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Långasjö socken

Nyhetsblad för

Välkomna till Träskoposten!

Redaktionskommitté:
Ethel Svensson

tel 50465, 50136
tel 50367

Många har saknat ett forum där vi i
Långasjö Socken kan informera och
låta oss informeras. Därför har Långasjö Sockenråd tagit initiativet till
detta nyhetsblad och det första numret håller du nu i din hand.
Vi som tagit fram tidningen, Ethel
Svensson, Annika Ar vidsson,
Magdalen Thiel och Dan Bard ber
att få tacka alla som har lämnat bidrag
till detta nummer. Bidragen har strömmat in i stort antal vilket vi tycker visar
på att det finns ett stort behov av denna

tidning.

Magdalen Thiel

Namnet Träskoposten tycker vi passar
bra. Träskon har ju blivit en symbol för
Långasjö socken, vars utseende med lite
god vilja kan liknas vid en träsko. Och
när man förr gick med bud och nyheter
mellan byar och gårdar kallades detta för
att man gick med “Träskoposten”.

Annika Arvidsson tel 50494

Pingstkyrkan i
Långasjö
Hobbygruppen

Nästa nummer
av Träskoposten

Varje tisdag från 10 september (utom
höstlovet) är det Hobbygrupp 17.30 19.00. Alla barn från 6 år och uppåt är
välkomna.
Vi sjunger, lyssnar på Bibelberättelser,
bakar, pysslar, snickrar, leker och har
roligt tillsammans.

Så håll tillgodo med den nya tidens
Träskopost som vi hoppas skall bringa
bud och nyheter i alla byar och gårdar i
socknen.

Dan Bard

tel 50098

E-post: 047150098@telia.com

Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö
Hus:
Inez Karlssons hus i Koppekull

Manusstopp:
10 november

Långasjö

Utgivning:
29 november

Hembygdsvägen 4 Långasjö

Välkommen med era
bidrag!

Stomvägen 14 Långasjö

Ägare: Ann-Louise Karlsson
----------------------------------------------Ägare: Karin Lundin
----------------------------------------------Ägare: Ulla-Britt Arvidssons
----------------------------------------------Backegårdsvägen 47 Långasjö

Från sjösidan. . .
Zarah Arvidsson har i år lämnat ordförandeskap och styrelse i Långasjö
Sockens Naturvårdsförening efter ett
långt och förtjänstfullt engagemang.
Zarah axlade för mer än 10 år sedan
ordförandeskapet i föreningen vars huvuduppgift är Långasjö-sjöns bevarande
och utveckling. Allt sedan dess har hon
varit den kreativa, pådrivande och centrala gestalten i alla de verksamheter och
aktiviteter som gjort och gör vår sjö till

Ägare: Leif Eriksson
den pärla i samhället som den idag är.
Ett jättestort tack till vår kära ”Sjöjungfru” för alla dessa år!

Lägenheter
EBAs lägenheter, tel. 0471-18401
-----------------------------------------------

Tyvärr har ingen känt sig riktigt manad Ängsvägen 1 Långasjö
att greppa ordförandeklubban efter 1 rum och kök. 44kvm, Ledig 1/9
Zarah. Sekreteraren Katarina Jonasson ---------------------------------------------har t v utsetts till sammankallande i styRadhuset Strängsmåla Långasjö
relsen.
Långasjö Sockens Naturvårdsförening. 2 rum och kök 70 kvm, Ledig 1/10

Ett stort tack till ...

Långasjö Sockens Sparbank
som sponsrar utgivningen av detta nummer av Träskoposten.

__________________________
Känner du till fler hus och lägenheter
som är lediga, hör av dig så tar vi med
dem i nästa nummer.
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Satsning på Häst i Långasjö
Långasjö Hästsportklubb, har varit verksam i drygt ett halvår. Trots att
klubben inte existerat så länge har den satt igång och deltagit i många
aktiviteter. Idag har Långasjö Hästsportklubb över 100 medlemmar.

Aktiviteter
Så fort vädret tillät startades ridlektioner i paddocken hos familjen Strand. Det
har varit ett 10-tal flickor som på egna
eller lånade hästar tränat varje vecka. Allt
från balansträning till enkla hopplektioner
har flickorna klarat med glans. För mer
rutinerade ryttare har klubben haft lyckan att kunna erbjuda dressyrträning för
auktoriserad tränare.
Träningarna för Harriet Berghult har
varit mycket uppskattade och intresset
har varit stort.
I början av juni anordnades en förläsning och workshop i ämnet ”Horsemanship”. Horsemanship en benämning på
ett sätt att kunna kommunicera med sin
häst genom sitt kroppsspråk. Anna
Gustafsson trollband både hästar och
publik med sina kunskaper.

Klubbens styrelse har delat in sig i grupper för att kunna jobba så effektivt som
möjligt med projektet. I byggruppen har
man även tagit in utomstående expertis i
form av Bengt Blomkvist. Studiebesök
kommer att göras på andra ridanläggningar för att få en bra bild om hur det
ska se ut samt att kunna ta del av andras
erfarenheter.
Är Ni/du intresserad att hjälpa till vid
bygget och inte anmält dig - ring Tuija
Strand 50220.

Pengar………..
Det är många som genom att bli
medlemmar och dessutom skänkt pengar eller timmer bidragit till att klubben
kunna bygga upp ett startkapital. Vid
olika aktiviteterna som arrangerats har
överskotten tillfallit klubben.

Under sommaren har barn mellan 5-7
år haft möjlighet att vara på dagläger i
Totamåla för att få lära sig att sköta och
umgås med hästar. Barnen fick även
prova på att rida och åka häst och vagn.

Ett stort plus i kassan gav Mundekullas
Byggmässa. Klubben ansvarade för Servering, Cafe och barnridning. Tack vare
att det var så många som ställde upp och
bakade inbringade mässan över 10.000
kronor.

Ridhusbygget

Klubbens styrelse vill härmed tacka alla
som på ett eller annat sätt bidragit till
att stärka klubbens kassa, för det kommer att behövas om vi ska ro i land vårt
ridhusbygge.

Ridhusbygget räknar med att startas till
hösten. Förhandsbeskedet från Kommunen finns nu klart. Skytteparkstomten
kommer att köpas in och sedan kan
markarbetet sättas igång.

Höstens aktiviteter
Under hösten planerar vi att fortsätta
med våra ridgrupper så länge det går att
rida utomhus. Avslutning blir i mitten av
oktober.
Ett ridlekis har startas hemma hos Birgitta Davidsson i Karamåla. På ridlekis
läggs vikten mest på att vara tillsammans
och sköta om hästarna. Ridning förekommer men inte en hel timme som på
ridskolor.
Dressyrträning för Harriet Berghult
kommer att fortsätta. Tyvärr kan vi inte
ta in några nya ryttare då alla tider är
upptagna.
En hemsida är under uppförande och vi
hoppas att i nästa nummer kunna presentera vår adress så att klubben kan ge
alla intresserade mer fortlöpande information om vad som är på gång samt hur
ridhusbygget fortlöper. För alla som inte
vill eller kan gå in på nätet kommer vi
fortsätta rapportera här i nästa nummer
av Träskoposten.

Sjöcafé vid Långasjön
Du vet väl om att det varit aktiviteter vid Långasjön varje torsdag hela
sommaren?
Med start på själva nationaldagen, så har det varit kultur i olika former
ända fram till den 15:e augusti. Nästan varje vecka har flaggan vid lusthuset varit hissad och vi har kunnat sitta på bänkarna intill vattnet och
njutit av vackra sommarkvällar.
Ett par gånger fick vi dock rada upp
stolarna inne i sockenstugan p.g.a. regn.
Ett tacksamt alternativ som känns bra
att vi får ha till hands. På det sättet slipper man styra och ställa med att ställa in
vid regn, utan både vi som anordnar och
publiken vet att varje torsdag blir det av.
Många av kvällarna har det varit musik
på programmet, inte minst allsångskvällen där hela publiken klämde i

mer än på Skansen t.o.m. Vi har även
fått lyssna till några föredrag av olika slag.
Efteråt är det alltid fika för alla som vill
stanna en stund och prata med varandra. Bulle, kaka, saft, te eller kaffe har
stått på menyn. Fikat brukar kosta en
tia, annars vill vi gärna påpeka för er
som ännu inte besökt sjöcaféet, att det
är inget inträde. Man kan komma och
gå lite om man så önskar och alla med-

verkande gör det helt ideellt.
Till vår stora glädje har det i genomsnitt
varit 60 personer per kväll som kommit. Om allt går som planerat är det
meningen att vi ska göra likadant sommaren 2003. Då är gamla som nya gäster
varmt välkomna.
Långasjö Naturvårdsförening/
Malin och Dan
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Rektorsområde 1 – Långasjö och Vissefjärda bildningscentra
I ro 1 ingår förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek och fritidsgårdar i Långasjö och Vissefjärda. (I samband med omorganisation inom Bildningsförvaltningen kommer även Lindås att ingå i området från och med årsskiftet.)
Båda samhällena på någon mils avstånd från Emmaboda. Skolorna är av
mindre storlek, vilket innebär att ”alla känner alla” och att det finns goda
förutsättningar för god gemenskap och ”vi-känsla”. Att all verksamhet är
inriktad på barnens utveckling och välbefinnande o s v är givetvis självklart
för all personal.
Nedan en kort beskrivning av vad som
kanske utmärker Långasjö bildningscentrum speciellt:

Vi satsar på ett brett
utbud av verksamheter:

Långasjö
bildningscentrum

* Barnskola – åldersintegrerad verksamhet från förskoleklass till skolår
3

* En modern skola i historisk miljö vid
Långasjön
* Naturvänlig skolgård med stora lekytor
* Skolan har drygt 90 elever fördelade
på skolåren F-6.
* Fritidshemmet Leoparden ligger i
direkt anslutning till skolbyggnaden.
(Ca 35 barn för tillfället.)
* Förskolan Korallen med två avdelningar ligger ett stenkast från skolan
med utsikt över sjön. (Ca 30 barn
för tillfället.)

* Miljö – ett omfattande miljöarbete
pågår ständigt och både skolan och
förskolan har erhållit miljöutmärkelsen ”Grön flagg”

* Vår bygd – det historiska arvet i
närmiljön och vår fina natur är ständigt i fokus
* Temadagar – stor variation på upplevelsedagar och temaarbeten
* Datorn i verksamheten – ITiS-utbildad personal och nu är större datorinvesteringar på gång. 16 nya datorer håller för närvarande på att installeras tillsammans med ny server
och trådlöst nätverk på fritids och
skolan. Inom en snar framtid räknar
vi med att ha bredbandsförbindelse
utåt.

* Biblioteket ligger i samma byggnad
som Korallen. Verksamheten samarbetar med såväl skola och barnomsorg som med allmänheten. Här finns
även fritidsgården som är välbesökt.

I Långasjö finns ett stort engagemang för
skolans och samhällets utveckling från
alla håll. Bygdens företag samarbetar med
skolan och stöder verksamheten. Detta
tillsammans med ett starkt föräldrainflytande (med kommunens enda föräldrastyrelse i spetsen) har bidragit mycket till skolans verksamhet.
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande
läsår och hoppas att vi tillsammans ska
lyckas utveckla vår verksamhet ytterligare.
Christer Kratz (rektor)

Unik föräldrastyrelse i Långasjö
skola
I Långasjö skola har vi något som
är unikt i Emmaboda kommun,
nämligen en föräldrastyrelse.
Styrelsen består av lärare ( från skola
och barnomsorg), rektor och föräldrar.

Föräldrar:

Föräldrastyrelsens ledamöter är för närvarande:

Ledamot: Malin Gunnarsson

Christer Kratz, rektor.
Maria Hammar, lärare på skolan.
Pia Gustavsson, Förskolan Korallen.

Ordförande: Sven Odlingsson
Kassör: Elisabeth Elofsson
Sekreterare: Annika Elmgren
Suppleanter:
Anders Johansson
Lena Steen
Bo Sunesson
Susanne Albertsson

Styrelsen träffas 1 gång/månad. Vid valet av nya föräldrarepresentanter får alla
föräldrar vara med att rösta.
De ordinarie ledamöterna väljs på 2 år
och suppleanterna på 1 år.
Föräldrastyrelsen / Susanne Albertsson.
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LÅNGASJÖ GoIF fyller 70 år Efterlyses:
Redan 1932 bildades Långasjö GoIF. Föreningens första ordförande var
Herbert Geijer. Första fotbollsmatcherna spelades på Harebosjöns torrlagda sjöbotten vid Harebokvarn. Det skulle ta 23 år och mycket arbete innan föreningen kunde få en egen idrottsplats. Men på sommaren 1955
kunde så äntligen invigningen ske av Långasjö idrottsplats med pompa
och ståt.
Alltsedan föreningen bildades har
bygdens människor fått möjlighet att träna, tävla och umgås tillsammans. Vår
idrottsplats har blivit en naturlig samlingsplats för föreningens samtliga aktiviteter.
I tider som dessa kan man se toppfotboll på TV i stort sett varje kväll. Men
ingen TV kanal i världen kan erbjuda den
känsla som det är att få se fotboll på
hemmaplan i Långasjö. Tänk er en vacker sommarkväll. Innan matchen har man
förhoppningsvis hunnit äta och dricka
gott hemma. Sedan tar man på sig en
kofta och cyklar ner till vår idrottsplats.
Väl på plats bjuds man på en gemytlig
underhållning. Förutom den spännande
fotbollen som spelas finns allt det som
behövs för att man ska kunna trivas. Här
finns kaffe och en Bullens korv i pausen. Här finns en välskött fotbollsplan,
naturligtvis utan löparbanor, så att man
kan komma riktigt nära händelsens centrum. Här finns de trogna supportrarna
som med liv och lust kan berätta huruvida det var offside eller inte.
På väg hem från jobbet för några veckor sedan lyssnade jag på Radio Kronoberg. Där intervjuade man biblioteksföreståndaren för Växjö stadsbibliotek,
fru Hedunger. En av frågorna var om
fotboll kunde anses vara kultur?
”Naturligtvis svarade hon. All verksamhet som får människor att växa måste
betraktas som kultur.” Därför tycker jag
gott och väl att vi som är medlemmar i
Långasjö GoIF med rätta kan titulera oss
kulturarbetare. Vi har ett arv att förvalta och en fin tradition att föra vidare.

Karta över
motionsslingor.
På Vandrarhemmets södervägg finns en
karttavla med tre motionsslingor av olika längd (7, 3,5 resp 1,5 kilometer) utmärkta. Tidens tand har gjort kartan
besvärlig att tyda, speciellt dragningen av
den längsta slingan är svår att spåra.
Enligt uppgift ska den här kartan även
ha funnits tryckt på papper i mindre format. Kan det möjligen finnas något exemplar kvar i någons gömmor? Vänligen, ring i så fall:
Stephan/502 56.

Men de riktiga kulturarbetarna är ungdomsledarna som ser till att alla får samma möjlighet att spela i laget. De outtröttliga föräldrarna som kör, helt ideellt,
många mil till en bortamatch. De som
tvättar smutsiga matchtröjor och strumpor mellan matcherna. De som skottar
träningsplanen under den kalla vintern.
De som klipper och kritar gräset om
sommaren. De som är speakers och säljer korv och kaffe i pausen. Ni är de
verkliga hjältarna. Utan Er skulle aldrig
en förening som denna kunna fungera.
För alla Er och för alla våra trogna supporters och medlemmar firar vi vårt 70
års jubileum lördagen den 21 september. Känn Er varmt välkomna allesammans. Vår målsättning är att göra dagen
till ett fint minne för Er alla.

Annonsera i
Träskoposten
Vill du som privatperson eller för ditt
företag annonsera i denna tidning är du
välkommen.
Privatpersoner, radannons: 20 kr
Företag: 1/8 sida:

100 kr

1/4 sida:

200 kr

1/2 sida

400 kr

1/1 sida

800 kr

Kontakta någon i redaktionskommittén,
se första sidan. Annonsmaterial kan skickas som e-post till 047150098@telia.com

Bästa idrottshälsningar
Sven-Erik Karlsson
Ordf. Långasjö GoIF

Filmcafé på Allégården
Under hösten med början i oktober månad kommer Långasjö Röda
Korskrets att ordna filmcafe på Allegården.
Vi kommer att visa de gamla Långasjöfilmerna och bjuda på kaffe.
Datum meddelas senare.
Alla är välkomna.
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Långasjö GoIF 70-års Jubileum
lördagen den 21 september
10,00-11,00

Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen.

10,00-12,00

Brandstationen har öppet hus med
brandbilsåkning m.m.

10,00-12,00

Ungdomsturnering i fotbollsbingen.

10,00-12,00

Ponnyridning för barnen.

13,00

Sonja Jonasson sjunger Nationalsången.

13,05

Fotboll: Långasjö GoIF vs Bosnien / Herzegovina

Hårdskjutning på liggande boll med lokala celebriteter i pausen
15,00

After Game! Musikunderhållning i partytältet.

16,00-18,00

Paus

18,00-19,00

Uppvaktning samt utdelning av utmärkelser.

19,00-19,45

Musikunderhållning i partytältet.

20,00

Buffé. Underhållning och dans till PEJES orkester.

23,00

Dragning på stora reselotteriet.

Anmälan till buffén, som kostar 150 kr, görs till Gun Medin eller Lena
Holmqvist tel, 503 50 eller 503 76 senast 18 september.
Hjärtligt välkomna
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Logen 4805 Höstrosen
en av Långasjös äldsta föreningar
Med anledning av att Långasjö Sockenråd ämnar utge en tidning under
hösten 2002 vill vi i logen 4805 Höstrosen meddela att vi är en av de äldsta
föreningarna som fortfarande lever i Långasjö. Föreningen bildades i början av 1920-talet och är snart 85 år gammal.
Den första lokal som användes låg vid
sågverket i Häljanäs. Den var ju inte så
stor och medlemmarna blev många, så
det berättas att i vintertid när fönster och
dörrar var stängda så kunde ljus och lampor släckas på grund av syrebrist.
I slutet av 30-talet bildades Sveriges
Godtemplares Ungdomsförbund de
hade som mest 140 medlemmar. Någon
lokal som rymde så många medlemmar
fanns inte tillgänglig i Långasjö, så man
började fundera på att bygga ett ordenshus i Strängsmåla. Man tiggde ihop
virke, och man gjorde mycket av arbetet själva, så kostnaderna blev inte så
höga. När det blev färdigt körde man
även bio där några år..
Men underlaget blev för litet, medlemsantalet började sjunka. Det blev för dyrt
i underhåll, och ordenshuset såldes till

Långasjö Pingstförsamling. Huset finns
kvar ännu i dag.
Ungdomsföreningen upphörde och Logen Höstrosen fick nu tillfälle att köpa
ett litet hus i Råamåla för några tusenlappar. Där har vi tillbringat de senaste
30 åren. Men eftersom vi nu inte har
några möjligheter att skaffa inkomster
beslöt vi att sälja även detta hus som
sommarstuga till danskt par. Med hjälp
av dessa pengar kan vi nu hyra för våra
månadsmöten i Röda Korsets nya lokaler vid idrottsplatsen i Långasjö.
Vi är ny bara 14 medlemmar kvar. Den
senast inskrivne blev medlem 1978. De
älsta medlemmarna är födda 1917, de
övriga 75 år och äldre. Vi får snart göra
som övriga loger häromkring, Älmeboda, Vissefjärda, Emmaboda, Åfors m fl,
som har lagt ner sin verksamhet. Alla

handlingar från starten tills nu finns i
arkivet i Långasjö Sockens Sparbank.
Vi räknar inte längre med att få några
nya medlemmar. Vi håller på så länge vi
kan välja styrelse som fungerar och kan
lämna styrelseberättelse och revisionsberättelse. Så småningom blir vi nog
tvungna att avsluta verksamheten som
så många andra i vår omgivning redan
har tvingats att göra.
Vi hoppas att vi under de 85 år som vi
verkat i Långasjö har gjort någon nytta
och att vi under årens lopp har hjälp till
att sprida någon glädje bland bygdens innevånare.
Bertil Fransson
nuvarande ordförande

VÄLKOMMEN TILL 2002 ÅRS
SPARBANKSDAGAR
• Vi erbjuder följande tjänster kostnadsfritt: Sparbankskort, Girobetalning, Banken via Internet och
• Båda dagarna har sparbanken öppet mellan kl 09.30
Banken via telefon.
och 17.30!
• Torsdagen den 17 och fredagen den 18 oktober!

• Vi bjuder på kaffe, saft och kakor och delar ut pre- • Aktuellt just nu:
* PENSIONSSPARANDE
senter (så långt lagret räcker)!
• Alla insättare under dessa dagar deltager i ett lotteri! • Planera för ett rikare liv som pensionär.

* FÖRSÄKRINGSSPARANDE i fonder.
• Söndagen den 20 är det SPARBANKSPROMENAD. Den anordnas tillsammans med Långasjö • Banksparande
GoIF:S supporterklubb. Start och mål är vid idrottsKapitalkonto
platsen. Tid för start är mellan

3,85% från första kronan!

kl 11.00 och 13.00!
FRIA UTTAG
• Torsdagen den 24 bjuder vi in till informationsträff
• Efter börsraset blir det köpläge för aktier Börja
”Kvinnor och ekonomi”
MÅNADSSPARA i någon av våra fonder!
För anmälan kontakta oss

Långasjö Sockens Sparbank

tel 0471 50500

7

Träskoposten Nr 1 2002

Historien om Geijer & Söner….
… börjar för mer än hundra år sen. Då for Alfred Geijer som 19 åring till
Amerika, för att som så många andra söka lyckan. Han hade efter 11 år,
varav 3 som guldgrävare i Klondyke, tjänat så mycket ”dollars” att han
kunde återvända till Strängsmåla och Långasjö och förverkliga sin dröm –
att starta en lanthandel.
I sammanhanget kan nämnas att
Guldgrävarstugan som ligger bredvid
vandrarhemmet lät AB Geijer & Söner
uppföra åt hembygdsföreningen för att
hedra minnet av företagets grundare,
Alfred Geijer, och hans slitsamma år i
guldfälten i Klondyke. Förebilden för
stugan är den timmerstuga Alfred Geijer bodde i under sina år i Klondyke.

Lanthandel, marknad och
sågverk
Den 1 september 1902 öppnade Alfred
Geijer en lanthandel på Klintakrogen i
Strängsmåla.
Lanthandel blev
naturligtvis bygdens centrum. Det var
liv och rörelse, inte minst vid den årliga
Klintakrogmarknaden. Marknadsplatsen
låg på nuvarande sågplanen. Herbert
Geijer skriver inför Geijer & Söners 60
års jublieum: ”Folk kom vida ifrån för
att göra affärer på kreatur, seldon, bleckvaror och krimskrams av alla de slag.
De många karamellstånden längs Karsamålavägen gjorde strålande affärer.
Här städslade man piga eller dräng och
här träffades många blivande fästfolk,
här söps och slogs och här uppträdde de
senast hemkomna svenskamerikanerna”.
Handeln med skog och trävaror började
1914. Sågverksrörelsen drevs till en början med ambulerande cirkelsågverk.
Man forslade timret med häst från skogen till platsen där sågverket var uppställt. Sågningen började när vintern var
över och det var ett tungt och slitsamt
arbete. Med häst och vagn körde man
sedan virket till järnvägsstationen. I slutet
av 1920 talet blev sågverket stationärt i
Strängsmåla.

Herbert Geijer
Herbert Geijer, son till Alfred, övertog
rörelsen 1936 tillsammans med sin bror
Gunnar, vilken redan efter ett par år
hastigt gick bort i polio, endast 25 år gammal. Under krigsåren var handeln med
lövträ, ved och kol livlig. I början av 40
talet startades en filial i Närvragöl, vilken 1947 blev ett eget bolag som drevs i
samarbete med sågverksägare Sven
Svensson ”Svenne i Plaggebo”. Nävragöl
Sågverks Aktiebolag drevs fram till april
1986 då en brand totalförstörde anläggningen.

Under slutet av 40 talet började Herbert Geijer exportera trävaror i eget
namn. Sågverkets kapacitet ökades och
när det inte räckte köptes trävaror från
andra sågverk för komplettering. Ett helt
nytt sågverk byggdes 1952-53, ett komplett s.k. Arisågverk, och samtidigt
köptes den första gaffeltrucken.
Det krävdes nu snabbare omsättning på
företagets produkter, vilket man kunde
nå genom att bygga en torkanläggning.
1962 togs den första torkanläggningen i
drift, och inte långt därefter byggdes ett
modernt hyvleri.
Herbert Geijer skriver i ovan nämnda
skrift ” Investeringsbehoven tar aldrig
slut för ett sågverk och man kan väl säga,
att det är farligt att inte investera och att
därmed bli efter i den snabba utvecklingen”
Lanthandeln bytte ägare 1965, då Rune
och Ingegerd Johansson, övertog verksamheten. Den drevs av dem ända fram
till deras pensionering 1995. Eftersom
Långasjös andra affär Karlsönernas lades
ner samma år riskerade Långasjö att bli
utan affär, men AB Geijer & Söner,
Långasjö Sockens Sparbank, samt ett
antal privatpersoner satsade pengar i en
ny affärslokal – vår nuvarande lanthandel.

Tredje generationen
Bengt Geijer – tredje generationen
sågverksägare – började i företaget 1967,
och Peter Geijer kom efter 1976.
Bröderna har bevisligen lyssnat på sin
fars ord om att hålla investeringstakten
uppe, för under de kommande decennierna har företaget ökat sin verksamhet
och produktion inte minst genom satsningar på vidareförädling.
1973 för vär vades ett sågverk i
Sävsjöström och ett år senare emballagefabriken Träförädlings AB Sävsjöström.
1975 köptes en byggmaterialhandel,
Kalmar Trä i Förlösa, vilken såldes 7 år
senare.
Under några år på 80 talet ägde man en
snickerifabrik i Tollarp, vilken tillverkade sängribb till Ekens sängar i Tollarp.
Trots att de första åren under 1980 talet
var ekonomiskt svaga fortsatte invest-

eringarna. Rolf Johnheim blev produktionschef 1983 och han har tillsammans
med sina medarbetare sedan dess sett
till att företagets produktion och effektivitet hela tiden har förbättrats.
Köpet av 2000 ha skog i norra delen av
Emmaboda kommun 1984, innebar en
råvarureserv för företaget samtidigt som
skogsmarken blev en sysselsättningsreserv för företagets skogspersonal.

Koncernen växer
Peter Geijer tog 1986 över huvudansvaret för GA list i Ronneby (företaget
heter sedan något år tillbaka Gapro Ronneby AB). Ett företag som därefter expanderat och är idag Sveriges ledande
leverantör av lister och andra interiörprodukter i trä.
Under 90 talet har ett flertal bolag införlivats i koncernen. Koncernen består
idag av sågverken Torsåsverken AB, i
Torsås, Orrefors skogar AB i Orrefors
samt Hördegårds trä AB i Ramkvilla.
Det andra benet i koncernen, list och
komponentgruppen inom Gapro AB
består av enheter i Umeå, Grimslöv,
Sävsjöström (fd. Träförädlings AB
Sävsjöström) samt i Ronneby/Kallinge
(fd GA list)
Koncernen omsätter idag över 1 miljard
kronor/år och sysselsätter drygt 550
medarbetare. Sågproduktionen inom
Geijer Timber ligger på ca 375000 m3
och hyvlingsproduktionen på ca 275000
m3.

Geijers och Södra
Familjen Geijer har under året beslutat
att sälja företagen inom Geijergruppen
till Södra skogsägarna Ek för. Södras
och Geijerträs verksamheter kommer att
komplettera varandra väl och förutsättningar ges för att skapa något än mer
slagkraftigt, som organisationerna var för
sig inte hade kunnat uppnå. Södra ägs
av 34000 skogsägare, som alla är beroende av en framgångsrik träindustri.
Bengt och Peter Geijer kommer att
fortsätta arbeta på sina respektive poster i företagen.
Den 4 september var det 100 år sedan
historien startade på Klintakrogen i
Strängsmåla.
Det firar vi med att alla anställda med
respektive bjuds på en weekend i Halmstad. Det har även ordnats öppet hus
för skogsägare och för de anställdas
familjer.
Ann-Helen Alexandersson
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Följ oss ut i natten!

Pensionärerna
har sin egen
folkrörelse.

Emmaboda nattvandrare är en
förening för dig som bryr dig om vad
våra ungdommar hittar på när vi
vuxna inte finns i närheten.
Vi försöker vandra varje helg, fredag
samt lördag, och följer ungdommarna dit
de rör sig. Tanken är att vi ska vara en
vuxen kompis, inte polis eller extra
förälder, utan hjälpa till om det behövs.
Givetvis har vi tystnadsplikt och det som
händer under vandringen eller sägs i förtroende ska givetvis stanna hos mig, som
får förtroendet.

Program för PRO
Långasjö – Hösten 2002

vår lokal Torggatan 7B, Emmaboda. Vi
delar lokal med Hyresgästföreningen.
Styrelsen består av:
tel
Carina Bäckman

ordf.

10121

Elisabeth Gaal

sekr.

33268

Glenn Franzén

kassör

12112

Mickael Fransson ledamot 13465
Anette Dahlskog

ledamot 50563

Måndagen den 16/9 möte i Sockenstugan kl 14:00
Program: Distrikssköterskan Gunilla
Franzén medverkar.
Måndagen den 21/10 möte i Sockenstugan kl 14:00
Program: PRO-Distriktets ombudsman
Bo Ström medverkar.

Tycker du att detta verkar intressant kan
du antingen ta kontakt med någon av
oss i styrelsen eller komma på något av
de möten som kommer att äga rum under läsåret i Bjurbäcksskolans aula.

Möten under läsåret:

Måndagen den 18/11 möte i Sockenstugan kl 14:00

25 augusti, 27 oktober, 6 januari, 23 februari, 27 april

Program: Ann-Christine Elgan underhåller

samtliga kl 19.00.

Anslag kommer att alltid att sättas upp i

Välkomna!

Måndagen den 16/12 möte i Sockenstugan kl 14:00
Styrelsen

Korallens förskola i Långasjö
Korallens förskola ligger vackert vid
Långasjön.
Förskolan består av 2 avdelningar,
Sjöhästen och Bläckfisken. På Korallen
är för närvarande 26 barn inskrivna.
Närheten till naturen har haft en
avgörande betydelse för förskolans inriktning. Genom hela våran verksamhet
går natur och miljö som en röd tråd. För
två år sedan erövrade vi Grön flagg från
” Håll Sverige rent” som är en utmärkelse för bra miljöarbete.
Vi komposterar, odlar och källsorterar.
Vi driver också en liten hönsgård som
ger barnen dagliga upplevelser. Skogen
betyder också mycket för oss, en dag
varje vecka tillbringar vi i Sjöskogen med

31 augusti
7 september

Ordf: ElinFransson
Tel: 0471-503 99

Av kommunen har vi fått två fruktträd i
gåva som uppmuntran till vårt miljöarbete. Alla som är intresserade av våran
verksamhet är välkomna att besöka oss.
Vi som arbetar på Korallen är:

V. ordf: Olle Henriksson
Tel: 0471-502 13

Inger Friman – förskollärare
Pia Lindahl – förskollärare
Anne Mäkynen – förskollärare
Tina Elmersson – barnskötare
Laila Svensson – barnskötare
Pia Gustavsson – lokalvårdare/
barnskötare
Hälsning Korallen

21 september

13.00-16.00 samtliga

28 september

gånger

5 oktober
12 oktober

Säsongsstart för luftgevärsskytte i källaren på Allégården: Söndagen den 13
oktober.
Anmälan mellan kl 17.00-19.00.

14 september

Styrelsen för Långasjö PRO

olika aktiviteter såsom exempelvis matlagning.

Långasjö Skytteförening 2002
Älgbanans öppettider i Allgunås;

Program: Ingrid Svensson spelar dragspel till julsångerna. Något Julbord, ev.
Lucia

Alla hjärtligt välkomna.
Övrig information;
Skytteföreningen kan hyra ut paviljongen i Allgunås för privata tillställningar.

Sekr: June Eriksson
Tel: 0471-501 87
Reseledare: Greta Konradsson
Tel: 0471-501 19
Studieorg: Maria Elofsson
Tel: 0471-501 60
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt
välkomna till våra möten och övriga
aktiviteter.

Hör av Er till Gösta Johansson 0471/
50192 för mer information.
Vi har även en mauser, k-pist och korthållsbana till förfogande som kan startas upp vid visat intresse.
Söndagen den 13 oktober kl. 18.00 är
det jaktvesper i Långasjö kyrka.
Medverkande är Ingmar Nordström och
Ingmar Herdsberg.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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Vad är det som sker i Mundekulla…
Vad är det som sker i Mundekulla? Ja det kan man ju undra...
I skrivande stund har vi just avslutat en musikfestival som helt enkelt
blev jättebra om man ska tro på alla glada kommentarer vi fått under och
efter festivalen. Inte minst vädret har varit på vår sida. Men vad är det
som människor uppskattar så mycket då ?
Ja dels är det ju den fina miljön, lugnet,
den vackra naturen samt byggnaderna
här. Det kom folk från såväl närområdet som från Sverige i övrigt. De långväga gästerna uppskattar verkligen skogen,
lugnet och den lilla småländska idyllen
som vi som bor här ju lever i dagligen.
Sedan är det ju härligt att sjunga och
dansa tillsammans. Det brukar vara en
mycket blandad publik här allt ifrån 0 –
98 år.
Man kunde även se flera bäbisar och en
hel del vithåriga män dansa omkring på
höloftet till häftig musik. Ja bäbisarna
dansade ju inte förståss, dom låg sött hos
sin mamma. Vi hade även barnuppträdande på söndagen med sång och dans. Nina
från Österlen lärde ut orientalisk dans
till barnen och de uppträdde i vackra slöjor och glittrande kjolar. Mitt under uppträdandet kom det en bäbis upp på
scenen och dansade runt med de andra i
sina blöjor. Ja det är sådant som kan

hända på Mundekulla musikfestival, där
får alla vara med. En av festivalens höjdpunkter och stora artister var Nenne en
blind tjej på 23 år. När Peter nämnde
hennes blindhet som ett handikapp så
svarade hon med att säga att hon upplevde det som en stor möjlighet att
utvecklas och växa som människa.
Nenne sjöng med en helt Gudomlig och
ren stämma och alla var helt betagna
dessutom var hon nog bland de gladaste
på hela festivalen, det riktigt lyste om
henne. Kanske låter allt det här lite för
bra men det var faktiskt en helt fantastisk helg. Massor med duktiga artister,
möjlighet att gå små minikurser eller
(workshops) i sång, dans, kulning, visor,
trummning m.m. Dessutom är det här
evenemanget helt drogfritt vilket bidrar
till att det är tryggt för alla att vara här
inte minst för barnen som stortrivdes.
En av de stora barnattraktionerna var
kattungarna.

Barbershopkören

Dacke Drängar
som har sjungit i Långasjö flera gånger, både i
kyrkan och nere vid sjön, bjuder in till ...

Varieté Palladium
söndagen den 17 november
på biografen Palladium i Växjö
Där kommer ni bland annat att få se...
Det ljuva 50-talet... med världens äldsta
tonnåringar
10 000 år f Kr... med världens mest
skönsjungande grottmän
VÄLKOMNA!

En av besökarna tog med sig en hem
men de andra finns kvar, så om någon
skulle vilja ha en Mundekulla-kattunge
så är ni välkomna att höra av er. De är
jättefina.
Annars går livet vidare här men i lite
lugnare takt nu. Vi har en del kurser på
gång under hösten och vi funderar även
på att ge oss ut och resa lite. Vi har även
planer på att starta byabastu-kvällar
framöver. Tycker du det låter intressant
så hör av dig till oss. Vi är även öppna
för förslag när det gäller dag och tid
o.s.v.(tel 0471 – 504 50)
Slutligen.. Jättekul att den här tidningen
kommer igång. Dels för att vi inom socknen får ökad insikt i vad som sker i vår
närmaste omnejd samt även för nyinflyttare. Tänk vad skönt det måste vara
att komma till en bygd där man informeras om vad som händer och får ta del
av olika verksamheter i bygden.
Ha det så bra och hälsningar från
Anne Nilsdotter och Peter Elmberg

Långasjö
Hembygdsförening
...vill genom styrelsen tacka alla
medlemmar som med stort engagemang ställt upp på Klasatorpet, i
Hembygdsstugan och i andra sammanhang under våren och sommaren.
Utan ert bidrag skulle inte föreningen
kunna ha den stora verksamhet , till gagn
för både föreningen och bygden, som vi
nu har.
Ett stort tack och en förhoppning om
att få samma fina hjälp nästa säsong.
Finns det fler som skulle vilja komma
med i vårt gäng till nästa år är ni varmt
välkomna. Ju fler vi är som kan dela på
uppgifterna dess bättre.
Styrelsen
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SKOGSÄGARE
INBJUDAN SKOGSDAG I
BROAKULLA
JARL TRÄ AB har glädjen att inbjuda Dig till en skogsdag i Broakulla
måndagen den 23 september.
Efter den kraftiga stormfällningen i vintras har många frågor kommit upp kring
skattekonsekvenser vid avverkning. Vi vet också att många skogsägare väntar
på den kommande lagen som rör generationsskiften. Vi vill med denna dag ge
den senaste informationen inom området.
Program:
· Från 11.00 visar Jarl Trä AB slutavverkning i anslutning till sågverket.
· 14.00 Samling med kaffe och kaka i Folkets Hus, Broakulla.
· 14.20 Eftermiddagens program börjar.
· 16.00 Bjuder vi på ärtsoppa och smörgås.
· 16.45 Hälsar Jarl Trä AB välkommen till ett besök på företaget för att se
virkesmätning och timmersågning.

JARL TRÄ AB
Aktuell marknad, sågade trävaror, timmer, kubb, massaved, skogsbruksplaner
och certifiering.
Ronney Jarl, Sten Gunnarsson och Mikael Nilsson.
LRF KONSULT
Nyheter inom skogsbeskattning och generationsskifte.
Anders Boman, LRF Konsult Skogsbyrån
Mycket välkommen till en trevlig skogsdag!
Anmälan görs till JARL TRÄ AB 0471-48303 mail roselyn.bentley@jarl-tra.se.
Sista anmälningsdag 18 september.

JARL TRÄ AB

