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Välkommen

Söndagen den 23 mars
efter

musikgudsstjänsten
i kyrkan(ca kl 16)

Sockenrådets årsmöte i Bergstrandssalen
Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe. Nyinflyttade i socknen välkomnas!

Sponsras av Långasjö Sockens Sparbank, Hem-
bygdsföreningen, Lanthandeln, Kyrkan

Välkommen!
Långasjö Sockenråds styrelse

Musikgudstjänst i kyrkan kl 15.00
“Hela kyrkan sjunger!”

Ett stort tack till ...

Emmaboda kommun
som hjälper oss med tryckningen av

Träskoposten.

Årets förening i Emmaboda kommun -

Långasjö HästSportKlubb!

Juryns motivering:
”Årets förening har visat prov på nybyggaranda och ett outtröttligt en-
gagemang. Föreningen har med starka ideella krafter lyckats genomföra
storartade insatser. Med rötterna i bygden har föreningen lyckats skapa
ett mervärde för många av våra kommuninnevånare”.

Ett ord från redaktionen

Vi i Träskopostens redaktion vill ock-
så passa på att gratulera Långasjö
HästSportKlubb till utmärkelsen
Årets förening. Verkligen en fin upp-
muntran för hårt ideellt arbete för
något man tror på.
Tack också du som hade skickat in
Träskoposten som kandidat till årets
förening. Vi är hedrade men avstår mer
än gärna titeln till HästSportKlubben.
Vi får väldigt mycket uppskattning på
andra sätt, från många av er som läser
denna tidning och som tydligen uppskat-
tar den. Väldigt trevligt tycker vi, det ger
motivation att fortsätta!
Vi vill också tacka alla föreningar och
sammanslutningar och glädjande nog
också enskilda sockenbor (tack Elin och
Berndt!!) som fortsätter att lämna bidrag
till tidningen. Vi hade en viss oro för att
bidragen skulle minska efter de första
numren men som du ser har vi även den-
na gång fått ihop en välfylld tidning.
Mycket nöje!

Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster Susanne Gustavsson,
Carina Legander, Annika Arvidsson, Ingalill Eriksson och Jeanette Petersson
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Långasjö Hästsportklubb prisad på Emmaboda-dagen
Vi var över 200 personer i Emmaboda Folkets Hus, som applåderade och
gladdes med Hästsportklubben, som korades till Årets förening i konkur-
rens med ett 20-tal andra med motiveringen:
”Årets förening har visat prov på nybyggaranda och ett outtröttligt en-
gagemang. Föreningen har med starka ideella krafter lyckats genomföra
storartade insatser. Med rötterna i bygden har föreningen lyckats skapa
ett mervärde för många av våra kommuninnevånare”.
Visst kan vi Långasjöbor vara stolta över vår senaste förening och vad de
gör för bygden.

En annan välkänd Långasjöbo blev ock-
så uppmärksammad. Gösta Johansson
var nominerad till Årets Karl-Oskar
tillsammans med Ivar Karlson i Duvemå-
la och Peter Ljungström i Kyrkeby bland
ett 40-tal kandidater. Tre välmeriterade
herrar som betyder mycket för sin bygd.
Grattis Hästsportklubben och Gösta och
tack för ert viktiga arbete för bygden.

Styrelsemöte hos
Hästsportklubben
Jag blev nyfiken på Hästsportklubben
och frågade ordföranden Susanne
Gustavsson om jag fick vara med på
nästa styrelsemöte som var söndagen den
16/2. ”Visst, vi har inga hemligheter, så
du är välkommen kl 19.00”.
Kl 18.55 anlände jag till bankens park-
ering, där fanns endast en bil, så jag bör-
jade undra om jag kommit rätt. Men
prick kl 19.00 rullade ett antal bilar in
och Tomas öppnade till banken och vi
bänkade oss i styrelserummet, som är
prytt med alla tidigare bankkamrerer,
enbart herrar och jag tänkte för mig själv:
”När kommer den första kvinnliga
bankkamreren till Långasjö? – Blir det
kanske någon av tjejerna i rummet”?
Vidare blev jag påmind om att jag börjar
bli gammal då jag noterade att inte min-
dre än fem kamrerer passerat under min
levnad, Fredrik Medin, Herbert Geijer,
Sven Johnsson, Björn Lindén och Ing-
var Gustavsson.
Jag har ett positivt bankminne. Min far,
Kalle i Skallebo var ledamot i banksty-
relsen och varannan torsdag (tror jag det
var) cyklade han iväg till banken för att
vara med och besluta om vem som skulle
få lån.  Han skulle ha ett smörgåspaket
med sig till lunch och då ville han helst
ha ”köpebröd” med sig (det kanske an-
sågs lite
finare) och då fick även vi barn festa på
det söta ”köpebrödet” inköpt hos Gun-
nar i ”filialen”.

Hjärta i glasklot
Susanne visade stolt presenten klubben
fick i fredags – ett hjärta ingjutet i ett
glasklot och berättade att många under
kvällen gratulerat dem och sagt att de
var värdiga vinnare. Även många från
Emmaboda och andra kommundelar
uttryckte sin beundran. Susanne visade
även ett rött kuvert som innehöll mo-
tiveringen till priset. Hon hade även hop-
pats att det skulle ligga en check där,
och det hade hon sagt till kommunalrå-
det Karl-Erik Nilsson, som då lovat att
han skall hjälpa till att bygga en dag i
vår.
Men styrelsen är tacksam mot kommu-
nen för de har lovat att bidra med upp
till 50 % av den framtida hyran.
Jag funderade lite på om de inte skulle
fira utmärkelsen och kom då på att det
var naturligtvis jag som skulle haft tårta
med mig – men det var så dags.

Möte i samförstånd
Under två och en halv timme avhand-
lades en mängd frågor i samförstånd. Alla
tycks veta sina roller och vem som tar
ansvar för vad. Det ska bli årsmöte den
10 mars, så det var mycket diskussion
om verksamhetsberättelse och budget.
Klubben har redan 130 medlemmar så
de väntar sig många frågor på årsmötet
och då gäller att ha klara papper. Klubben
skall deltaga i en mässa som Hästriket i
Tingsryd arrangerar. De hade haft en dags
utbildning med 30 deltagare.
Ungdomsverksamheten är i gång med
ridlektioner. Här får plats flera men f  n
måste man ha egen häst. Nu diskuterade
om man inte kunde låna in hästar så att
flera ungdomar kan få ridlektioner.
Sponsorkontakter diskuterades. Lagfart-
sansökan på fastigheten diskuterades.
Ridhuset ska ägas av Långasjö Ridhus
ek. förening, som sedan hyr ut till Lån-
gasjö HästSportKlubb.

Bygget fortskrider och det är många sym-
patisörer, som ställer upp ideellt, en pen-
sionärsgrupp på vardagarna och andra
intressenter på helgerna. Det finns plats
för flera, så intresserade kan anmäla sig
till Tuija Strand på tel 502 20. Styrelsen
har gjort upp en lista på vem som bjud-
er jobbarna på fika.

Varför ett ridhus?
Efter styrelsemötet fick jag en liten stund
att stilla min nyfikenhet på vad som lig-
ger bakom denna friska och lita vågade
satsning. Vi är ju många som säger att
”man” skulle egentligen… och så blir det
inte mer. Varför blev det mer i Långasjö?
Spontant svarade man ”Långasjöandan”.
Skillnaden denna gång är, som jag upp-
fattar det, att det finns många ”motor-
er”. Tidigare var det väl främst ”påhit-
tige John” som var den stora motorn.
Den nya tidens anda är gruppsamver-
kan, diskussioner och bredare
förankring.
Nåväl – flera hade talat om att ”man”
skulle ha ett ridhus. När sedan kommu-
nens  ridhus i Eriksmåla skulle flyttas,
tog man kontakt med den ridklubben och
föreslog Skytteparken som ett alterna-
tiv. När detta misslyckades hade engage-
manget vuxit och vid ett möte med ban-
ken och några lokala politiker kände de
ett starkt stöd och bestämde att vi ska
bygga ett eget ridhus och den 3 febr 2002
bildades en interimstyrelse och redan den
21 febr bildades den nuvarande styrels-
en med 9 ordinarie ledamöter och 3
ersättare.

Inte bara ridhus
Redan från början diskuterade man tom-
ma hus i samhället, en åldrande befolkn-
ing och för lite barn i skolan – det gällde
att få inflyttning till socknen och därför
göra den mera attraktiv. Ett klokt sätt
att resonera då det har visat sig att in-
flyttning i första hand sker till de lands-
bygdkommuner där befolkningen är ak-
tiv och utvecklar sin bygd. Därför kom-
mer säkert ridhuset och det som händer
där att öka intresset för inflyttning.
Från början resonerade man också om
att ridhuset ska bli en samlingspunkt med
cafeteria och där det händer andra sak-
er än motionsridning, ridtävlingar och
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forts på nästa sida
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Vad är
sockenrådet?
Långasjö Sockenråd har en styrelse
som träffas några gånger per år.
Vårt arbete går ut på att samordna
olika åtgärder som gäller vår sock-
en. Vi vill vara bollplank och förmed-
lare av ideer och problem som finns
i Långasjö.
Meningen ar att du som sockenbo, och
alla våra övriga föreningar ska utnyttja
det. Senaste tiden har vi bl.a. diskuterat
Kyrkvägens utformning, infarterna till
Långasjö från väg 120 och köket vid
Allegården.
Sockenrådet står också som ansvarig för
driften av fritidsgården, eftersom det
krävs en förening till det i kommunens
mindre orter. Det praktiska arbetet sköts
av fyra ungdomar som naturligtvis har
lön för sitt jobb. Pengarna betalas ut till
oss av Bildningsnämnden.
Iden till en Långasjö-tidning kom också
upp på ett av våra möten och vi var med
och startade redaktionskommitten.
Sockenrådet brukar även ordna Lån-
gasjö-gillet var 3:e år. Det är dags att dra
igång, så om du har några ideer vad vi
ska hitta på, är du naturligtvis välkom-
men!
Vid årsmötet får du vara med och utse
ny styrelse och även se hur vi ser ut. Tid
och plats se separat annons.

Styrelsen

utbildningar, kanske hundtävlingar,
filmkvällar, inomhusfotboll för ung-
domar , auktioner och mycket annat.

Inga långasjöflickor i
styrelsen?
Det visar sig att ingen av tjejerna i sty-
relsen är födda i Långasjö. Men lån-
gasjökillarna är tydligen framåt och är
att gratulera till att ha lyckats ”fånga” så
många driftiga och positiva fruar/sam-
bo.
Jag är ute och håller en hel del föredrag
om landsbygdens möjligheter. I de flesta
fall är det faktiskt till orten inflyttade tje-
jer som tagit kontakt ofta i samband med
att skolans existens är hotad.
Det kanske är så att inflyttarna ser mera
än vi som vant oss vid att det brukar
vara på ett visst sätt? Ytterligare ett skäl
att välkomna inflyttare och bjuda till för
att få dem att trivas.

Ny gemenskap
Knappast några av de som nu är engag-
erade i hästsportklubben kände varan-
dra tidigare. De hoppas att flera ska bli
medlemmar eller besökare, så att flera
naturligt kommer in i gemenskapen. Man
behöver inte rida eller vara ridintresse-
rad. Man kan bara vara stödjande
medlem. Alla är naturligtvis så smånin-
gom välkomna till ridhuset och dess kafé
även om man inte är medlem. Klubben
har också som mål att styrelsemedlem-
marna ska skifta för att så småningom
alla medlemmar någon gång ska få delta
i styrelsearbetet. På så sätt lär sig alla hur
verksamheten fungerar och får mera
känsla för sin klubb.
Men var finns grabbarna?  ”Jodå, de är
med. Vi pratar ju mest ridhus vid köks-
bordet och nu när vi börjat med bygget
så hjälper dom till att spika och måla på
helgerna. Här hoppas vi att många från
bygden vill vara med så flera lär känna
varandra och sen ska vi ordna en fest
för alla som hjälpt till”.
Det låter ju trevligt. Jag kanske ska ko-
mma dit och jobba en helg i vår, så man
inte missar festen. Tänk över saken, kan-
ske DU som läser detta också kan hjäl-
pa till en helg? Ring Tuija 502 20. Alla
krafter är välkomna.

Jobbigt men roligt
På frågan hur det gångna året varit var
de eniga om att det varit mycket jobbig-
are och tagit mera tid är de väntat sig,
men att det varit lärorikt och roligt. De
var framför allt glada över att de kän-
ner ett väldigt stöd och intresse från alla
som de möter, allmänheten, sponsorer
och andra finansiärer. De sporras stän-
digt av glada tillrop.
Ingen i styrelsen har tidigare någon er-
farenhet av detta arbetssätt, vilket kan-
ske är en fördel? Nu kan de tänka fritt
och använda sunt förnuft och arbeta
naturligt.
Jag fick uppfattningen att de arbetar
väldigt bra tillsammans och har ett rakt
och ärligt språk. Det verkar vara ordn-
ing och reda och de tycktes ha grepp
om kostnaderna även om det f n inte
finns någon detaljbudget. Men till
årsmötet finns den säkert.

Uppmaning
Efter att ha träffat styrelsen och sett
ridhuset under byggnad har jag bestämt
mig. Jag är övertygad om att ”detta pro-
jekt inte är ett vanligt ridhus” – det är
och kommer att bli mycket mer. En sam-
lingspunkt och mötesplats inte bara för
hästintresserade utan för hela bygden.
Det kommer också att få en positiv in-
verkan på kommande inflyttning. Vidare
har projektet redan skapat gemenskap
mellan alla berörda. Denna gemenskap
kommer att utökas efter hand som verk-
samheten utvecklas till gagn för hela
bygden. Därför ligger det i hela bygdens
och alla utflyttade långasjöbors intresse
att stötta dem som leder projektet, och
inte bara med glada tillrop.
För en tid sedan fick vi ett brev från
klubben om att teckna andelar i ridhuset.
Jag har bestämt mig. Jag ska köpa två
andelar och sätta in 1 000:- på bankgiro
5499-2243, och ange namn, adress och
personnummer. Jag uppmanar dig att
köpa minst en andel för 500:-, och sätta
in pengarna före årsmötet den 10 mars.
Detta är det minsta jag tycker vi kan göra,
som vill att bygden skall utvecklas, och
därmed visa vår uppskattning för den
förnämliga insats HästSportKlubben  gör
och kommer att göra för bygden och
oss alla.

Mundekulla den 18 febr 2003-02-18
Berndt Elmberg

Utsikt från ett fönster

Jag ser ut över havet
Ser glitterblänk på ytan
En båt tuffar sakta fram
Jag anar vid horisonten
konturen av Öland
Blommornas och orkideernas
paradis i Småland.
Följer en mås på dess färd,
ser hur den dyker efter sin föda
i vattnet.
Stilla, lite kvalmig är dagen.
Ja det är sommaren som kommit
till oss till slut.

Elin Fransson

forts från föregående sida
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö
Hus:
Inez Karlssons  hus i Koppekull
Långasjö
Ägare: Ann-Louise Karlsson
   -----------------------------------------------
Hembygdsvägen 4 Långasjö
Ägare: Karin Lundin
   -----------------------------------------------
Stomvägen 14 Långasjö
Ägare: Ulla-Britt Arvidsson
tel 070 3050432
   -----------------------------------------------
Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson
   -----------------------------------------------

Lägenheter
EBAs lägenheter, tel. 0471-18401
   -----------------------------------------------
Radhuset Strängsmåla Långasjö
2 rum och kök 70 kvm
3290 kr/mån
   -----------------------------------------------
Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum & kök 69 kvm
3243 kr/mån
   -----------------------------------------------
Känner du till fler hus och lägenheter
som är lediga, hör av dig så tar vi med
dem i nästa nummer.

Långasjö HästSportKlubb
Årets förening finns i Långasjö - Långasjö Hästsportklubb vann utmär-
kelsen som årets förening 2002. Vi vill passa på att tacka alla Långasjöbor
och andra för Er stora uppmuntran och Ert stöd. Utan alla vänliga ord och
all hjälp hade vi aldrig varit där vi är idag.

Lägenheter vid Långasjöns strand
EBA kommer under våren att bygga om den södra av de tre huskropparna
vid  Långasjön till tre etagelägenheter. Huset, som är granne med dagis,
står för närvarande tomt. Lägenheterna blir på ca 110 kvadratmeter och
hyran, inkl värme, vatten, sophämtning och del i gemensam roddbåt beräk-
nas till ca 6900 kr/mån. Bilderna visar planlösningen för den mellersta av
de tre lägenheterna.
Lägenheterna kommer att visas den 16 maj och inflyttning kan ske den 1
juni.

I mitten på januari skickades ett utskick
ut om att det nu finns två föreningar
Långasjö Ek För. och Långasjö
Hästsportklubb som är kopplade till
ridhuset. Den största anledning till den-
na organisation är vi ska bli berättigade
att söka ett lokal bidrag från kommu-
nen för att klara finansieringen och drift-
en framåt. Vi kommer även att söka EU-
bidrag för vår Cafeteria och det kan inte
göras av ideella föreningar. Vi hoppas nu
även att DU köper andelar i ridhuset för
att stötta verksamheten. Varje andel i
Ridhuset kostar 500:- och pengarna sätts
in på Långasjö Ek för bankgiro 5499-
2243.
Du som är hästintresserad och kommer
att delta i våra aktiviteter, utnyttja
ridhuset eller bara vill bli medlem i Lån-
gasjö Hästsportklubb ta ett inbetalning-
skort i affären eller kontakta Tomas Al-
riksson 0471 –505 00 för mer informa-
tion.
Byggnationen flyter på och mycket har

hänt på relativt kort tid. Det är mycket
tack vare våra pensionärer med Axel
Fransson i spetsen som jobbar i veckor-
na och ett annat glatt gäng på helgerna.
Vi tar gärna emot fler som är villiga att
jobba så vi inte sliter dom vi har- anmäl
dig till Tuija Strand 0471 – 502 20.  I
dagsläget kan vi inte ge någon exakt tid-
punkt när ridhuset kommer att vara klart
men vi räknar med att kunna börja våra
aktiviteter inomhus i höst. Vi återkom-
mer i nästa nummer med eventuellt da-
tum för invigning.
Vi kommer att under mars månad sälja
kakor och godis för få in pengar till
föreningen. Är du intresserad att köpa
finns det möjlighet att inhandla detta hos
Ethel i Vävstugan tis-fre 10-17.
Långasjö Hästsportklubb kommer att
hålla årsmöte måndagen den 10 mars kl
18.30 i Sockenstugan. Vi hälsar alla
varmt välkomna.

Långasjö Hästsportklubb
genom Annika Arvidsson

Flugan
En flugas surr det retar mej
Jag slår och slår men hinner ej
Den upp i taket far
Där sitter den och tittar ner
Den tror nog att jag inte ser
Men då den sig bedrar
Jag söker finna något långt
att med den banka på
Och när jag kommer fram
den vingar fått och då
Kan flugor skratta
jag tycker det jag ser
Den surrar glatt och tänker att
Du fick mej inte fatt.

Elin Fransson
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Nyheter från ”Bygget”.
Byggnationen av vår nya bygdegård pågår för fullt, som säkert många har
sett. Hittills flyter allt enligt planerna, med byggmöten, diskussioner om
färgsättning och planering av inredning. Vi håller just på att beställa pors-
lin och en del andra inventarier.

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Föreningen har verkat i socknen i 68 år och är alltså nybliven “pension-
är”. Men en ovanligt aktiv och företagsam pensionär som framgår av nedan-
stående.

Vid årsmötet, den 9 februari, antogs nya
stadgar. Hädanefter är Långasjö Bygde-
gårdsföreningen en medlemsförening,
som vilken ”vanlig” förening som helst.
Den är politiskt och religiöst obunden,
med uppgift att tillhandahålla och driva
en samlingslokal, för uthyrning till pri-
vata och offentliga tillställningar. Förenin-
gen skall också stödja kulturutbudet på
orten. Detta innebär att alla som tycker
att Bygdegården är en viktig samlingslokal
för Långasjö är välkomna som medlem-
mar. Det gäller såväl privatpersoner som
andra föreningar och företag.

Årsavgiften för enskilda personer är 50:-
, motsvarande för företag och förenin-
gar är 500:-, men  de sistnämnda har
därmed också en hyresrabatt varje gång
de utnyttjar lokalen.
Det är naturligtvis inget medlemstvång
för att få hyra lokalen i fortsättningen
heller!
När Ni bestämt Er för att bli medlem,
maila Torbjörn Svensson adr.
torbjörn@idavall.se eller ring Börje
Karlsson 0471-50135 eller hör av dig till
någon av oss andra i styrelsen.

Den nyvalda styrelsen är:
Börje Karlsson, Lars Gustafsson, Erling
Karlsson, Berit Elofsson, Håkan Elofs-
son, Torbjörn Svensson
Suppleanter: Bo Sunesson, Krister Jons-
son
Vid årsmötet avtackades June Eriksson
och Folke Johnsson med blommor och
presenter. De har båda lagt ner ett
mångårigt och ovärderligt arbete för vår
bygdegård
Vi har även tillsatt en kommitté, som har
till uppgift att ordna invigningen av vår
nya lokal. Det är bäst att Ni bokar lörd-
agen den 14 juni redan nu så Ni inte
missar årets händelse i Långasjö! Då plan-
eras en storstilad invigningsfest, närmare
information om program mm kommer
senare under våren.

Styrelsen

Vandrarhemmet
Kyrkstallarna
Föreningen äger vandrarhemmet Kyrk-
stallarna med Brygghuset och Guldgrä-
varstugan. I samtliga finns rum för
uthyrning. Guldgrävarstugan har också
ett litet museum om återvändarna från
Amerika. Sylvette Axelsson hyr anläg-
gningen av föreningen och driver van-
drarhem i STF:s regi. Vandrarhemmet
har mycket gott anseende bland vandrar-
hemsgäster från hela landet. Får du så
många gäster att du inte kan hysa dem
för natten kanske lösningen kan vara att
de övernattar på Vandrarhemmet?

Fattigstugan
Fattigstugan ligger i en skogsbacke strax
bortom Idrottsplatsen och den hyr vi ut
sommartid. I år saknar vi hyresgäster
varför vi är tacksamma för om du kan
tipsa oss om du känner någon som är
intresserad av att bo i liten stuga utan
alltför många moderniteter.

Hembygdsstugan
Gammalt knuttimrat bostadshus från
Anemåla som föreningen fick köpa
1936. Här kan du dricka kaffe och äta
nygräddade våfflor i mysig miljö eller om

vädret tillåter “under ekars djupa gröns-
ka”.

Klasatorpet
Torpet som fick gestalta Korpamoen i
filmen om Utvandrarna besöks årligen
av över 10 000 besökare från hela lan-
det. Ända från Amerika är det några tur-
istgrupper som hittat till vårt torp.
I över 30 år, ja så länge är det sedan
filminspelningen skedde, har vi haft tor-
pet öpet varje sommar tack vare våra
fantastiska ideella medarbetare. Vi är ett
50-tal Långasjöbor som turas om att ta
emot våra besökare. Vi glädjer våra be-
sökare och det är trevligt att träffa se-
mesterfirare från nästan hela Sverige.
Tyvärr blir vi äldre för varje år, därför
behöver vi någon eller några nya varje
år som tror sig ha lust att hjälpa till på
torpet några gånger under sommaren.
Finns intresset ring då Gösta tel: 50192,
Allan tel: 50115 eller undertecknad så
berättar vi mera.
I år har vi öppet 17 maj till 17 augusti
alla dagar mellan 9.30 - 18.00 .
Bussgrupper nästan hela året efter be-
ställning.

Styrelsen/
Alvar Karlsson, sekr.

tel: 0477 66082

Långasjö
Fritidsgård
Vi är fyra ungdomar som byts vid att
vara ledare. Eftersom fritidsgården har
varit väldigt välbesökt det senaste
halvåret, med upp till 20-25 barn vid flera
tillfällen och eftersom lokalerna är gan-
ska små så har vi bestämt att dela på
åldersgrupperna. Så i fortsättningen är
det öppet enligt följande:
- Endast för högstadiet och uppåt på

måndagarna mellan kl 18-21.
- På onsdagskvällarna är barn från

klass 4 och uppåt välkomna.
Vad gör vi då? Jo vi brukar spela biljard,
bordtennis och andra sällskapsspel med-
an en del väljer att titta på TV eller läsa
tidningar. Ibland poppar vi popcorn eller
gör varma mackor. För övrigt finns det
godis, chips, kaffe och läsk att köpa för
dem som är sugna.
Ett stort TACK till ”tanterna” i Hem-
bygdsstugan som vi fick 5000 kr av, för
att använda till fritidsgårdens verksam-
het. Schysst!

Andreas Larsson   Johanna Nilsson
Henrik Dybvad    Peter Jingskog
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Tiden, Fritid och Fri tid
Ibland kan man undra över, vad är TIDEN?  Hur kommer det sig att den
alltid tar slut så fort, fast egentligen gör den inte det, den fylls på med ny
tid ända till den tar slut på riktigt.

Föresten vad är FRITID, - eller FRI
TID? För mig är fritid den tid som jag
använder för att ”ladda mina batterier”
vilket är livsviktig i mitt jobb som Kom-
munutvecklare i Emmaboda kommun.
Ett uppdrag som för min del lett till
många ringar på vattnet, d.v.s. uppdrag
och förväntningar som har varit både
uppnåeliga och ouppnåeliga. En viktig
detalj i arbetet är naturligtvist lyhördhet-
en och förmågan att kunna vara
tillgänglig och nästan det viktigaste –
kunna förmedla och dela med sig. Fri
tid kan ju vara den tid man kan använda
till vad som helst, kanske att engagera
sig i föreningslivet. Där kan utrymme ges
för att lära känna andra människor som
ger en kraft och tips om nya möjligheter
till utveckling.
All tid är viktig och har stor betydelse
för alla och en var.
Det har varit många projekt som jag har
fått vara medverkande i under åren, jag
skall nämna några som är viktiga för vår
region,

Nätverk för kvinnor
Q-net.nu ett nätverk för kvinnor i Ny-
bro – Emmaboda – Torsås. Regionför-
bundet, Nutek och kommunerna är fin-
ansiärer i detta 3 års projekt. Min roll är
att kunna stötta – sporra - stimulera
kvinnor som är företagare eller som är
intresserad av företagsamhet i vår kom-
mun. I mitt register har jag lyckats spåra
över 80 kvinnor som har detta intresse,
nog är det ett stort antal som gör vår
kommun intressant och spännande och
som står för företagsamheten. Många av
dessa kvinnor jobbar i det tysta och är
oftast ensamarbetande. Här kan jag med
min yrkeserfarenhet och min kunskap
som egenföretagare var mentor och kon-
taktperson för vidareutveckling.

Jämstäldhet och
landsbygdsutveckling
JAK är en jämställdhetsanalys på kom-
munal nivå i Kalmar län. Det är gjort en
attitydundersökning om jämställdheten
på landsbygden genom intervjustudier i
sju kommuner i länet däribland Emma-
boda.
För att landsbygden skall leva vidare är
det viktigt att jämställdheten blir tydli-

gare mellan man och kvinna. Det finns
stora brister i kunskapen om jämställd-
het.
I det här projektet har jag som med min
erfarenhet kunnat tillföra viktiga syn-
punkter utifrån min horisont hä
LEADER+ har under en tid legat på
mitt ansvar i kommunen, som räcker
under en 6 års period. LEADER+
vänder sig i första han till att utveckla
små och stora landsprojekt. Här finns
det verkligen möjligheter att kunna få
hjälp med finansieringen till verksamhet-
er som gynnar landsbygden, privata eller
ägda av föreningar.
RUPEN är ett utvecklingsprogram för
Kalmar län. Ett gott liv i vårt län inne-
håller möjligheter och stimulans att leva
och verka i regionen och under längre
eller kortare del av livet arbeta och stud-
era i andra delar av landet. För att hela
länet skall kunna utvecklas behöver vi
nya impulser från människor som kom-
mer hit och som kommer tillbaka. Vi
behöver ta till oss nya kunskaper och
erfarenheter för att själva - och vår re-
gion skall kunna utvecklas. Särskild vik-
tigt är det att unga människor väljer vårt
län att studera i och förkovra sig i. Vid
en enkätundersökning framkom det att
många unga människor kan tänka sig att
efter studier återvända till den region man
kommer ifrån. Man beskrev den röda
tråd som var genomgående för de un-
gas hemlängtan. Många, väldig många
kommer ihåg tryggheten, renheten i na-
turen och upplevelser som roat och en-
gagerat ungdomarna. Det är starka min-
nen som förstärker det röda i tråden.
Jag arbetar i en Fokusgrupp som skall
stimulera. Nyföretagande och entre-
prenörskap i regionen.

Utveckla Emmaboda
Lucia i Emmaboda har blivit en
uppskattad evenemang som gjort att
många samverkar till att få det så
högtidligt och fint.
Att samverka är en del av utvecklingen,
att ge och ta och att verka mellan olika
grupper som ungdomar, kyrka, handlare,
kommunen och media.
Torgaktiviteter har blivit otroligt roligt
och uppskattat, jag kan inte låta bli att

framhålla att torget fått pris i Årets Jok-
er 2002.
Det är Svenska Stadskärnor som delar
ut det priset under festliga former. Jag
vill säga att stoltheten hade inga gränser
när jag mottog det i Norrköping i maj
2002.
Att Småstjärnorna har betonat trivseln i
Emmaboda hat väl inte undgått någon,
det är säkert en sådan aktivitet som ko-
mmunens ungdomar har som förstärkt
röd tråd i livet, det är en upplevelse som
dom kommer ihåg med glädje. Allsång
med många glada sångare och sångledare
har dragit sångglada  besökare till tor-
get. Föreningarna i Emmaboda kommun
har haft möjlighet att presentera och visa
upp sina verksamheter, det har varit
uppskattat och mycket populärt. I juletid
har Emmaboda egen Lucia visat upp sig
på torget efter en fulltecknad sångdag
på sjukhem, företag och skolor.

Handeln viktig för
Emmaboda
Kommunens handel betyder mycket
för utvecklingen, det är viktigt att få
behålla köpkraften i kommunen men
också försöka stimulera till gemensam-
ma aktiviteter som leder till omsättning-
sökningar. Om det inte finns en aktiv
handel i kommunen en bra livsmedelshall
då kan man lägga pannan i djupa veck.
Vi måste ändra vår attityd till att våga
mera, våga ställa krav på vår handlare
istället för att svika honom eller henne.
Vi hjälper på så sätt till med utveckling
och får behålla den enorma service som
betyder så mycket för så många. Att få
respons ifrån sina kunder är väl den bästa
PR man kan tänkas få.

Golf och munskänkar
Ladda batteriet gör jag oftast på golf-
banan tillsammans med tävlingsinrikta-
de kamrater. Visst är det fantastiskt att
vår vackra golfbana får besök av ca:
10.000 greenfee gäster. Vår bana tillhör
en av de vackraste som jag besökt i Sver-
ige, jag vill verkligen understryka att den
är inte helt enkel, därför måste man ha
skärpa i huvudet. Här i den fina miljön
kläcks många kreativa idéer, jag knyter
nya kontakter med nyckelpersoner som
kan hjälpa mig på travet i mitt utveck-
lingsarbete.
Föreningslivet är det inte alla som gillar.
För mig blir det en extra krydda om det
finns fri tid som jag kan ägna de fören-
ingar som jag är med i. Munskänkarna

forts på nästa sida
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startades i Emmaboda i oktober 2000,
det var Anne Ljungdahl och jag som drog
igång den föreningen. Idag är vi 50
medlemmar och vi träffas 8 ggr /år för
att lära oss mera om vin, druvor och
vinets tillkomst och egenskaper.
Untveckling är den viktigaste biten och
behövs överallt och alltid. I företag har
man hela avdelningar som jobbar med
utvecklingsfrågor och avsätter mycket
tid och kapital för utveckling. Jag  har
haft förmånen i några år att jobba med
ITT Flygt ute på universiteten och hög-
skolor, där söker man kompetens till sina
anläggningar världen över. Utvecklings-
frågan får man aldrig ge avkall på.
Jag vill avsluta med ett indianskt ord-
språk som man kan tänka på när det går
för fort,
- sätt dig ner och vänta på din själ.

Vid pennan Gunilla Sandberg
Kommunutvecklare i Emmaboda kommun

forts från föregående sida Långasjö
bibliotek
informerar
Biblioteket i Långasjö är beläget i Mel-
langården (våningen under dagis) och
öppet tisdagar.
Fr.o.m. tisdagen den 4 mars ändrar vi
öppettiderna. Vi öppnar då kl 14.30 och
stänger kl. 18.30 - en halvtimme tidigare
i båda ändar.
Det är höstens och vinterns besökssif-
fror som ligger till grund för justerin-
gen. Vi tror och hoppas att dessa tider
bättre kommer att passa våra låntagare.
Statistiken för det gångna året uppvisar
ökade siffror både vad gäller utlån och
antal besök i Långasjö.
Antalet utlånade böcker till allmänheten
och skol- och dagisbarnen steg från 6
473 till 7 761 och besöksantalet på all-

mänhetens öppettid ökade från 697 till
752. Inga skyhöga siffror, men en ökn-
ing trots allt!
Dessa siffror utgör ett viktigt underlag
och är bra att kunna visa upp för poli-
tiker och beslutsfattare om vi vill värna
vårt bibliotek och ha kvar möjligheten
till bok- och tidskriftslån också på de
mindre orterna i vår kommun. Bib-
liotekets fortlevnad är en del i strävan
att bibehålla en levande landsbygd.
Du som sockenbo kan givetvis hjälpa till
att bättra på siffrorna och därtill få en
stunds avkoppling genom att titta in på
bibblan då och då och låna en bok eller
bläddra i en tidskrift.
De böcker du inte hittar i hyllan eller på
nyhetssnurran försöker vi givetvis skaf-
fa hem till dig från kringliggande bib-
liotek.
Varmt välkommen!

Lena Peterson
Tel 502 46 eller 203 06

Från Elin Fransson har vi fått denna trevliga Långasjö-visa med egen text och tosatt av
trubaduren Björn Pettersson.
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Bankens ombyggnad
Långasjö Sockens Sparbank har haft en positiv utveckling under många
år med ett ökande antal kunder. En ökande andel rådgivning i bankarbe-
tet gör också att den ursprungliga planlösningen behöver omdisponeras
och utökas. Ventilationssystemet är också gammalt och behöver bytas ut.
Detta sammantaget gör att banken just nu står i begrepp att genomföra
en omfattande till och ombyggnad.

Arbetena beräknas komma igång den 18
mars under förutsättning att byggnad-
slovet blir klart den 17 mars. Om allt
går enligt planerna beräknas den ny-gam-
la banken stå klar den 15 november..
Byggnationen görs i 2 etapper:

Etapp1
Tillbyggnad framför befintlig byggnad
och rivning av delar av befintlig ytter-
vägg. Under denna tid kommer kunden-
trén att ske genom ingången på gaveln.
Verksamheten kommer att bedrivas som
vanligt i befintliga lokaler.

Etapp 2
Ombyggnad och renovering av befintli-
ga utrymmen. Under denna etapp ska
verksamheten bedrivas i den nybyggda
delen.
Vi ber våra kunder om överseende med
de olägenheter som kan komma att up-
pkomma i samband med att vi måste ha
hanverkare i arbete samtidigt som vi
bedriver vår vanlig bankverksamhet.

Ingvar Gustavsson

Naturvårdsföreningen
informerar…
Föreningens huvudsakliga uppgift är att
bevara Långasjön med omkringliggande
miljö. Nödvändiga medel för verksam-
heten fås genom företagssponsring. För
ett årligt bidrag om 1000 kr erhålls en
namnskylt på en av de bänkar som finns
utplacerade runt sjön och som upplyser
om att givaren stöder föreningens verk-
samhet.
Allt arbete sker på idéell basis. Gångvä-
gen runt sjön är indelar i 24 st brostyck-
en (brostycke: äldre benämning på väg-
sträcka som markägare hade skyldighet
att underhålla). För varje brostycke finns
en person (eller familj) utsedd att hålla
detta i ordning. Ett antal gemensamma
arbetsträffar ordnas också under som-
marhalvåret för slåtter, buskröjning och
andra göromål.
Vad gäller sjön planterar föreningen årli-
gen ut ädelfisk och utfärdar också
fiskekort som kan köpas på vandrarhem-
met, banken, m fl ställen. Vattenprover
tas varje år och har alltid visat godkänt
för bad. Ett antal karpar som planterats
in ser till att sjön inte växer igen. Kar-
parna gör oss ovärderlig nytta och får
absolut inte fiskas upp. Allt fiske med
vegetabiliskt agn (som karparna nappar
på) är därför strängeligen förbjudet.
Aktiviteter nere vid sjön som anordnas i
föreningens regi
· Våren välkomnas Valborgsmässoaf-

ton med sång och stor brasa.
· Sommarkvällar arrangeras trivsam

underhållning med kaffeservering
vid lusthuset.

Arbetsträffar vid Långasjön 2003.
22/4 Köra ut bänkar och vårstäda.
27/5 Brostycken. Snygga till inför

pingst.
17/6 Brostycken. Snygga till inför

midsommar.
29/7 Brostycken och slåtter. Slåtter-

gröt.
9/9 Brostycken och buskröjning.
21/10 Höststädning. Köra in bänkar.
Vi börjar alla dagar klockan 09.00. OBS
den ändrade tiden.
Alla är hjärtligt välkomna att delta i våra
aktiviteter!

Långasjö Socken Naturvårdsförening
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Den 3 april kl. 18.30 i Sockenstugan i Långasjö
kommer det att hållas ett informationsmöte för al-
lmänheten gällande ”Grannsamverkan”.
Medverkande:
Bernt Pettersson Länsförsäkringar och ansvarig
för ”Grannsamverkan”.
Bernt-Olof Axelsson, polisen i Nybro.
Johnny Jonsson, Securtias.

Dessa kommer att informera om vad vi själva kan
göra, vad polisen gör, hur vi kan larma våra hem
osv.
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.

Välkomna.
Hembygdföreningen Långasjö Sockenråd

STOPPA
BROTTSLIG-
HETEN!

Generations och
kulturöverbryggande
mötesplats
På Kyrkvägen 38 i Långasjö serviceom-
råde (Allegården) har under hösten och
även under våren  filmcafer anordnats i
samverkan mellan Långasjö serviceom-
råde och Långasjö Röda Korskrets. Det
är filmer från hembygdsföreningen. De
handlar om Långasjöbygden och männi-
skor som bor eller har bott här.
Det har varit och är planerat trubadu-
runderhållningar under våren. Starten
gick med Kjell & Alex och i februari
kommer trubadur ”Kenta”.
Söndagen 4 maj kommer Vissefjärda
folkdanslag som firar 40 år detta år. De
ska ha uppvisning med spelemän och
dansare.
På samtliga genomförda evenemang
som varit väldigt uppskattade har det i
snitt kommit ca 65 personer.
Socialtjänsten i Emmaboda Kommun vill
skapa möjliga mötesplatser i de olika ser-
viceområdena och på så sätt utnyttja de
gemensamma lokaler som finns i ser-
vicehusen.
Tanken är att de ska bli generations och
kulturöverbryggande. Där alla invånare
i samhället har möjligheten att träffa
människor i olika åldrar och på så sätt
kan utveckla nya sociala nätverk. Där
man också kan minska generationskly-
ftan, främlingsfientlighet och förebygga
omsorgsbehov och ohälsa.
Mötet mellan människor, det egna
ansvarstagandet, inf lytandet och
delaktighet är lika viktiga faktorer som
mötesplatserna i sig själva.
På Kyrkvägen 38 finns möjligheter
att ha träffar, möten, cirklar, evenemang,
föreläsningar m.m. Här finns stora
möjligheter att samverka kring olika
evenemang.
Tillhör du någon förening eller organi-
sation som vill starta något eller vill du
som enskild bara hitta på något. Behöver
ni lokal? Ring och boka.
 Är ni intresserade, har ideer och vill
veta mera? Ta chansen och Hör av
er till

Anneli Djerf  Tel:0471-182 04 eller
070-24 72 950

Långasjö Båt & Fiske
tel 0471 - 50430

I mitten av april beräknas vi
kunna visa upp vår

Nya Båthall
Välkomna!
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Vårens program för Röda korset i Långasjö
26/1 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00.

31/1 Filmcafé på Allégården kl 14,00. (Samarrangemang med Långasjö serviceområde)

5/2 Sömnadsgrupp för babypaket kl 17,00. Styrelsemöte kl. 19,00.

11/2 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00

25/2 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00

26/2 Kretsstämma kl 19,00. Rödakorslokalen vid idrottsplatsen.

28/2 Filmcafé på Allégården kl 14,00. (Samarrangemang med Långasjö serviceområde)

5/3 Sömnadsgrupp för babypaket kl 17,00. Styrelsemöte kl 19,00.

11/3 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00

25/3 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00

28/3 Filmcafé på Allégården kl 14,00. (samarrangemang med Långasjö serviceområde)

2/4 Sömnadsgrupp för babypaket kl 17,00. Styrelsemöte kl 19,00.

8/4 Besöksgruppen / Musikunderhållning Allégården kl 15,00.

25/4 Filmcafé på Allégården kl 14,00. (samarrangemang med Långasjö serviceområde).

30/4 Traditionellt Valborgsmässofirande. (Samarrangemang med Långasjö församling)

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter.

Styrelsen för Långasjö Röda kors krets.

Långasjö Båt & Fiske
Säljer - Servar - Reparerar

Båtar & Motorer

Dags att börja tänka på båten och motorn!
Är de i bra skick?

Vi kommer att ha BRA PRISER på alla sorters SOMMARDÄCK!
LANTBRUKSDÄCK - Kontakta oss!

I BUTIKEN:

Båt/Biltillbehör
Fiskeutrustning
Kioskvaror, godis, tobak mm
Kvälstidningar

ÖPPET:

Mån - Fre 9.30 - 18.00
Lör 9.30 - 15.00
Telefon: 0471 - 50430

Välkomna!
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VI BRYR OSS OM
DIN SKOG

Vi utför avverkningsuppdrag,
köper leveranstimmer

och rotposter.

Kontakta oss för att diskutera
skogsavverkning eller skogsskötsel.

Bengt Eriksson 0471-509 16
Weine Svensson 0471-509 53

Bobo Gustavsson 070-315 09 47

GEIJER TIMBER LÅNGASJÖ
361 95 LÅNGASJÖ

Tel. 0471-509 00
Ett företag i Södra koncernen
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GYMPA
(Aerobics)

I Långasjö skolas gymnastiksal.
Söndagar

18,30-20,00
Ledare: Silvia Sculac

Arr : Långasjö GoIF

14
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Långasjö GoIF
A-lagets matcher våren 2003

Lördag 26/4 Örsjö – Långasjö Kl: 15.00

Lördag 3/5 Långasjö – Lenhovda Kl: 15.00

Fredag 9/5 Emmaboda – Långasjö Kl: 19.00

Tisdag 13/5 Långasjö – Madesjö Kl: 19.00

Tisdag 20/5 Furuby – Långasjö Kl: 19.00

Lördag 24/5 Långasjö – Orrefors Kl: 15.00

Onsdag 28/5 Långasjö – Väckelsång Kl: 19.00

Tisdag 3/6 Gullabo – Långasjö Kl: 19.00

Torsdag 12/6 Långasjö – Johansfors Kl: 19.00

Tisdag 17/6 Kosta – Långasjö Kl: 19.00

Måndag 23/6 Långasjö – Alsjöholm Kl: 19.00

Fredag 27/6 Alsjöholm – Långasjö Kl: 19.00

Tisdag 1/7 Långasjö – Kosta Kl: 19.00

Klipp ur och sätt upp på kylskåpet

Våren är här!
Då har vi äntligen en ny säsong framför
oss. För egen del tycker jag att vintern
har varit vacker men allt för dryg. Veden
är i stort sett slut och elmätaren snurrar
som en motorsågskedja på full gas. På
det idrottsliga planet har vinterns höjd-
punkter varit att vi nått fina framgångar
i två inomhusturneringar, nämligen Alls-
bo Cup och FöreningsSparbanken Cup.
I den sistnämnda gick vi till final och
laget fick mycket fin kritik för sitt spel
av såväl medspelare, publik som av de
lokala tidningarna. En stor eloge till grab-
barna.  Intresset för fotboll i Långasjö
ökar. Detta har medfört att vi denna
säsong även kommer att ha ett B-lag,
något vi inte haft på några år. Vi har nu
nio spelare som är under 20 år. Bland
nyförvärven kan nämnas; Peter Nord-
ström och Fredrik Holmevi från Em-
maboda; John Lennartsson från Kosta;
Niklas Pettersson från Lindås. Sedan har
Plaggebo-pojkarna Daniel och Niklas
Johansson bestämt sig för att ta en plats
i A-laget. Så det ser lovande ut för fot-
bollen hos oss i Långasjö. Nya lagledare
för i år är Gert Olsson och Jan-Erik
Ekmark och nya som tränare är Glen
Johansson och Tomas Schönström. Det
har talats i omklädningsrummet om en
plats bland de fem bästa i serien. Vi håller
alla tummarna för laget och ser fram
emot den första seriematchen för året.
Men det är inte bara fotboll på program-
met i vår förening. På söndagar kl.16.00
är det stavgång med utgångspunkt ifrån
idrottsplatsen. Ta fram era gamla skid-
stavar och följ med oss och gå en stär-
kande promenad. Är det något som
föreningen saknat på senare år så är det
gymnastik. Vi har länge försökt få tag i
ledare och nu har vi lyckats. Silvia Scu-
lac är ledare för ett Aerobics-pass som
går av stapeln i Långasjö skolas gymnas-
tiksal söndagar kl.18.30.
Och så till sist, är det någon som är sug-
en på att spela i B-laget? Hör av dig till
Jan-Erik eller kom ned på träningarna.
Kanske blir det just du som nätar i
premiären inför fullsatta läktare.
Välkomna allesammans till ett nytt
idrottsår.

Sven-Erik Karlsson
Ordf. Långasjö GoIF
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Pappersinsamling.
Följande tider kommer vi att samla in papper i Långasjö;

10 mars      2 juni

8sept        17 nov

Meddelas endast på detta sätt. Vi kommer inte med några
påminnelseutskick om tiderna som tidigare. Tiderna finns
även att tillgå i kommunalmenackan.

LGoIF
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