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Redaktionskommitté:

Oj vad ett år går fort, snart är det dags
igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt
att brygga kaffe, servera nybakade våfflor och hembakade kakor. Vi hoppas
också att alla duktiga hantverkare i Långasjö har ägnat vinterkvällarna åt att
tillverka många fina alster som vi kan
sälja i stugan.

Manusstopp: 10 september

Annika Arvidsson tel 50494

Utgivning: 19 september

E-post: 047150098@telia.com

Välkommen med era bidrag!

Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö

VÄLKOMNA
Turistkommittén.

Långasjö PROförening
Styrelse:
Ordf
Olle Henriksson

50425

V ordf

Elin Fransson

50399

Sekr.

June Eriksson

50187

Kassör

Olle Sjökvist

50213

Studieorg. Maria Elofsson

50160

Reseled. Greta Konradsson 50119
Övriga:

Karin Lundin
Britt Gran

50116
0477-63006

Föreningen har under året haft 10
medlemsmöten. Vi läser ofta någon studiecirkel. Vi spelar boccia på idrottsplatsen så fort vädret tillåter. Vi reser tillsammans med samorganisationen på både
en- och flerdagarsresor.
Är du so myblivev pensionär intresserad av att vara med i föreningen, vänd
dig då till någon i styrelsen.

Program hösten 2003
Samtliga måndagar utom 25 augusti träffas vi i Sockenstugan kl 14.00.
25 augusti vid Långasjön 14.00 (vid regn
i Sockenstugan).
Måndag 25 augusti
Torgny Berntsson berättar om fågelskådning och spelar dragspel.
Måndag 22 september
Berit Johansson visar film från bygden.
Höstens studieprogram.
Måndagen den 20 oktober
Ingrid Svensson spelar dragspel och vi
sjunger allsång, berättar historier och läser poesi.
Måndagen den 17 november
En olycka ska inte hända så lätt.
Gunnel Nazerian från Civilförsvaret
berättar om hur man undviker olyckor i
hemmet.
Måndagen den 15 december
Julbord, skolans Luciatablå och Ingrid
Svensson spelar dragspel till julsångerna.
På alla möten kaffe, lotterier och trevlig
samvaro.
Varmt välkomna
Styrelsen

Ett stort tack till ...

Långasjö Församling
som sponsrar utgivningen av detta nummer av Träskoposten.

Ett stort tack också till ...

Emmaboda kommun
som hjälper oss med tryckningen av Träskoposten.

Ethel Svensson

tel 50465, 50136

Magdalen Thiel

tel 50367

Dan Bard

tel 50098

Hus:
Hembygdsvägen 4 Långasjö
Ägare: Karin Lundin
----------------------------------------------Stomvägen 14 Långasjö
Ägare: Ulla-Britt Arvidsson
tel 070 3050432
----------------------------------------------Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson
-----------------------------------------------

Hus att hyra:
Kyrkvägen 40 Långasjö
Kontakta Erling och Laila Karlsson
tel 50006
-----------------------------------------------

Gård:
Mindre gård - hästställe i Anemåla
Långasjö
1 1/2-planshus byggt 1991 ca 140 kvm
Ca 14 ha
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471 - 33760
----------------------------------------------EBAs lägenheter, tel. 0471-18401
----------------------------------------------Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum och kök 69 kvm 2:a vån
3243 kr/mån
----------------------------------------------Kyrkvägen 36 Långasjö
1 rum & kök 48 kvm 3:e vån
2293 kr/mån
----------------------------------------------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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Långasjö andan lever vidare… Vår
Med blandade deltog jag vid John Johanssons jordfästning. Att känna sorgmod när en sådan betydelsefull man lämnar jordelivet känns naturligt
men trots allt tror jag att känslan av beundran för denne man var den
starkaste känslan jag bar med mig hem efteråt.
Den förstärktes av en mycket vacker
begravnings gudstjänst i form av prästens ord samt sången och musiken som
Johns efterlevande släktingar framförde.
Det faktum att solen sken in i den vackra kyrkan gjorde att min övertygelse
stärktes om att John hade det bra där
han befann sig och att hans budskap till
oss var att försöka se livet från den ljusa
sidan och aldrig ge upp.

Inför Ridklubbens möte
Något år tidigare, i samband med att ridklubben hade ett av sina första möten
satte jag mig ner och tittade på vykortet
med den välbekanta kartan över Långasjö socken med olika intressanta projekt som bygdens folk åstadkommit. Vid
närmare iakttagelse och undersökning
visade det sig att John haft ett finger med
i praktiskt taget all dessa ”projekt”. Ända

sedan jag var mycket liten har jag hört
talas om John och hans stora insats för
bygden samt hans finurliga och charmerande sätt att engagera bygdens folk.
Att ensam ta över Johns roll är nog svårt
för efterkommande generationer men
visst måste man erkänna att både återuppbyggnaden av Bygdegården samt
Ridhuset drivs i ”John-anda” med engagemang och hejja-rop från bygdens
folk. Med ovan nämnda Långasjö karta
framför mig föddes följande sång, för
visst är det värt att besjunga den goda
anda som präglat Långasjö sedan generationer tillbaka. Kanske blir det tillfälle
att framföra den i samband med någon
av årets kommande invigningar…

Nu är det vår och alla vi hoppas,
på blommande ängar och strålande sol.
Då sipporna små i backarna knoppas,
vid vägkanten lyser tussilago och viol.
Snart naturen i grönska sig kläder,
och varmare blir det dag efter dag.
Ja, allt som blommar till vårt behag,
oss stressade människor värmer och glädjer.
Och barnen vill bada det är ju så skönt,
så lekarna rasar i böljorna blå.
Det är snart sommar och allt blir grönt,
och lyckliga blir vi båd stora och små.
Elin Fransson

Peter Elmberg, Mundekulla 03-05-08

”Långasjö andan”
Långasjö andan den lever kvar och nya krafter tar vid

Och tänk på folket som kommer hit för att det få se

Långasjö andan den lever kvar och bygden fylls med liv

Minns ni när guldgrävar stugan blev till, jo det var bygdens folk

Tänk när stallarna flyttades och blev ett vandrarhem

Som jobbade hårt under sommaren under ledning utav John

Och tänk hur sjön den grävdes fram, ja det minns ni väl?

Långasjö andan den lever kvar…

Tänk när lamporna runt vår sjö, tändes uti maj

Trots att vår kära bygdegård i Midvintertid brann ner

Och brandstationen flyttades till vår idrottsplats

Så finner vi vägar och lösningar, visst klara´ vi även det

Affärerna som lades ned, men då byggdes en upp på nytt

Visst är det kul att ridhuset byggs, vi anar inte än

Man måste ändå säga glatt, visst trivs vi i vår bygd!

Vilken betydelse det kan få, uti framtiden

Långasjö andan den lever kvar…

Banken och Geijers har för oss alltid banat väg

Träd allén i Långasjö, den minner oss om dom

Ni stödjer och stöttar det som sker och tänker på bygdens väl

Som har rötter i vår bygd och bär ett hjärta stolt

Långasjö andan den lever kvar…

Tänk på vårt kära Klasatorp, vad vore vi utan det?

Ett levande Långasjö – är det enda som behövs, tjohej !
Peter Elmberg
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Långasjö Rödakorskrets

Långasjö Socken Naturvårdsförening

Långasjö Rödakorskrets har haft sitt sista styrelsemöte för denna säsongen och
tar nu sommarlov.

En kort historik

När vi blickar tillbaka så har det varit
några händelserika månader. Vi har haft
fem styrelsemöten och fyra arbetsmöten,
vilket resulterat i 28 babypaket som vi
kan skicka till katastroflagret i Halmstad.
Vi hade Röda Korsregionens ekonomichef här på vårt årsmöte som redogjorde för hur vi får använda Röda Korsets pengar.
Vi har haft en kurs i Hjärt- och lungräddning, några välbesökta fimkaféer på Allégården dit också vår besöksgrupp går
var fjortonde dag, numera medverkar
Ingrid Svensson med dragspelsmusik.
Vi har tillsammans med Långasjö Församling ordnat sedvanligt Valborgsmässofirande. Den kvällen resulterade i att
vi kunde skicka 5000 kr till Krigets offer.
Den 16 maj åker vi en bussresa till Växjö
med pensionärer från socknen.
Föreningen tackar alla som hjälpt till med
våra babypaket, och även alla andra i
Långasjö som har hjälpt oss att hjälpa.

Långasjö Socken Naturvårdsförening bildades 1987 då Långasjön var färdigrestaurerad. Den nybildade föreningen huvuduppgift skulle bli att vårda och utveckla området runt sjön. En styrelse och ett arbetslag utsågs att
på idéell basis bedriva verksamheten.
Förutom skötsel och underhåll av området har föreningen med benäget
bistånd av bygdens folk och företag uppfört fågeltornet, lusthuset och anlagt
gångvägen runt sjön. En brygga har byggts med utsikt över sjön mot kyrkan.
Grillplats och gungställning har tillkommit. Ett sjömärke föreställande de fyra
elementen har rests som hyllning och tack
till nu framlidne John Johansson för
hans initiativ till restaureringen av sjön
och för hans tid som ordförande i
föreningen under åren 1987 - 1992.

Naturvårdsföreningen har självt stått för
71 000 kr plus allt arbete.

Till sist den stora satsningen: Belysningen runt sjön. En dröm som till slut
kunde förverkligas tack vare välvilliga
sponsorer och stora idéella insatser.
Belysningen har i reda pengar kostat c:a
210 000 kr att anlägga. Långasjö Socken Sparbank bidrog med 60 000 kr,
Emmaboda Kommun också med 60 000
kr, Hembygdsföreningen med 19 000 kr.

För barnen har ordnats friluftsdagar
med tävlingar och korvgrillning vintertid och fisketävling sommartid.
Ekonomiska medel tillförs föreningen
i huvudsak genom företag som sponsrar
vår verksamhet och som erkänsla härför får sin firmalogo anslagen på någon
av bänkarna runt sjön.
Zarah Arvidsson

Vi börjar våra arbetsmöten första onsdagen i september, välkomna dit!
Långasjö Rödakorskrets
Zarah Arvidsson

Med början under 1989 har underhållning med kaffeservering anordnats under
8-10 kvällar under sommarmånaderna.
Även teater har spelats vid Långasjön och
så hade Anne Nilsdotter och Peter Elmberg premiär på sin musical Hemstannarna. Ett uppskattat framträdande de
senaste åren har varit Dacke Drängar.
För övrigt är det oftast lokala förmågor
som underhåller. Ett uppskattat kvällsnöje, i synnerhet för pensionärerna.

Möte med Hästsportklubben
Hästsportklubben bjuder in alla medlemmar och andra intresserade till en
träff i ridhuset söndagen den 25 maj kl 17.00. Då berättar styrelsen om
sina planer. Vi bjuder på korv.
Välkomna hälsar styrelsen

Långasjö Båt & Fiske
0471-50430
Försäljning - Verkstad - Uthyrning

Nytt för säsongen
Nya uthyrningsbåtar + kanot Törn, Flaken & Skepen
(kanoten tar du med dig).
Utökat sortiment av Båt-, Fisketillbehör
Vi beställer hem till just din fiskeutrustning
och lämnar 10% RABATT på det vi ej har hemma.

Välkomna!

ÖPPET:
Mån - Fre
Lör

9.30 - 18.00
9.30 - 15.00
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Långasjö Hästsportklubb
Nu är det åter liv i Skytteparken, men ingen dansmusik och glada skratt
– jo, glada skratt kan man fortfarande höra till hammarnas dunk och
sågarnas sus. Men nu är det glada pensionärer och raska flickor och pojkar
som med lätta steg klättrar på stegar och kliver på ställningar och inga
dansande fötter som sliter på skosulorna. Det händer nya saker på gammal ”historisk” mark. Gammalt försvinner och nytt kommer i dess ställe
– det brukar vi ibland kalla för utveckling.

Utveckling

ftar på.

En dansbana har försvunnit och ett
ridhus skapas av unga och äldre idealister . det måste väl vara en positiv utveckling. Speciellt som dansbanan brunnit ner
och vi som varit där på såväl dans som
auktion blev lite vemodiga när vi såg
ödetomten. Nu kan vi glädjas åt att den
får ett nytt innehåll – ett ridhus, som
byggs av bygdens folk för bygdens folk.
Det byggs av envisa, stolta smålänningar till glädje och gagn för hela trakten.

Jag talade med kommunens eminenta
inflyttningsambassadör Weronica
Stålered och hon nämnde att för många
som är intresserade av att flytta till kommunen har Långasjö blivit intressantare på grund av ridhuset och framför
allt att många av bygdens folk bryr sig
och engagerar sig i sin bygd. Jag har även
noterat att när EBA annonserar ut lägenheter i Långasjö så framhåller man
ridhuset som en positiv faktor.

Skytteparken som
nöjesmetropol

Kul att hjälpa till

När jag växte upp var Skytteparken populärt i vida kretsar och det gick bussar
dit från Växjö, Kalmar och Karlskrona
under en period. Vi pojkar från landet
blev lite imponerade och kanske blyga
inför flickorna från stan. Skytteparken
har haft en stor betydelse för mig personligen, för det var där jag upptäckte
min fru, Irene.
När jag var 27 år och gick på teknis,
julade jag hemma i Skallebo. I Skytteparken var det alltid dans annandag jul
och jag var naturligtvis där. Det var då
jag upptäckte att flickan från Flaken hade
vuxit upp och blivit en vacker kvinna
och ett år senare stod bröllopet i Långasjö kyrka inför min konfirmationspräst
Jan Redin.

Snart dansar hästarna
Irene och jag är medlemmar både i
Bjerreds Gammeldansgäng och i Emmaboda Mogendans och finner stor glädje
i dansen. Jag har noterat att medelåldern
stiger i dessa föreningar och att ungdomen har andra intressen.
Om man studerar Långasjö Hästsportklubbs logga så förstår jag att det är hästar
som ska föra dansen vidare på skytteparkstomten. Man kan se loggan som
en fyndig påminnelse om parkens historia.

Ridhuset drar!
Visst är ridhuset dragigt när vinden tar
fart, men det är ett annat ”drag” jag sy-

För några lördagar sedan var jag med
och spikade på ridhuset. Vi kände oss
riktigt duktiga, Lena, Joakim Steen och
jag. Dessutom kom grannarna Roger och
Åsa Steen och bjöd på fika. Vi hittade
även en hammare till Roger så han fick
visa att även han kunde spika.
Idag talar man mycket om upplevelser
och upplevelseturism. För många som
växer upp i stan skulle det säkert vara
en unik upplevelse att få vara med och
spika på ett ridhus. Tänk så många människor i världen som aldrig får slå i en
spik…..
Jag träffade för en tid sedan en holländare som turistade i Sverige. Jag frågade
vad han helst skulle vilja göra på sin sverigesemester. Efter en stunds funderande
svarade han: ” Jo, jag skulle vilja låna en
motorsåg och såga ner ett stort träd, för
i Holland är det förbjudet att såga ner
träd”. Kanske något för Geijers att tänka på? Skogshuggning som upplevelse?

Det är nu sammanhållning och engagemang sätts på prov. Det är nog som inom
äldrevården. Det behövs fler armar! Det
gäller nog att alla medlemmar och andra
sockenbor som vill göra en insats kollar
i sina almanackor när de kan ta hammaren och åka till ridhuset.
Förr hade man byalag med en ålderman
som såg till att genensamma arbeten blev
gjorda bl a vägunderhåll. Varje by hade
förr ansvar för ett brostycke, precis som
gruppen som idag sköter stigen runt Långasjösjön har.

Hedra John Johansson
Tänk om vi till minnet av John kunde få
hela bygden att ställa upp med var sin
dag för att stödja bygdens nu aktuella,
ideella projekt? Vi kanske kunde satsa
en semesterdag vardera och jobba
byavis?
Jag är övertygad om at det skulle bli en
”upplevelsedag” att minnas.
Att arbeta tillsammans är ett trevligt sätt
att umgås. Speciellt kan det vara en upplevelse för alla nyinflyttade som kanske ännu inte mött ”Långasjö-andan”. Om
Du kan tänka Dig att bidra med handkraft blir Thuja Strand jätteglad om Du
ringer 0471-502 20.

Andelar i ridhuset
Nu är jag en stolt ägare av en liten del
av det blivande ridhuset, två andelar á
500:-. Det är 70 andelar sålda så det finns
många kvar. Känner Du för att stödja
projektet och Din hembygd gör Du
många personer glada genom att sätta in
ett belopp på bg 5499-2243 och ange
namn, adress och personnummer.

Träffpunkt Ridhuset
Hästsportklubben bjuder redan nu in alla
medlemmar och andra intresserade till
en träff i ridhuset söndagen den 25 maj
kl 17.00. Då styrelsen berättar om sina
planer och någon bjuder på korv

Blir ridhuset klart innan
höstrusket är över oss

Välkomna hälsar styrelsen!

Nja, det beror på! Enligt min enkla fundering är bygget inne i ett kritiskt skede.
Många gör en fantastisk insats, inte minst
Bengt Blomkvist som helt ideellt bjuder
på sin fackmannakunskap och den s k
pensionärsgruppen med Axel, Matti,
Folke, Stefan, Tord och Ivar liksom styrelsen och många andra som f n sliter
hårt. Nu när det går mot sommar är det
mycket som drar speciellt hos barnfamiljerna.

Det är spännande att komma ”hem” till
Långasjö (jag bor ju annars i Bjerred,
utanför Lund) och följa ridhusbygget och
det är min förhoppning att Ni i Långasjö
Hästsportklubb får ridhusdelen klar innan höstrusket är över oss. Lycka till!

Lycka till

Mundekulla 2003 05 14
Berndt Elmberg
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Bulletiner från Banken
Räkenskapsåret 2002 lades till handlingarna i och med sparbankens huvudmannastämma den 9 maj. Under överinseende av ett sjuttiotal inbjudna gäster godkände huvudmännen Långasjö Sockens Sparbanks årsredovisning för 2002.
Rörelseresultatet före kreditförluster
uppgick till 4.917.420 kronor och efter
kreditförluster och skatt återstod
2.534.512 kronor, vilket i sin helhet
överfördes till sparbankens reservfond.
Bankens egna kapital uppgår därefter till
52.569.188 kronor varav 2.285.487 kronor utgör latent skatt på obeskattade reserver.
Sparbanken hade alltså ytterligare ett bra
år. Intjäningsförmågan var t.o.m. den
bästa i bankens historia, 5.679.000 kronor, men nedskrivning p.g.a. värdeförsämring i bankens aktieportfölj och
kreditförluster medförde att nettoresultatet blev sämre än tidigare år.
Volymutvecklingen har varit god. Inlåningen ökade med 13,2% till
263.041.000 kronor och utlåningen
ökade med 9,1% till 244.492.000 kronor. Vid årsskiftet förvaltade sparbanken en sammanlagd affärsvolym på 627
miljoner kronor.
Vid huvudmannastämman förrättades
också val av förtroendemän i banken.
Efter dessa val har sparbanken följande
förtroendevalda.

Styrelse
Stig Hermansson, ordförande
Ingemar Elisson, vice ordförande
Jean Helmersson
Britt-Marie Klaesson
Ronny Elofsson
Claes Arvidsson
Ingvar Gustavsson, vd
Suppleanter
Inga Steen
Erling Karlsson
Gösta Karlsson

Huvudmän
Valda av kommunstyrelsen
Göte Melin, Harebo
Rune Liljeberg, Enkoneryd
Stig Hermansson, Långasjö
Jan Fransson, Bredalycke
Anders Fransson, Långasjö
Kerstin Hallgren-Olsson, Långasjö
Elisabeth Arvidsson, Karsamåla
Mona Eriksson, Långasjö
Per Sigvardsson, Långasjö

Birgitta Karlsson, Bredalycke
Birgit Karlsson, Häljanäs
Gunilla Sunesson, Harebo

Valda av huvudmännen
Ingemar Elisson, Långasjö
Conny Fransson, Strängsmåla
Dan Gustavsson, Långasjö
Karl-Gunnar Gunnarsson, Östregård
Christer Johansson, Allgunnås
Inger Rossbol, Brunamåla
Gun-Britt Karlsson, Ingemundebo
Åsa Bonell Långasjö
Rolf Johnheim, Långasjö
Alf Medin, Långasjö
Siv Bennsäter, Piggsmåla
Lars-Olof Petersson, Koppekull
Så till sist några rader om det pågående
ombyggnadsprojektet. Få Långasjöbor
har väl kunnat undgå att se att det är
stökigt runt bankbyggnaden, vilket ju
har sin förklaring i den pågående till- och
ombyggnaden. Beslut om denna togs
hösten 2002 och arbetet startade i mitten av mars i år. Anledningarna till att
detta steg tas är flera. Först och främst
har den befintliga lokalen blivit otidsenlig beroende på att arbetet i banken
förändrats. Idag tar rådgivning till våra
kunder en allt större del av vår tid och
då behövs rum där man kan sitta ostört.
För det andra har stora delar av byggnaden som uppfördes 1949-50 och
tillbyggdes 1973 inte renoverats och
underhållet är också eftersatt. En renovering var alltså nödvändig. För det tredje har ventilationssystemet underkänts

vid senaste obligatoriska besiktning. Slutligen kommer all verksamhet efter ombyggnaden att hamna i ett plan, vilket
ska ge bättre effektivitet.
Banken byggs alltså till med 130 kvadratmeter i ett plan, som i huvudsak disponeras för rådgivningsrum. Den gamla byggnaden totalrenoveras, vilket betyder att
samtliga fönster byts, fasaden putsas om,
taket byts, byggnaden tilläggsisoleras,
stammar för v o a byts och nytt ventilationssystem med integrerad kyla installeras.
Första etappen som avser tillbyggnaden
ska enligt tidsplanen vara klar v 36 alltså
i början av september och hela projektet beräknas vara färdigställt den 15 november.
För närvarande ligger entreprenören
ungefär en vecka efter tidplanen, men
den ska arbetas in.
Som avslutning vill vi på banken framföra vårt tack till Långasjöborna och
även övriga ”utsocknes” kunder för att
ni så här långt visat stor förståelse för
och stort tålamod med depåfrestningar
entreprenaden hittills medfört. Men förtröttas ej – det blir värre!! (innan det blir
bätte).
Ingvar Gustavsson
VD Långasjö Sockens Sparbank
Ett varmt och hjärtligt tack till Långasjö
Rödakorskrets och då särskilt Zarah
Arvidsson för arrangemanget av den
trevliga pensionärsutflykten till Växjö
fredagen den 16 maj. Undfägnade blev
vi på bästa sätt med både kulturell förplägnad av klass och kulinariska upplevelser. En dag som kommer att stanna
länge kvar i våra minnen.
Tacksamma medresenärer

Välkomna!
För er som söker ett boende med hög
kvalitet i en vacker miljö,
erbjuder vi visning av våra ombyggda
etagelägenheter på Kyrkvägen 28 i
Långasjö,
söndagen den 25 maj kl. 1400 – 1700.
Kan ni ej komma då, ring för annan visningstid,
0471-184 07
EBA-Emmaboda Bostads AB
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Syrsorna i hagen
Välkomna till årets A-lag Matcher 2003.
Tisdag
Lördag
Onsdag
Tisdag
Torsdag
Tisdag
Måndag
Fredag
Tisdag

20/5
24/5
28/5
3/6
12/6
17/6
23/6
27/6
1/7

Våren.
Furuby – Långasjö
Långasjö – Orrefors
Långasjö – Väckelsång
Gullabo – Långasjö
Långasjö – Johansfors
Kosta – Långasjö
Långasjö – Alsjöholm
Alsjöholm – Långasjö
Långasjö – Kosta

Kl: 19.00
Kl: 15.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 19.00

Måndag
Fredag
Onsdag
Tisdag
Lördag
Fredag
Fredag
Söndag
Lördag

11/8
15/8
20/8
26/8
30/8
5/9
12/9
21/9
27/9

Hösten.
Johansfors – Långasjö
Långasjö – Gullabo
Väckelsång – Långasjö
Orrefors – Långasjö
Långasjö – Furuby
Madesjö – Långasjö
Långasjö – Emmaboda
Lenhovda – Långasjö
Långasjö – Örsjö

Kl: 19.00
Kl: 19.00
Kl: 18.45
Kl: 18.15
Kl: 15.00
Kl: 18.00
Kl: 18.00
Kl: 15.00
Kl: 15.00

Igenom hagen så sakta jag gick,
solen den lyste, då höra jag fick.
Små syrsornas sånger i gräset det gröna
de tog långa hopp,
det kom toner så sköna
Jag stannade upp, och såg mig omkring
det finns många sköna och märkliga ting
Men vi har så brått, vi hinner ej se,
allt vackert naturen gratis oss ger.
Elin Fransson

Långasjö GoIF

Tankar i
skymningen
Nu är det äntligen dags

Nyinvigning av ”Bygget”
Lördagen den 14 juni
Kl. 13.00
Fritt inträde
Lindås musikkår och Långasjö-barn underhåller
Kort invigningstal
Försäljning av korv och fika
Luftgevärsskytte
Ponnyridning
Tombola
Ansiktsmålning för barnen
…och naturligtvis ska alla se lokalen!
Kl 18.00
Middag med dans till Sveriges Kultband (Kjell & Alex).
Pris: 250:- för middagen. Endast ett fåtal platser finns kvar!
Anmälan: Börje 501 35 eller Berit 504 00 senast 1/6.
VÄLKOMNA!
LÅNGASJÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING

Långasjö Bygdegårdsförening är nu en medlemsförening där du som
privatperson, eller föreningar och företag, kan bli med. Hör av dig under
invigningen, eller ring, så skickar vi ett medlemskort.
När du varit och sett vår fina lokal, vill du säkert boka till födelsedag
eller annan fest. Hyrorna är: hela lokalen: 1000:-, lilla salen inkl. kök:
400:-, klubbrum på övervåning inkl pentry: 100:-

Jag sitter vid mitt köksbord och vilar
skymning, alltså jag har ej någon lampa
tänd utan sitter i mörkret och tittar ut
genom fönstret, radion står på.
Man talar om det kärva läget i världen,
ska det bli ett nytt krig som USA vill.
Då går mina tankar till krigsåren 1940 42. Jag minns en dag då vi var på väg
hem från skolan, vägen gick genom en
fin granskog. Plötsligt hör vi att flyglarmet
går på Kongafabriken och vi hör även
dånet av flygmaskiner. Vi rusar in i skogen och sitter där tysta som möss.
När larmet försvunnit och man blåser
faran över, fortsätter vi hemåt. Men mor
var ej hemma, och innan jag läst lappen
att hon var hos grannfrun, hinner mina
tankar gå till de stackarna där bomberna just faller ner, och jag känner en stor
lättnad att vi ej är med i kriget. Nej vi
vill ha fred på vår jord, det är så många
oskyldiga som drabbas.
Elin Fransson
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Ändrade öppettider
Under juni, juli och augusti
ändrar vi våra öppettider för att
kunna ge Er kunder mer
service.

7

Klintakrogen
Vi har dagens rätt
mellan kl 11.00 – 13.30.
ÖPPETTIDER:

Följande tider gäller

Måndag - Fredag 9.00 – 17.00

Måndag – Fredag 9.00 – 19.00
Lördag
9.00 – 14.00

Lördag - Söndag 12.00 – 18.00

Välkomna
Långasjö Lanthandel

Tel nr. 504 11

Babis med personal
0471-50470

VÄLKOMNA!

SKOLNYTT
Aktuellt från lokala
föräldrastyrelsen
Mötet 14 maj
Vid terminens sista möte hade vi besök
av fadder Bo-Eddie Rossbol samt Elin
Fransson från PRO. En dagordning som
vid första anblicken var ovanligt kort
fylldes snabbt på med diverse frågor.
Vi hade bjudit in Elin Fransson (PRO)
eftersom vi vid tidigare möten pratat
om att försöka få igång ett utbyte
mellan den yngre och äldre
generationen. Det behövs fler vuxna i
skolan och barnen behöver seniorer
(pensionärer) bland sina förebilder.
Detta var också något som förts fram
bland förslagen från föräldrar på
föräldramötet 6/3. Vi blev inbjudna till
nästa PRO-möte, 19 maj, för att
diskutera förutsättningarna för att få
igång ett samarbete under hösten.
Malin hade fått in ett förslag från en
förälder om att man kunde ordna en
handikappdag. En artikel som uppslag
och inspirationskälla lämnades över till
Jan Påhlstorp.
Det har kommit synpunkter över
matportionernas storlek. Efter att ha
dryftat frågan med rektors- och
lärarrepresentanter fick vi fram att
barnen inte alltid tar av allt som
serveras och ingår i en portion.

Man kan t ex inte bara äta köttbullar när
det ingår sås, potatis och grönsaker.
Man kan inte äta sig mätt på bara
pannkakor när de är efterrätt och
huvudrätten är soppa. Här är en liknelse
som Christer Kratz gav som man kan
dra för barnen. ”Om man köper en
Happy Meal på McDonalds och bara
äter hamburgaren (köttet) och slänger
brödet, stripsen och läsken, då kan man
inte klaga på portionens storlek.”
Skolan köper en portion mat till varje
barn, äter man enligt tallriksmodellen
bör alla barn bli mätta. I höst kommer
en nyhet när det gäller skolmaten. BoEddie berättade att det kommer att
erbjudas två maträtter samt frukt varje
dag på samtliga skolbespisningar i
kommunen. Om det blir så även i
förskolan fick vi inte svar på.
Bo-Eddie kommenterade även det
dagens tidningar skrivit om angående
uppsägningar av lärare. Lärartätheten
påverkas inte och neddragningarna av
lärare sker helt med utgångspunkt ur
minskat elevunderlag.
Förutom Eriksmåla skola där tre
tjänster försvinner är det inte klart hur
övriga neddragningar kommer göras.
Däremot kan sägas att Långasjö skola
hamnat på rätt sida om de olika
brytningstal som finns när det gäller
resursfördelningen. Så även om vi
också får känna av sämre tider så kunde
läget ha varit betydligt värre.
Bo-Eddie talade även om ett
vattenvårdsprojekt kring bl a
Lyckebyån där flera skolor deltagit med
material. Kanske kan även Långasjö

Hänt på Korallen
Nallefest

Blivande smeder?

På Valborgsmässoafton hade
Bläckfiskens 1-4-åringar Nallebesök.
Det var barnens egna kramdjur som fått
följa med denna dagen. Efter
sagoläsning och lekar blev det fika. Vi
åt en smarrig Nalleglasstårta. Det var
trångt runt bordet för givetvis ville alla
nallarna vara med. En av nallarna var
rysligt lik Byggare Bob. Sanna och
Filip har ritat de härliga nallarna på
denna och nästa sida.

Fredagen den 26 maj åker Sjöhästens 45-åringar på studiebesök till Zebastians
pappa, Dan Bondessons, smedja i
Älmeboda. Barnen kommer att få se
hur man smider och även få prova på
att slå några slag. Tänk på att klä
barnen i mycket oömma kläder, ett
extra ombyte kan vara bra när vi
kommer tillbaka till dagis. Man blir
smutsig när man smider.

Nr 4 maj 2003
skola bidra med material om
Långasjön. Eleverna jobbar ju mycket
med sjön i olika teman. Broschyrer
överlämnades till Jan Påhlstorp.

Höstens 1:a möte:
Onsdag 27 augusti 2003 kl 18.30.
Förslag på vad vi ska ta upp lämnas till
valfri styrelsemedlem eller:
Malin tfn 0471-505 05
Anki tfn 0471-505 89

Ändring av fadderklass
Det blir de blivande 2:orna som blir
faddrar för den nya F-klassen.
Lärarlaget kom fram till att det är
lämpligast att faddrar och fadderelever
finns i samma byggnad.

Härlig sommar!

önskar

Lokala föräldrastyrelsen
Manusstopp till nästa Skolnytt
(i Träskoposten) 4 september.

Rektorn har ordet
Föräldrakväll!
Det har varit en föräldrakväll med
föreläsning och gruppdiskussioner i
skolan för föräldrar med barn i skola
och förskola. Birgitta H Andersson
talade om föräldrarollen och gav både
skratt och visdomsord till de föräldrar
som kom. Roligt att så många kunde
komma trots kort varsel.
Denna föräldrakväll ingår i vårt
REAGERA-projekt (som vårt pågående
attitydarbete blivit döpt till). Arbetet
med vårt REAGERA-projekt kommer
att fortsätta nästa termin och vi hoppas
att ni fortsätter stödja oss.

Nya trivselregler
Torsdagen den 15 maj sjösatte skolan
de nya trivselreglerna som eleverna
tagit fram inom ramen för REAGERAprojektet. Här är de nya reglerna:
På Långasjö skola arbetar vi med våra
attityder hela tiden och detta arbete har
vi döpt till REAGERA-projektet.
Detta innebär att:
- Vi respekterar och är rädda
om varandra
- Vi är pålitliga och ärliga
kamrater
- Vi talar sanning och står för
våra misstag
- Vi är stolta över vår skola och
rädda om den
Detta innebär i praktiken att:
- Vi ska ha hjälm på oss när vi
åker skateboard eller dylikt
- Vi cyklar inte på rasterna
- Vi känner arbetsglädje och
har föräldrarna med oss
- Vi går ut på rasterna
- Vi håller oss inom skolans
område
- Vi sparkas inte eller kastar
något på någon, ex snöbollar,
isbitar, eller sten
- Vi har inget bollspel inomhus
- Vi äter inte godis eller tuggar
tuggummi i skolan
Bryter man mot reglerna blir
konsekvenserna:
1) samtal med skolans personal
2) samtal med föräldrar
3) arbete efter skolan

Skolavslutning
Skolavslutningen är fredagen den 6
juni. Barnen samlas kl. 8.00 i
respektive klassrum och föräldrar och
syskon är välkomna ca kl. 8.45 då vi
börjar med fika på skolgården. Ca kl.
10.00 går vi till kyrkan och därefter
börjar sommarlovet för barnen. Hämta
gärna barnen för det blir lång väntan på
skolbussarna.

Höstterminen
Höstterminen startar den 18 augusti för
eleverna och det är ordinarie skoltid
som gäller. Skoltiden för terminen
meddelas också i tidningen.

Läsårstider samt lovdagar:
HT
Lovdagar:
VT
Lovdagar:

030818-031219
031027-031031 v 44
040107-040610
040216-040220 v 8
040413-040416 v 16
040521
Dessutom tillkommer fem lovdagar som
rektor bestämmer.

Trevlig sommar!

Så här kontaktar ni mig:
Långasjö skola onsdag och
fredag tel 0471-501 49
Övriga dagar säkrast på
mobilen 070-608 02 77

Från klass 4
Två spännande uppsatser kommer
denna gång från Moa och Louise som
går i klass 4.

Nattvakten och tjuven
Det är natt. Nattvakten gåt omkring och
ser till att allt är lugnt. Plötsligt hör han
något. Det prasslar. Sen ser han någon
springa. Det var en tjuv. Han kände
igen tjuven. Det var Pontus. Han bor i
ett gammalt fult hus. Hans familj är
fattiga. Men han har en säck på ryggen.
Undrar vad han har i den? Undrar
varför han stjäl saker?
Nattvakten springer efter tjuven. Han
springer med sin spikklubba i handen.
Han får ett stadigt grepp i tjuven.
Nattvakten sa: - Kom nu går vi till
Borgmästaren. Två dagar senare blev
han av med 3 fingrar.
/ Moa

När jag såg nattvakten

önskar
Ingrid Bruze

Jag är tjuv. Det är tråkigt, för tänk om
dom får tag i mig. För då kan jag dö om
dom bestämmer det.
Jag bor i staden Birka. Det är många
poliser men jag måste stjäla för jag har
9 barn. Dom måste få mat annars dör de
och jag. En kväll såg jag nattvakten.
Det var hemskt, och han såg mig och
jag hade både bröd och mat i påsen. Jag
vet vem nattvakten är. Det var min
kompis när jag var liten. En dag
ramlade jag så att nattvakten hörde mig
men jag kom undan. 1403 fick jag ett
jobb. Så nu behöver jag inte stjäla mer.
/ Louise

