni inför 
Lammhultsdagen lördag den 17 juni. 
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 
fredag 12 maj.

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

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 26 november, 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 mycket julpynt 
till försäljning.
Lions finns också med på julmarknaden på 
Värdshustorget med lotteri och chokladhjul.
Lammhults Järnhandel säljer Lions julgranar från 
den 21 november.
Söndagen den 15 januari kl 17.00 
dansar vi ut julen.
En riktigt God Jul och ett  
Gott Nytt År önskar vi alla.
Lions Club Lammhult

… har startat ett trivselkafé för 
oss som tycker det är trevligt att 
träffas över en fika och prata bort 
en stund med likasinnade. 

Vi träffas varannan torsdag 
(ojämna veckor) klockan 15.00 i 
Lyckans Höjd. Vi tycker att den 
lokalen har stått oanvänd alltför 
länge och är glada över att ha 
möjlighet att få utnyttja den. 

Det bjuds på kaffe med dopp 
(alltså gratis) och någon enkel ak
tivitet eller kanske något intres
sant ämne att prata om. Vi som 

deltar har alla möjligheter att 
komma med förslag.

Vi startade den 13 oktober och har 
alltså redan hunnit med tre träf
far, men alla som har tid och lust 
är välkomna också den 24 novem
ber och 8 december. Vår ambition 
är att fortsätta på nyåret.

Väl mött i trivselkaféet på Lyckans 
Höjd hälsar Röda Korsets Lamm
hultsgrupp ■

Röda Korsets Lammhultsgrupp…

Välkommen till Clemondo. Alltid hållbart. Alltid med omtanke.
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LAMMHULTS NÄRLINGSLIV:

Be a local hero!
BANK BERGSTRÖM, VD PÅ NORDIC NEST GROUP AB:

Svenssons – starkare än
någonsin i sin utveckling

INSÄNDARE:

Svenssons i Lammhult

NÄR COVID-19 BRÖT UT kom det 
många uppmaningar om att 
handla lokalt för att stötta 
närings livet. Det är lika aktuellt 
nu som då, med höjda råvaru
priser och enorma fakturor från 
elbolagen så har vårt näringsliv 
det återigen tufft. 

Visst vill vi ha ett levande 
centr um i Lammhult? Då måste 
vi också handla i Lamm hult, inte 
i de större städerna eller på nätet.

Det är klimatsmart att handla lok
alt, såväl transporter som miljö
påverkan minskar.

Ibland har man inte möjlig

heten att handla men det finns 
andra sätt att stötta vårt närings
liv. En like, en kommentar, en 
delning på sociala medier eller en 
recension på Google är helt gratis 
men betydande för en småföre
tagare.

Vi kan inte ta vårt näringsliv i 
Lammhult för givet, så en liten 
påminnelse; handla maten, blom
morna, brödet, julklapparna, 
möblerna och det du kan i Lamm
hult med omnejd så vi framöver 
kan fortsätta handla i vårt när
område och företagen kan behålla 
sina anställda.

I SMÅLANDSPOSTEN, onsdag 12 
oktober finns en artikel om 
Svenssons i Lammhult, där VD 
berättar att 22 personer ska sägas 
upp i Lammhult eftersom admi
nistrationen ska flyttas från 
Lamm hult. Som Lammhultsbo 
är det med vemod och beklagade 
som jag läser artikeln. 

Svenssons startade i Lammhult 
för över 100 år sedan och Lamm
hult har varit det självklara och 
naturliga centrumet för Svens
sons i Lammhult. Lammhult är 
huvudorten för Svenssons med 
sin stora utställning. Jag vet att 
många har valt att besöka Svens

sons i Lammhult, inte minst un
der sommaren och semestern. 
Kom i håg att Svenssons i Lamm
hult inte är vilken Svensson som 
helst!

Jag hoppas verkligen att VD och 
ägare till Svenssons omprövar 
beslutet att säga upp personalen 
på administrationen och låta 
Lamm hult vara kvar som det 
natur liga centrumet för Svens
sons i Lammhult. 

Lammhult 19 oktober 2022
Stanley Ståhl
Lammhultsbo och Svenssonkund 

DET HAR SNART GÅTT 1,5 år sedan 
Nordic Nest Group AB förvärva
de Svenssons i Lammhult AB. 
Vid den tidpunkten hade bolaget 
precis stängt böckerna för sitt tuf
faste finansiella år någonsin, med 
ett rörelseresultat på  13,2 miljo
ner kronor, den totala förlusten 
sedan 2012 summerade till totalt 
 18,5 miljoner kronor. 

Det finns självklart många or
saker till att resultatet var så pass 
negativt, men oavsett dessa var 
möjligheterna till att investera 
och utveckla verksamheten ext
remt begränsade.

Argumenten för att, trots den fi
nansiella situationen, genomfö
ra förvärvet såg vi som självklara. 
Svenssons är både det äldsta och 
det mest kända varumärket inom 
segmentet premiummöbler i Sve
rige. Potentialen var enorm – dock 
var verksamheten i stort behov av 
satsningar och invest eringar, att 
hitta arbetssätt och strategier som 
var anpassade till idag aktuella 
marknadsförutsättningar. 

Att inte bara förvalta det snart 
125 åriga arvet utan att utveckla 
verksamheten för att stå starkt i 
minst lika lång tid till. En av de 
saker som imponerade mest på oss 
var det engagemang som fanns i 
teamet att på alla möjliga och 
tänkbara sätt, hitta lösningar för 
att nå ett så bra resultat som möj
ligt. Trots begränsade resurser. 

Sedan maj 2021 har teamet ut
vecklat verksamheten i en rasan
de fart. På mindre än 1,5 år har vi 
bytt ut hela den tekniska infra
struk turen, byggt ett nytt 
14 000 m2 stort lager för att be
driva den så viktiga logistikverk
samheten internt och inte som 
tid igare hos en extern leverantör. 

I september öppnade vi en ny 
1 500 m2 Svenssonsbutik mitt i 
centrala Stockholm, förhopp
ningsvis den första i en lång rad 
av nya butiker. Teamet, med både 
gamla och nya medlemmar, har 
kort och gott gjort en magisk in
sats för att lyfta verksamheten. 

Ett kvitto på det är resultatet 
för 2021 där försäljningen hamna

de på rekordhöga 391 miljoner 
kronor och ännu viktigare, resul
tatet slutade på 11 miljoner kronor. 
Satsningarna som har gjorts det 
senaste året summerar till investe
ringar på över 10 miljoner kronor.

Ett steg i den verksamhets ut
veck ling som pågår är den för
ändringen som nu sker på konto
ret i Lammhult, där 22 personer 
påverkas och blir uppsagda. Det 
är på alla sätt och vis ett tufft be
sked för de personer som påver
kas. 

Ur ett verksamhetsperspektiv 
är beslutet logiskt och ett steg i 
den utveckling som behövs för att 
bygga Svenssons starkare inför 
framtiden. Här har vi i uppgift att 
kunna hålla två tankar i huvudet 
samtidigt. Vi behöver självklart 
förstå hur beskedet påverkar de 22 
personerna och försöka hjälpa 
dem på allra bästa sätt, samtidigt 
behöver vi objektivt kunna se att 
detta är ett beslut som på sikt 
stärker Svenssons, inte tvärtom.

Förändringen som genomförs är 
begränsad till den administrativa 
delen i Lammhult och inget som 
påverkar butiken. Det har vi varit 
tydliga med i all kommunikation. 
Samtidigt som jag har stor förstå
else för oron och tankar för vad 
som kommer hända i framtiden 
behöver man kunna titta sakligt 
på situationen. 

Att olika personer, helt utan 
insikt i bolaget, i media har ut
talat sig om risken för att butiken 
nu kommer försvinna bidrar till 
en starkare oro och rädsla på helt 
felaktiga grunder. Den typen av 
agerande är något som på sikt 
skadar Svenssons.

I skrivande stund pågår arbetet 
med full fart för att ta fram en plan 
för hur vi ska utveckla butiken i 
Lammhult, att fortsätta utveckla 
och bygga den destination som så 
många kunder, från hela landet 
uppskattar. 

För äntligen finns det både vilja 
och finansiella resurser för att göra 
den satsningen!

We create better 
soundscapes

Scala Mobil bordsskärm. Design Anya Sebton.
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Tankar om den nya skolan
ELEVER PÅ LÅGSTADIET:

Jag vill kunna se in i personal
rummet.

Vi elever kan hjälpa genom att 
packa våra saker, min lärare säger 
att vi ska ta med våra saker innan 
julen. 

Bra, att man inte behöver gå ut 
för att komma till matsalen. 

Det känns spännande eftersom 
det är nya saker och nytt klassrum.

Det blir nära till bussarna. 

Det kommer bli roligt med nya 
fräscha toaletter och fler toaletter. 

På rasterna kommer man kun
na vara på en kompisgunga. 

Kommer vi träffa alla åldrar? 
Det kommer finnas en snö

gubbe eller något, som är varm. 
Jag hoppas man kan gå till 

biblio teket på rasterna. 
Vi hoppas att vi får nya kåsor.

Sammanställt av Charlotte 
Rönngren, F – 3-lärare på 
Lammhults skola.

ELEVER PÅ MELLANSTADIET:

Att den nya skolan kommer vara en 
jättebra skola än den gamla. Vi för-
väntar oss att det kommer vara en 
jättestor sporthall. Vi hoppas att man 
får vara i sporthallen på rasterna. 
Skolgården kommer vara jättestor 
med två pingisbord. Vi kommer få ta 
mer mat från matsalen för maten la-
gas här. Maten kommer vara varma-
re för den lagas här. Vi hoppas att de 
nya stolarna kommer är sköna. Det 
kommer vara mer skoldisco. Vi hoppas 
det kommer finnas cafeteria där mel-
lanstadiet och högstadiet får köpa. Vi 
tycker att klassrummen är jättestora 
med ljuddämpande material.

Jag vet att vi får större idrottshall och 
bättre omklädningsrum. Att vi kom-
mer att ha alla idrottslektioner inne. 
Jag tror att det kommer vara bättre 
skolmat för att i den nya skolan så 
kommer man att laga maten där.

Jag tror att det kommer bli mycket 
roligare att gå till skolan när vi har 
mer utrymme att röra oss på. Det 
kommer också vara fräschare för allt 
är nytt där. Vi kommer få mer mo-
tion pga att vi har större skolgård 
och nya saker att leka med, det kom-
mer vara skönt att om man ska gå 
någonstans så behöver man inte gå 
ut för allt sitter ihop.

Vi tänker att det kommer att bli 
mycket fräschare, finare och dessut-
om mycket roligare att gå till skolan.
Det kommer att bli mycket mer möj-
ligheter på den nya skolan då man 
har mycket mer redskap och plats.

Just nu har vi en liten och trång skol-
gård så på den nya skolgården kom-
mer vi att ha mycket mer möjlighet 

att ha kul på raster. Vi har också väl-
digt trånga kapprum nu vilket gör 
att det kommer bli mycket skönare att 
få nya. Nu blir det ofta väldigt hög-
ljudd och därför ska det bli skönt med 
mer ljudisolerade klassrum så det blir 
en bättre arbetsmiljö. Förmodligen 
kommer det också bli mycket bättre 
mat då den lagas på plats och kom-
mer då inte hinna bli kall.

Den blir jättefin, det kommer att 
vara fräscha lokaler, nya bord och nya 
stolar. Idrottshallen kan delas på två 
delar med en vägg. Matsalen kom-
mer att bli större och finare. Det finns 
basketplaner, fotbollsplaner, pingis-
bord och innebandyplaner på skolgår-
den. Det kommer att vara tystare i 
klassrummen och det finns nya vägg-
ar. Nya parkeringsplatser, och att det 
kommer och vara kameror ute i skol-
gården. Övervakning så att man inte 
ska förstöra om någon ska ta sönder 
något och erkänner inte det så finns 
det kameror att se sanningen. Det 
kommer att vara nya kapprum som 
man ska dela på med andra klasser. 
Det kommer att vara nya fönster.

Jag tror att vi kommer att ha en väl-
digt fin skola och matten kommer att 
vara godare tror jag vi kommer att 

kunna ha mera plats och det tycker nog 
vi alla och att mera kommer vilja vara 
i skolan. Men vi kommer väl inte dela 
skolgård och det vill nog ingen och så 
är det bra med kameror så att vi inte 
gör något illa. Matsalen där vi kom-
mer att är kommer att var kul att äta 
vid och det kommer att vara lugn och 
ro och pensionärer kommer också och 
då kommer det vara lugnt.

Det kommer bli mycket mer utrym-
me. Det kommer vara fräscha lokaler. 
Ljudisolerade klassrum. Maten lagas 
i nya skolan det vill säga att maten är 
varm. Grupprummen är utanför 
klassrummet vilket är bra då stör 
man inte varandra. Större skolgård 
då blir det mer plats till alla klasser.
Det kommer bli bra bibliotek där 
kan man läsa. Det är stor matsal och 
det kommer bli bättre mat för att 
matsalen är i den nya skolan.

Våra förväntningar om det nya sko-
lan i Lammhult är det ska vara 
bättre och mer praktiska lokaler.

Jag har höga förväntningar på den 
nya skolan. Jag vill jättegärna se 
våra nya klassrum och hur det kom-
mer se ut. Jag vill se hur fin den nya 
idrotts hallen ser ut och hur ljuddämp-

ningar fungerar samt ser ut. Jag 
skulle vilja se hur lamporna kommer 
se ut på det nya biblioteket. Jag har 
mycket förväntningar om att man 
inte ska förstöra den fina isbjörnen 
med pingvin. Jag hoppas på att man 
inte ska kasta snöboll på rutorna i 
den nya skolan.

Vi tror att det kommer bli mer yta så 
att det inte blir trångt som t.ex. i 
kapprummet i barackerna. Vi för-
väntar oss att ingen ska klottra eller 
förstöra skolan. Vi förväntar oss att 
det ska bli finare och bättre omkläd-
ningsrum i idrottshallen. Vi tycker 
att det ska bli kul med en ny skolgård 
då vi på mellanstadiet har en ganska 
liten och det inte finns så mycket att 
göra.

Jag tycker att det är bra för att det 
blir större utrymme och då kan man 
röra sig fritt. Det finns också större 
kapprum. Det finns också större 
grupprum. Man kan också sprida ut 
sig när det är test. Vi kommer ha 
ljudisoleringar så att det inte ekar 
det är väldigt stort ju. Vi kommer få 
nya bänkar och nya material. Vi 
kommer ha större matsal. När vi 
har idrott så behöver vi inte ha det 
ute för att det blir större idrottshall.
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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

ELEVER PÅ HÖGSTADIET:

Våra förväntningar om nya skolan 
är att det kommer att finnas mer 
yta att röra sig på. Den kommer 
att vara mycket finare än den 
gamla skolan. Det kommer an
tagligen att bli bättre skolmat för 
att den lagas i skolan.

Våra förväntningar för den nya 
skolan i Lammhult är att det ska 
vara bättre och mer praktiska lo
kaler. Vi hoppas också på att med 
den nya matsalen och tillagnings
köket kommer med bättre mat 
och lägre ljudnivå i vår matsal.

Våra förväntningar på den nya 
skolan är att den ska vara finare, 
man ska ta hand om den och inte 
skräpa ner eller klottra ner. Alla 
måste ta sitt egna ansvar för att vi 
tillsammans ska kunna hålla sko
lan i bra skick. Att de ska finnas 

skyltar så man kan veta vart man 
ska när vi är nya så man hinner 
komma till lektionen.

Våra förhoppningar kring nya sko
lan är att det ska finnas mycket 
utrymme att vara på under raster
na, både ute och inne. Vi hoppas 
även att studierna blir bättre och 
att alla trivs bättre.

Vi förväntar oss att den nya skolan 
kommer att vara både modern, 
fräsch och fin. Vi hoppas att vi 
kommer få bra arbetsmöjligheter 
genom att få bra förutsättningar i 
vår undervisning. Vi vill inte ha 
några elever som springer i korri
doren och rycker i handtag i syfte 
av att störa. Vi har dock fått be
sked att detta har löst sig med att 
man måste öppna en dörr med en 
tagg. Vi hoppas att få bra arbets
möjligheter utanför våra lektioner 
också. Vi vill ha bord utsatta som 

man kan sitta vid och arbeta på 
våra raster.

Vi förväntar oss en magisk skol
gång där vi har extremt roligt och 
vi lär oss mycket. Vi förväntar en 
fin skola och skolgård med bra lä
rare. Dessutom förväntar vi oss att 
barnen inte stör oss utan sköter sig 
bra. Till sist förväntar vi oss bra 
beteende av alla på hela skolan.

Vi förväntar oss en finare skola, vil
ket kommer göra skolan roligare 

vilket resulterar i bättre skol arbete. 
Större så alla får mer utrymme att 
röra sig på. Fräscha duschar och to
aletter. Större möjligheter till bättre 
under visning på idrotten, då vi tror 
vi kommer kunna göra mer saker i 
nya idrottshallen. Skönare stolar. 
Fräsch hemkunskapssal, utan kack
erlackor och tillgång till mer red
skap. Större och fler parkeringar. 
Saker att göra på rasterna istället för 
att bara sitta med mobilen. Bättre 
mat då maten ska lagas på plats. 
Speglar i omklädningsrummet.

Välkommen till oss
Vi växer och flyttar till ny lokal!  
Vid årsskiftet hittar ni oss på Köpmannagatan 1.

Linda, Tina & Tilde  
Telefon 0472/26 06 10
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SARA KANSTEDT, PLATSANSVARIG PÅ CLEMONDO I LAMMHULT:

Snart flyttar vi in i Herrgården
Clemondo, med huvudkontor, 
fabr ik och lager i Helsingborg, 
har även kontor i Lammhult. Där 
sitter kundsupport, marknad och 
produktledning samt vårt utveck
lingslaboratorium som tar fram 
framtidens rengöring s produkter.

Företaget säljer städ och 
hygien produkter under vaurmär
ket Liv samt fordonsrengöring 
under varumärket Lahega. Rengö
ringsprodukter till industrin säljs 
under varu märket Strovels. 

Clemondo har totalt 67 an
ställda, varav 11 sitter i Lammhult.

Clemondo har stort fokus på håll
barhet och har tagit fram unika 
fordonsprodukter, där biologiskt 
nedbrytbara produkter från växt

riket ersatt petroleum. Dessa pro
dukter har upp till 95 % lägre 
miljö belastning än traditionella 
pet ro leum baserade produkter. 

Utöver att produkterna har 
lägre miljöbelastning så bidrar de 
även till en tryggare och säkrare 
arbetsmiljö för personalen som 
använder dem. Vi vill göra skill
nad på riktigt och omtanke är 
med oss i allt vi gör.

Personalen är väldigt glada och 
stolta över den kommande flytten 
till Herrgården. Det blir en krea
tiv miljö för personalen att arbeta 
i. Det visar också att företaget vill 
satsa på personalen som jobbar i 
Lammhult. Den 1 februari 2023 
går flyttlasset! 

Få en föraning  
av Julen på 

Hjälms
bodarna

Adventskaffe  
söndagen den 20/11

klockan 11 – 17

Försäljning
Lersmycken – Biprodukter

Fågelfrö med mera

Tomtemor  
finns i 

Lillstugan!  

Ponnyridning 
klockan 12 – 15

Varmt
Välkomna
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ÅRETS LAMMHULTSBO:

Ida Claesson, energiknippe
IDA CLAESSON ÄR UPPVÄXT på 
landet norr om Lammhult i Säv
sjö kommun och gick grundsko
lan i Rörvik. Hon bor med sambo 
och två barn i villa i Lammhult, 
är familjehem sen 2012. Ida har 
fyra barn, två hemmaboende och 
två vuxna samt  två vuxna bonus
barn och två barnbarn.

– Mina två barnbarn är bästa 
lyckopillren, men träningen och 
skogen ger mig återhämtning.

Utöver familjen är föreningslivet 
hennes stora intresse, hon startade 
sin första klubb i en kätte hemma 
i ladugården för barnen i närlig
gande byar när hon var sex år. 

– Där umgicks vi och utbytte 
mycket erfarenheter i många tim
mar. Vi hade allt från bokklubb 
till häst och hundklubb.

Du har själv suttit i styrelsen för 
Lammhults Samhällsförening 
sedan 2013 och därmed deltagit i 
arbetet med att utse årets Lamm-
hultsbo i många år. Hur tänker du 
kring resonemanget när styrelsen 
valde att utse dig?

– Jag var inte alls beredd på att 
jag ens skulle bli nominerad 
efter som jag trodde att de flesta 
fortfarande antog att jag satt med 
i styrelsen. Men vet ju att jag 
brunnit och jobbat för Lammhult 
som ort under lång tid och att jag 
uppfyllt alla kriterier för att bli 
årets Lammhultsbo i många år 
om jag inte suttit i styrelsen. Jag 
har varit aktiv i flertalet förening
ar och projekt under många år.

– Det jag är mest stolt över och 
brinner mest för är nog när Lamm
hults Trendgym kom till då 
Lamm hults Trendmix och Lamm
hults gym slogs ihop 2007 – 2008, 
men även Lammhults dagen och 
Julmarknaden har varit lyckat 
under många år.

På ditt diplom står bland annat 
detta: ”…en till synes outtömlig 
energi att utöva engagemanget 
med”. Vi som har haft förmånen 
att uppleva denna energi undrar 
ofta över hur du gör?

– Jag har inte mer energi eller 

tid än någon annan men ett stort 
engagemang och älskar att ha 
många bollar i luften. Vill man 
förändra behöver man engagera 
sig och för våra barn och barn
barns skull vill jag ha en levande 
bygd. Det är inte min grej att sitta 
hemma och gnälla, jag är en doer. 

– Jag känner att jag vill ge mina 
barn och medmänniskor att ideellt 
föreningsliv och engagemang kan 
ge så mycket tillbaka. Glädje, ge
menskap, samvaro. Jag är uppvuxen 
i föreningslivet, mamma på sin tid, 
min pappa är fortfarande förenings
människa och ideellt engagerad.

– Att planera och skapa evene
mang som är för alla människor är 
en fantastisk känsla. Sen kan jag 
erkänna att under vissa perioder 
har det varit väl hektiskt även för 
mig. Och efter till exempel Lam
mhultsdagen krävs det återhämt
ning och seme ste rdagar så det 
kostar på, även för mig. Jag är väl
digt tacksam att min familj stått 
ut med mitt stora engagemang.

Utöver ditt samhällsengagemang 
har du ett stort intresse för hälsa och 
välmående. Hur började det?

– Så länge jag minns har jag 
brytt mig mycket om människor 
och deras välmående. Mitt trä
ningsintresse kom efter jag fått 
min äldsta dotter, jag har varit 
gruppträningsinstruktör sedan 
2005. Att få umgås med andra 
människor och sprida glädjen och 
nyttan som fysisk aktivitet ger oss 
är värdeskapande. Alla ska kunna 
delta och det ska vara roligt, det 
lilla gör skillnad för vår hälsa i 
längden. 2020 ställde jag om från 
att ha jobbat på förskola i nästan 
hela mitt liv till att börja plugga 
till hälso och friskvårdscoach. 
Det var ett fantastiskt år med 
egen utveckling och ny titel. Ef
ter det startade jag mitt företag 
inom hälsa som jag drömt om i 
många år, Helhetshälsan, där jag 
har massage och personlig trä
ning både individuellt och i 
grupp. Sedan mars 2022 jobbar 
jag också deltid som hälsocoach i 
Sävsjö kommun, så nu är det häl
sa och friskvård på heltid!

Vem inspireras du mest av när det 
handlar om vikten av att ha en 
frisk kropp och en lugn själ?

– En lugn själ, absolut en av 
mina äldsta vänner, Sanna Lohm. 
Hon och hennes man är båt
nomader i Medelhavet sedan fyra 
år. Hon har genom sitt liv med 
upp och nedgångar lärt mig 
mycket om livet och hon har även 
utbildat mig till medicinsk barn 
och yogainstruktör. En sund och 
frisk kropp för mig är en kropp 
som samarbetar och som är i ba
lans där min mormor är en stor 
förebild. Hon var alltid en frisk 
och positiv fläkt.

Kvinnors hälsa ligger dig varmt om 
hjärtat. Hur ser du på att stora 
delar av sjuk- och hälsovård 
fortfarande främst baseras på fakta 
hämtad från undersökningar och 
forskning kring mäns hälsa?

– Ja, man kan inte tro vi lever på 
2020talet, men med nya allmän
politiska debatten i riks dagens 
kammare häromdagen får man lite 
hopp. 

– Att ämnen som jämlik vård, 
klimakteriet, endometrios, mer 
pengar till forskning på kvinnor 
och tillgång till påläst kvinno
vård i hela landet ens kommer 
upp på agendan är verkligen på ti
den – och även om det är låååångt 
kvar till faktisk förändring, så 
väljer jag att hoppas att kvinnor 
kan få lite upprättelse. Så många 
lider i det tysta.

Du har jobbat mycket, dessutom 
samtidigt som du gått olika 
utbildningar. Nu driver du egen 
firma. Vad har du för tankar och 
drömmar inför framtiden?

– Jag har alltid älskat att jobba 
och i stort sett i hela mitt liv haft 
flera jobb samtidigt. Äldrevården, 
personlig assistent, kyrkvaktmäs
tare, servitris, barnskötare och nu 
hälsocoach. 

– Att inte vara fast i det gamla, 
att ständigt fylla på kunskap och 
utmana mig själv är nog mitt 
motto, lite ”det har jag aldrig prö
vat så det klarar jag nog” som 
Pippi Långstrump sa.

På sidan tre i detta nummer av 
Lammhults Allehanda skriver 
Mikael Averskog, ordförande i 
Lammhults Samhällsförening, att 
det behövs fler engagerade medlem-
mar i föreningen, inte minst i styrel-
sen. Hur tror du detta kommer sig? 

– Jag tror att vi människor idag 
är så upptagna med att förverkli
ga oss själva så vi glömmer bort 
varandra. För att kunna förändra 
behöver vi bry oss om varandra 
och engagera oss. Att många 
dessutom tror att det krävs massa 
tid för att vara med i en förening 
och, ja det gör det om man är som 
jag (skrattar), men lite tid gör 
också skillnad. Om alla gav bara 
lite av sin tid skulle det ge hur 
mycket ideell kraft som helst, vi 
skulle lära känna så många nya 
människor och få en helt ny syn 
på vad livet är. Att vara med i 
samhällsföreningen är en chans 
att kunna förändra och göra 
Lammhult till den bygd vi vill 
leva i.

– Sen jag tror att pandemin har 
gjort att vi tappat lite av det ideel
la engagemanget. Människor är 
bekväma och har kanske upptäckt 
att det är ganska skönt att slippa 
dra iväg på möten eller träningar.

Avslutningsvis, hur vill du att 
Lammhult ska utvecklas som 
samhälle? Vad kan bli ännu bättre?

– Jag hoppas att Lammhult 
fortsätter att jobba på tillsam
manskänslan, att vi är stolta över 
vår bygd, att vi hjälps åt, att vi 
uppfostrar varandras ungar, att vi 
pratar med varandra istället för om 
varandra. Och, såklart, att före
tagen fortsätter att expandera och 
att alla nyinflyttade ska känna sig 
välkomna och omhändertagna.

Ida Claesson. Privat foto.
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PLANERINGEN KLAR FÖR ÅRETS

Julstuga i Fraggahult
I oktober träffades julstugegruppen i bygde
gården i Fraggahult för ett kärt nöje, plane
ringen av årets julstuga.

Den traditionella julstugan i Asa Bygdegård, 
Fraggahult har öppet lördag 19 och söndag 20 
november kl. 12 till 17. Hantverkare från trak
ten erbjuder alster. Smycken, glaskonst, trä
slöjd, textil, skinn och hemvävt, stickat, vir
kat, dörrkransar, hembakt och tomtar lockar 

många besökare. Garnering av pepparkakor 
och tomteverkstaden för de yngre besökarna 
är också populärt. En underbar utställning 
med adventsstjärnor och tomteparad utlovas. 
Bygdegården är uppförd på 50talet och det är 
extra trevligt att umgås och dricka kaffe med 
hembakt i denna miljö. Mer info, vägbeskriv
ning med mera finns på www.asabygdegard.se.

Mycket välkomna önskar Julstugegänget i Asa ■

Söndag 11 december  
kl 16.00 i Bergs kyrka

Vivaldis 

Årstiderna 
med Musica Vitae och  
Benjamin Schmid

Entré 150 kr, barn och unga gratis. Läs mer på musikiberg.se
Arr: Musik i Berg i samverkan med Lammhults församling

Öppet hus för seniorer  
på Lammhults Trendgym

Torsdag den 17 november klockan 9.00 till 
11.00 kommer det att vara öppet hus på Lamm
hults Trendgym i samarbete med Helhetshäl
san och Vårdcentralen i Lammhult, på Värna
movägen 46 i Lammhult. 

Föreningens styrelse, instruktörer, FAR
ledare, personlig tränare, massör, fysio
terapeut och distriktssjuksköterska kommer 
att vara på plats och presentera sig.

Det kommer bli tävlingar och utlottningar 
där besökarna har chans att vinna priser. Vi 
kommer att mingla, prova på gymna stik i olika 
former samt fika. Ditt sätt att leva har stor be
tydelse för din hälsa och livskvalitet. 

Träffen är ett samarbete mellan Lammhults 
Trendgym GF, Helhetshälsan och Lamm
hults vårdcentral. Vi värnar alla om hälsa, 
friskvård och arbetar efter samma mål att det 
ska vara roligt att röra på sig! Vi ser en stor 
vinning i att samarbeta med varandra för att 
kunna möta så många människor som möjligt 
men även allas olika behov, önskningar och 
efterfrågan.  

Alla är välkomna, såväl medlemmar som icke 
medlemmar. Väl mött! ■

God jul och  
Gott Nytt År  

önskar

Sandra salongen 
070 - 942 96 26

Fotvårds-
kliniken Lisa 
070 - 562 85 52 



11

Program
15.00 - 18.00 Lions klassiska 
julmarknad i Godsmagasinet. 
Tomten delar ut godi s påsar till 
barnen, lotteri med delikatesser 
till jul bordet som vinster. Även 
Chokladhjul på Värds hustorget.

15.00 - 18.00 Knallemarknad i 
Handelsbankens gamla lokaler 
och Träffpunkts båda lokaler.

16.30 - 17.30 Tomten landar vid 
Lygnen för att ta emot önskelis
tor. Följ marschallernas ljus in 
på Lygnenrundan.

Tomten
VISST ÄR TOMTEN på sin vanliga 
plats vid Lygnen igen, nu som 
tidigare år. Håll en vuxen hårt 
i handen och följ stigen med 
de tända marschallerna in på 
Lygnen rundan.

Varmt välkomna till årets
JULMARKNAD

BÖRJE SVENSSON BERÄTTAR OM

Minnen från 1950-talets jular

Alfred och Inga-Britt Svensson, samt jag (Börje) och min syster Ann-
Britt. På bilden syns en fåtölj som min pappa klätt och en trasmatta till 
vilken min mamma klippt ”trasorna”. Året bör vara 1955. 

JAG VÄXTE UPP PÅ GREVARYDS-

GATAN. Min familj flyttade in i ett 
av de nybyggda tvåvåningshusen 
1948. Husen hade byggts av KF 
till arbetare och chefer på AB 
Lamhults Stol & Snickerifabrik 
kallad ”Pinnen” (som i pinnstol), 
nuvarande Norrgavel. Min pappa 
jobbade som tapetserare på Pin
nen, så det var naturligt att vi fick 
plats i ett av tvåvåningshusen.

Julen inleddes i advent med att 
vi hängde upp en mobil beståen
de av en stor stjärna med ned
hängande småstjärnor, som jag 
tillverkat i skolan, under ledning 
av Stig Henning och hans fru. Vi 
hade också en adventsljusstake 
med fyra stearinljus, som tändes 
efterhand som adventstiden när
made sig julafton. 

Julskyltningen var en stor hän
delse. Speciellt minns jag när ba
garen bakat doktor Wides resa i 
Afrika som visades i skyltfönstret. 
Doktorn hade klagat på att baga
ren störde honom tidigt på mor
gonen. Bagaren hade en skylt vid 
bakverket på vilken det stod: 
”Sov du lilla Vide”. Doktor Wide 
hade sin mottagning och bostad 
ovanför bageriet i Centrumhuset. 

När jag var omkring fyra år 
trodde jag att jag på julskyltning
en träffade den riktige tomten, 
som spelades av August (tror jag 
han hette) i Hisshult och som 
hade ett mycket långt äkta skägg. 
Jag har inget minne av att själv 

köpte julklappar för egna pengar 
under 1950talet till föräldrarna 
eller systern. I god tid före jul
afton köpte min pappa in spil
långa som han sedan lutade i en 
träbalja i källaren. 

Till julen köpte vi alltid en 
kagge på fem liter svagdricka, 
som såldes av en drickakörare 
från Nässjö och vars bil stannade 
på Grevarydsgatan. Något år 
höggs en julgran av pappa då han 
fått löfte att hugga på Carlssons/
Lammes ägor, om jag minns rätt. 

Julafton började med att vi åt 
havregrynsgröt och smörgås. Om 
jag har rätt för mig, så jobbade 
pappa halva julafton. Mamma 
hade under tiden fullt upp med 
julmaten. När jobbet på ”Pinnen” 
slutat var det dags för doppet i 
grytan, skinka, revbensspjäll, jul
korv, grisfötter (min favorit) och 
bruna bönor. Till maten dracks 
svagdricka och som efterrätt fick 
vi frukt kräm. Vi lyssnade på jul
sånger i radio Vid eftermiddags
kaffet hade vi kakor, hasselnötter, 
dadlar och fikon och jag fick saft. 
På kvällen kom tomten och de
lade ut klapparna. Julaftonskväl
len avslutades med tomtegröt (ris
grynsgröt, viter gröt).

Jag kan väl ha varit i treårs
åldern när jag när jag satt i pappas 
knä och påpekade att ”tomten 
hade pappas byxor”. Den julklapp 
som jag minns bäst var 1958 då jag 
fick en jordglob med en Sputnik i 

ståltråd, som kunde vevas runt 
globen.  

Någon gång åkte vi med buss 
till julottan i Aneboda på juldags
morgonen. På annandagen kom 
ofta släktingar på besök. Då spe
lade de äldre kort, 21 tror jag det 
kallades, eller tävlade i 20 frågor, 
medan jag ritade eller lekte ute. 

Ja, det är vad jag tror mig minnas 
från 1950talet, jular utan TV eller 
mobiltelefon, vi fick telefon först 
1961. Vid jul fick jag följa med 
föräldrarna till telegraf stationen, 
där de ringde släktingar och öns
kade god jul.
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STYRELSEN PRO LAMMHULT:

Vad vi gör i Pro
Vårterminen avslutades med en 
resa till Rydaholm med lunch på 
värdshuset och besök på bilmuse
et. Ett 25tal medlemmar avluta
de en lyckad utflykt med spontan
fika på Estwalls Konditori i 
Moheda.

En fin sommar lockade till korv
grillning vid Stentorget. Ett 20
tal medlemmar njöt av samvaron 
i solskenet.

Vi har inlett samarbete med 
Lammengatans boende. I sam
band med kommunens äldredag i 
Gemla följde några medlemmar 
med som ledsagare. Ett trevligt 
utbyte som kommer att fortsätta.

Höstens aktiviteter har startat 
med månadsmöten och pubkväl
lar enligt program. Studiecirkeln 
Mig lurar du inte pågår, i sam
arbete med ABF. Ett stort intres
se från medlemmarna, man mås
te vara vaksam mot bedrägerier.

Stickcafé och Gubbafiket pågår 
som vanligt.

Vi hoppas på en fin höst och vin
ter med trevliga sammankomster.

Aneboda kyrka

Fredag 4 november
08.00 Öppen kyrka. 14.00-
17.00 Gravsmyckningskaffe. 
14.00 Musikandakt, Lennart 
Johnsson, Charlotte Forsberg.

Lördag 5 november
16:00 Minnesgudstjänst, Leif 
Adolfsson, Charlotte Forsberg. 
Vokalgruppen Aura medverkar

Lördag 10 december
17:00 Musikgudstjänst med 
Växjö Manskör

Asa kyrka

Fredag 4 november
08.00 Öppen kyrka. 14.00-
17.00 Gravsmyckningskaffe.
15.30 Musikandakt, Lennart 
Johnsson  Charlotte Forsberg.

Lördag 5 november
18.00 Minnesgudstjänst. Leif 
Adolfsson, Charlotte Forsberg. 
Vokalgruppen Aura medverkar

Söndag 27 november
10.00 Mässa. Melina Blomqvist, 
Charlotte Forsberg. Majken 
Håkansson  saxofon, Albakören. 
Glögg och pepparkaka

Bergs kyrka

Fredag 4 november
08.00 Öppen kyrka. 14.00-
17.00 Gravsmyckningskaffe.
17.30 Musikandakt, Leif Adolfs
son  Dorothea Knust, Bortom det 
jag dunkelt anar  Pär Lagerkvist i 
ord och ton

Söndag 6 november
16.00 Minnesgudstjänst. Leif 
Adolfsson, Charlotte Forsberg. 
Vokalgruppen Aura medverkar

Onsdag 9 november
14.00 Stickcafé i Bergs sockenstu
ga. Kaffe och te bjuder vi på. Du 
tar med dig eget fika.

Onsdag 16 november
08.30 Mässa. Leif Adolfsson, 
Erik Källner.

Lördag 19 november
17.00 Tankar och toner inför 
helgen. Leif Adolfsson, Charlot
te Forsberg. Kristina från Duve-
måla. Projektkör från Ingelstad 
med solister

Måndag 21 november
17.00 Julstuga i Bergs bygdegård. 
Inger Spjut. Pyssel, gröt, skinksmör
gås, kaffe och pepparkaka.

Onsdag 23 november
14.00 Stickcafé i Bergs sockenstu
ga. Kaffe och te bjuder vi på. Du 
tar med dig eget fika.

Onsdag 7 december
14.00 Stickcafé i Bergs sockenstu
ga. Kaffe och te bjuder vi på. Du 
tar med dig eget fika.

Söndag 11 december
16.00 Musikgudstjänst. Leif 
Adolfsson. Musica Vitae framför 
Vivaldis Årstider. 

Lammhults kyrka

Söndag 13 november
10.00 Mässa med små och stora. 
Tobias Stark, Lena Carlsson, 
Inger Spjut. Konfirmanderna 
medverkar. Utdelning av Barnens 
bibel till 5åringar. Fika

Söndag 4 december
10.00 Mässa. Lennart Johnsson, 
Magnus Jakopsohn.

Onsdag 7 december
18.00 After Work  Skola för fred 
i Betlehem. Biskop emeritus 
JanOlof Johansson talar om Den 
gode herdens skola i Betlehem

Lördag 10 december
15.00 Luciagudstjänst. Leif 
Adolfsson, Charlotte Forsberg, 
Inger Spjut. Luciatåg med julfest

Söndag 18 december
10.00 Mässa. Richard Grügiel, 
Charlotte Forsberg.

Aktiviteter Lammhults församling med reservation för ändringar.

Jättefjäril har skapats på Lammhults gjuteri

I dagarna invigs en imposant fjärilskulptur på 
Vasa Reals skolgård i Stockholm, av konstnä
ren Göran Hägg som ofta gjuter sina verk på 
Lammhults Gjuteri.

– Vi har ett bra samarbete. Nästa projekt blir 
en gorilla och en elefant som beräknas gjutas 
runt jul.

Fjärilens stomme är av gjutjärn medan ving
arna är av aluminium. Sedan har Göran 
Hägg målat den i gulsvartmönstrade färger. 
Förebilden är en monarkfjäril.

Beställare av fjärilen är Stockholm konst 
som ska placera verket på Vasa Reals skolgård 
i Stockholm, där det ska anläggas en odlings
hörna. Då en tävling utlystes om en konstnär
lig utsmyckning skickade Göran Hägg in sin 

idé om att göra en fjäril, vilket blev det vin
nande förslaget. Genomförandet har dock 
försenats tre år efter att upphandlingen över
klagats av en Göteborgskonstnär.
– Jag hade gjort allt förarbetet när allt stanna
de av. Sedan har det varit en lång väntan, 
konstaterar Göran. 

I höstas beslutade dock Stockholm konst att 
göra ett direktköp av konstverket, därmed 
kunde Göran fullfölja uppdraget.

I mitten av oktober var Göran på plats i 
Lammhult och såg hur fjärilen tog form.

– Mikael gör alltid ett bra jobb. Vi har ett bra 
samarbete. Har man bara en bra modell så 
fixar han allt!
 ■

En ståtlig fjäril har tagit form i Lammhult. 
Fjärilen är 240 cm hög, har en vingbredd på 
210 cm och väger 380 kilo.
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Stoftavskiljning
för träindustri

Verkstad och
byggplåtslageri

nikolaussons.se

Vi har nya produkter, tvålar, ljus och 50 %-hörnan är påfylld! 

Maxa julmyset! 
Start julmarknadsdagen. Strålande välkomna!
Passa också på att ta pysseltygbitar, fårskinnsbitar, med mera.  
Du ger endast ett bidrag till BRIS.
Öppet 12.00-18.00
Alltid öppet efter förfrågan!
0382 – 20813  poppinsmobelklinik.se
Köpmannagatan 1, ”Gamla Konsum”.

KIMITO LANTMANNAGILLE var värd för evene
manget som pågick i två dagar, fredagen den 
30 september och lördagen den 1 oktober i 
Åbolandet, Finland. Ljudet från brummande 
traktorer ljöd över åkrarna utanför Axxell 
Brusaby i Kimito då nordiska mästerskapen i 
plöjning avgjordes.

Tävlingarnas enda kvinnliga deltagare, 
Fanney Bengtsdottir från Småland i Sverige, 
visade prov på sin skicklighet i plöjning och 
tog hem rubbet i juniorklassen i nordiska 
mästerskapen. Hon var bäst i både stubb och 
vallplöjning och besegrade sina motståndare i 
överlägsen stil.

– Jag är jätteglad. Stubbplöjningen gick rik
tigt bra, och tydligen gick också vallplöjning
en fint trots att jag varken har tävlat eller trä
nat på vall tidigare, säger Bengtsdottir.

Självklart vill Lammhults Samällsförening 
uppmärksamma Fanneys skrällvinst.

I de nordiska juniormästerskapen tävlade för
utom Fanney Bengtsdottir, bördig från 
Lamm hult, deltagare från Finland och Dan
mark om mästerskapstiteln. Tävlingarna ord
nades på åkrarna intill Axxell Brusaby natur
bruksverksamhet. De tävlande från Finland 
var Lasse Hietaoja och Oskari Kuusela och 
från Danmark Frank Andersen. De tävlandes 
ekipage var som följer: Lasse körde en Valtra 
900 med en Kverneland AB85plog, Oskari en 
Ford 4000 framför en Fiskars KH, Frank täv
lade med en David Brown 990 M med en med 
en Kverneland vilket även Fanney gjorde, 
dock med en Valtra. 

Poängen blev följande: etta kom Fanney 
Bengtsdottir med 430,5 poäng, bara en halv 
poäng bakom kom tvåan Lasse Hieta oja, 
Finland, med 403,0. Trea kom Frank Ander
sen, Danmark, med 375,0 och på fjärde och 
sista plats hamnade Oskari Kuusela, Finland, 
som var tävlingens yngste deltagare, med 
297,0 poäng.  ■

Nordiska mästerskapen i plöjning
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Lokal mat med kvalitet och smak
Kött, korv, kryddor och dryck 
från gården och andra små tillverkare.   
Lammskinn – Ullfiltar – Hantverk
ÖPPET ALLA DAGAR 9 - 18  
3 - 4 december JULMYS 12 - 16
www.langsryd.se  telefon 070 - 26 29 299

GÅR DSBUTIKEN I
L Å N G S R Y D

Vintermys
Lördag och söndag 10 – 16

Lättlunch och fika vid brasan 
Boka gärna för egna evenemang,

ring Ingrid Brentel på 070 – 875 60 29.

IFK Lammhult vill framföra ett stort tack!
Många företag har i år bidragit extra ekonomiskt så att vi har kunnat 
färdig ställa ett stort projekt nere på Norrvalla. Vi har i år med hjälp av 
sponsorer och Växjö Kommun kunnat färdigställa ett helt nytt bevattnings-
system med egen brunn nere på vår anläggning. Utan våra sponsorer hade 
det inte varit möjligt!

Extra tack till:

GBJ BYGG
Torbjörn Johansson AB Ello i Lammhult

Abstracta EventRent 
Ackurat Nilssons Möbler 
Lammhults EL WTL Express 

Söders Olja & Rör Hermanssons rör 

Steelform Frendo 

Tenggrens Bygg

TRADITIONSENLIGT ordnade IFK 
Lammhult den populära Lamm
hultsCupen även i år. Cupen är 
för de allra minsta lirarna, lagen 
kommer oftast från de närliggan
de orterna.

Cupen blev snabbt fullbokad 
även i år. IFK ställde upp med 
hela tre egna lag, två pojklag och 
ett flicklag.

Trots att vi inte hade lika 
mycket tur med vädret som 2021 
så blev det en lyckad dag med 
mycket pub lik, engagerade ledare 
och jublande barn.

Nu siktar vi på en minst lika 
lyckad cup 2023, eller varför inte 
en inomhuscup i vår nya sporthall 
efter nyår! ■

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN 

IFK Lammhult
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CORSO Design Peter Andersson

Vinnare A-Slutspelet:  
Johan och Jonas.

Vinnare A-Slutspelet 
Daria och Linda.

Vinnare B-Slutspelet: 
Jeppe och Andreas.

Vinnare B-Slutspelet:  
Sandra och Martina.

RESULTAT FRÅN LAMMHULTS 

Padelmästerskap 10/10 2022
Stort grattis alla vinnare, och tack till publik, arrangörer och spelare!
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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.

Det sägs att tiden går fort när man har roligt 
och det verkar som att det stämmer! I skri
vande stund är vi en vecka från höstlovet och 
det har gått i en rasande fart fram nu.

Efter en härlig sommar med många roli
ga aktiviteter, som tex avslutningsresan till 
Liseberg, läger på Holmarna, bad på Hälso
arenan, utflykter till Hop´n´pop och Spel
hallen, gick vi in i höstterminen med ny en
ergi.

Vi startade upp de första veckorna med 
Skugge boläger med åk 9, vandring med akti
viteter till Vindskyddet med åk 7 och en hel
dag med åk 8 där det bland annat gjordes 
smaskiga tårtor. 

Hösten har sedan fortsatt med våra upp
skattade morgonpromenader på torsdagar
na, vi har startat både Tjejer emellan och 
Killar emellangrupperna, där ungdomarna 
själva bestämmer vad de vill göra, vilket de 
självklart har möjlighet att göra även under 
våra öppetkvällar. Alla de här kvällarna är 
väldigt väl besökta vilket vi tycker är super
roligt. 

Nytt för den här terminen är att vi tillsam
mans med Kultur och fritid har startat upp 
Sportcafé på fredagskvällarna i Idrottshallen. 

Där kan ungdomar mellan 13 till 18 år 
komma och spela volleyboll, basket, fotboll, 
köra lekar och annat kul. Ledare för Sport
caféet är äldre ungdomar som har tidigare 
gått på skolan. 

Under höstlovet kommer vi äntligen, efter 
tre års uppehåll, kunna köra När Lammhult 

tystnar igen, vilket är en Spökrunda för ung
domar i åk 7 till 9, en samverkan med alla fri
tidsgårdar i Växjö kommun. 

I en skog nära oss kommer omkring 200 
ungdomar kunna gå en reflexsnitslad runda 
där man ska lösa uppdrag och troligtvis kom
mer stöta på skräckinjagande spöken och an
nat skrämmande. Vi hoppas självklart på en 
rysligt läskig och rolig kväll.

Hösten har också präglats av tankar, idéer 
och förberedelser inför vår flytt in i de nya fri
tidsgårdslokalerna i nya skolan. 

Det kommer bli annorlunda och kanske 
lite utmanande för oss att ha fritidsgård inne 
i skolans lokaler, men vi tänker positivt och 
ser många möjligheter med detta. 

Flytten är tänkt under december, så vi kom
mer troligtvis inte kunna ha så mycket verk
samhet under jullovet, men räknar med att 
vara i gång när skolan börjar i januari.

MAGDA LUNDH, LIZETTE DANIELSSON, NILS ISRAELSSON:

Nytt från Unkan

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

Frisk och stark
på lokal mark
www.trendgym.se



17

Idrottens dag i Lammhult

HELA LAMMHULTS SKOLA genom
förde Idrottens dag den 30 sep
tember 2022. 

RÖRELSEGLÄDJE GER VÄLMÅENDE

Vi vet idag att fysisk aktivitet är 
bra för barns välmående, skol
resultat och hälsa. Samtidigt vi
sar forskning att barn och unga 
rör sig alldeles för lite. 

I dag når bara 44 procent av 
pojkarna och 22 procent av flick
orna den rekommenderade nivån 
av 60 minuters fysisk aktivitet om 
dagen. Idrottsrörelsen vill, med 

skolans hjälp, förändra det. 
Huvud arrangör för idrottens 

dag är Riks idrotts förbundet och 
dess dist rikts förbund. 

Syftet med dagen var att skapa 
rörelseglädje och bygga broar mellan 
skolan, barnen och idrottsrörelsen. 

Det centrala från Riks idrotts
förbundet var att eleverna skulle 
vara aktiva i två timmar denna dag. 

DE VIKTIGA FÖRENINGARNA

Solen sken och vi hade en riktigt 
lyckad dag, en dag vi hoppas kan 
bli en fin tradition för Lamm

hults skola. Vi hade ett fint en
gagemang och uppslutning av de 
föreningar som SISUSmåland 
fått klartecken av. 

Att skolan har ett samarbete 
med det omfattande och välorga
niserade föreningsliv som finns i 
Lamm hult är ett viktigt arbete 
där barnens bästa är i fokus. 

Ett stort tack till OK Norrvir
darna, Tigers, Lamm hults disc
golfförening och Trendgym för 
ert engagemang på idrottens dag. 
Också ett tack till IFK Lamm
hult för att lågstadiet kunde hålla 
till på Norrvalla denna dag. 

Sist men inte minst ett stort 
tack till Skol IF som fick vara led
are och förebilder för låg och 
mellanstadiet. Ett ytterst viktigt 
arbete som inte går att förringa. 

HUR SÅG IDROTTENS DAG UT?

Lågstadiet på Lammhults skola 
hade en heldag på Norrvalla där 
alla klasser genomförde åtta olika 
stationer. OK Norrvirdarna hade 
satt upp en orienteringslabyrint 
som var mycket uppskattad av 
eleverna. 

Vi fick stor hjälp av elever från 
Skol IF som ledde labyrinten och 
två andra stationer. Vi avslutade till
sammans med korv med bröd innan 
alla elever gick tillbaka till skolan. 

Mellanstadiets elever hade ett an
nat upplägg. De skulle genom
föra två aktiviteter om 50 minuter 
vardera. De fick skicka in sina 
önskemål och hade fem aktivite
ter att välja mellan: padel, disc
golf, fotbollsturnering, lek med 
Skol IF eller lek med idrottslära
ren Daniel. När det gällde disc
golf och padel var det ledare från 
respektive förening som ställde 
upp som ledare för aktiviteterna. 
Mellan aktiviteterna bjöds det på 
frukt och efter avslutad aktivitet 
åt alla elever korv med bröd på 
skolgården. 

Högstadiets elever hade samma 
upplägg som mellanstadiet. De 
kunde välja mellan fotbollsturne
ring, padel, discgolf, cirkelfys el
ler lek med idrottsläraren Lisa. 
Cirkelfys hölls av ledare från 
Trendgym. 

En lyckad dag där rörelse glädje 
var i fokus. Positiva lärare, fören
ingar och inte minst eleverna. 
Roligt när hela skolan engagerar 
sig och gör gemensamma aktivi
teter där det blir utbyte mellan 
årskullarna. En dag som genom
syras av samarbete.

Välkommen in till oss på 

Lammhults
macken

ÄR DET EN SKRÖNA – ELLER INTE?

För många år sedan hörde jag ta
las om att det skulle ha funnits ett 
hus i Lammhult, där halva huset 
låg i Hjälmseryds socken och 
halva i Aneboda socken. I det 
aktu ella huset påstods köket ligga 
i ena länet och sovrummet i det 
andra länet. Det sades vidare att, 

ifall den boende ville göra sin 
värnplikt i Växjö fick han placera 
sin säng i den del av huset som låg 
i Kronobergs län, och ville han till 
A6 i Jönköping, så gällde att ha 
sängen i Jönköpings län. Under 
andra världskriget skulle det varit 
olika mörkläggningsregler i Jön
köpings och Kronobergs län. 

Om jag fattat rätt så gick gränsen 
längs bäcken från Lygnen till 
Kalven. I så fall, skulle huset vara 
byggt över bäcken när den var 
öppen eller när den lagts i kul
vert? Någon kvarn vid bäcken har 
jag inte hört talas om. Skröna el
ler inte? Någon som vet?

Undrar Börje Svensson

HERMANSSONS RÖR

Stefan Hermansson 
070-557 41 76

hermanssonsror@gmail.com

ANNONSERA I LAMMHULTS ALLEHANDA?
MEJLA TILL

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

UnnaTrä Design & Snickeri
Bespoke furniture and objects

Interior design

www.unnatra.com
Norra Fabriksgatan 1B

Wei: 076 – 790 89 34
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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 24 till söndag 27 november
Kan du inte komma? Ange koden Jul20 i vår webbshop för motsvarande rabatt.
Gäller endast ordinariepriser. Endast lagerförda varor i butik – ej beställningsvaror. 

Däck säljes,  
omläggning  

och balansering.

Välkommen till oss!
lammhultstaxi.se

0472 – 26 90 60

LAMMHULTSTAXI

CHARK-SM I GÖTEBORG avgjordes 
den 27 oktober där över 70 före
tag runt om i Sverige tävlade i 18 
olika kategorier inom kött och 
chark. 

Ello i Lammhult Chark tävla
de i fem kategorier med olika 

produkter från vårt sortiment och 
kammade totalt hem ett guld, tre 
silver och fem brons men framför 
allt blev vi Svenska Mästare i ka
tegorin Isterband. För tredje 
gången sedan starten av Chark
SM 2001 hyllas Lammhults Syr

liga Isterband som Sveriges bästa 
isterband.

”Det är otroligt roligt att få den
na utmärkelse och det betyder 
mycket för oss att vi uppmärk
sammas för våra isterband. Vi gör 

våra isterband med tradition och 
det är ett mathantverk som vi är 
oerhört stolta över. Dessutom 
sätter vi med detta än en gång 
sätter Lammhult på kartan” säger 
Stina på Ello i Lammhult Chark. 

Sveriges bästa isterband kommer från Lammhult!




