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...Emmaboda kommun
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer !
Träskoposten
Nr 1  Våren 2007

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
e-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson 0471-500 75
Eva Garami 0471-504 82
Hanna Bard 0471-500 98
Henrik Kalling 073-832 56 36
Nina Johansen 0471- 500 63
Roland Klang 0477-630 02
Ethel Svensson 0471-504 65/0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 1800

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
1/8 sida 100 kr      1/2 sida 400 kr

 1/4 sida 200 kr      1/1 sida 800 kr
 privat radannons  20  kr
Eftersom tidningen är registrerad som
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening,
kommer inte moms att redovisas eller
faktureras. För hjälp med utformning av
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 100 kr (avser porto)

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 1 2007
Manusstopp 4 maj
Utgivning  18 maj

Utgivningsplan
Nummer vecka
Vår v.  9
Sommar v.  20
Höst v.  36
Vinter v.  47

Omsalgasbilden
Långasjö
Handelsfastighet,
Stormen. Uppförd 1880
Foto Jan-Erik Fransson

Läs Träskoposten på
internet!
En ny nättidning har öppnats med
adressen www.traskoposten.se. Där kan
du enkelt titta på i bildarkivet, söka bland
reportagen och kommande aktiviteter.
Tipsa dina vänner som nu också kan följa
vad som händer i Långasjö socken med
omnejd.

Förnyelse av
prenumerationen
För dig som prenumeration på
Träskoposten snart går ut för, förnyar du
prenumerationen enkelt genom att betala
till Bg 5049-6561.
Märk talongen med ”Prenumeration +
namn”. Kostnaden (frakt) är 100: - kr för
4 nummer.

Ge bort som Träskoposten
som present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i
Långasjö Socken och så kommer det att
förbli.
Men för dig som bor någon annanstans,
erbjuder vi nu, att för 100 kr få fyra
följande nummer av tidningen hem i
brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken
trevlig present till någon utflyttad
sockenbo!
Sätt in 100 kr på Bg 5049-6561, märk
talongen med  “Prenumeration + namn”.
Prata med/ring till Ethel Svensson, tel
50465 eller 0477 63016, och meddela
namn och adress eller skicka uppgifterna
till Träskoposten, 361 95 Långasjö.
För att fortsättningsvis kunna ge ut
Träskoposten behöver vi allt stöd vi kan
få. Distributionen kostar också en slant.
Därför är alla bidrag, små som stora,
välkomna! Bankgironumret till Långasjö
Sockenråd är  5049-6561. Märk talongen
“Stöd till Träskoposten”.

Ny hemsida
Långasjö Vävstuga har öppnat en hemida
som heter www.vavstugan.langasjo.com.

Foto Eva Garami

Redaktionen

Under året kommer vi att skriva om
Långasjön, dess utveckling och betydelse
för samhället. Har du några idéer eller
synpunkter så hör gärna av dig till oss
på redaktionen.

Långasjöns
restaurering  20 år
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Aktuellt från Röda Korset
Långasjö Rödakorskrets hade kretsstämma den 15 februari.
Av verksamhetsplanen för 2006 framgår det att styrelsen har
träffats 9 gånger. Arbetsgruppen har träffats 6 gånger då de
iordningställt och skickat 66 st. ”babypaket”. Gruppen har
också fått ta emot koftor och mössor som hjälpsamma med-
lemmar har suttit hemma och stickat. (Har du några garnrester
över så tar vi tacksamt emot dem) Besöksgruppen har haft
musikträffar på Allégården i stort sett varannan vecka. Filmcafé
har hållits vid två tillfällen.
Styrelsen framför också ett stort tack till alla som har hjälpt till
och har stöttat kretsen under året.
Styrelsen för 2007 har följande sammansättning:
Ordförande Britta Fransson
Kassör Lena Arvidsson
Sekreterare Margareta Hermansson
V. sekr. Barbro Krona
Övriga Mona Eriksson och Birgitta Karlsson
Suppleanter Veine Franzén och Karin Gustavsson
Mer information finns på Rödakorskretsens hemsida
www.rodakorset.langasjo.eu.

Vi gratulerar vår 100-åring!
Långasjökretsen av Svenska Röda Korset bildades 1941. En
av initiativtagarna var Dagmar Jacobsson, Grimsgöl. Kretsens
första ordförande var Jan Redin och sekreterare blev Dagmar
Jacobsson. Denna befattning innehade hon till 1948. När nu
fru Jacobsson den 13 mars fyller 100 år, vill kretsen varmt
gratulera sin äldsta medlem som dessutom är den ende kvar-
varande från den första styrelsen.

Britta Fransson och Margareta HermanssonHjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset

Förr och nu
Ur Långasjökrönikan 1946
“Den äldsta handeln i Långasjö innehades av Peter Ekekrans
i den av Oskar Johansson nu innehavda och ombyggda
fastigheten. Ekekrans var emellertid en föga välrenommerad
person. I kyrkböckerna står antecknat om honom att han varit
straffad för första resan stöld 1856, pliktat 1857 för 2 resor
brännvinsutskänkning samt blivit varnad för söndagshandel,
varav man kan förstå att denna handel mest var en sorts
krogrörelse.
Den första lanthandeln i egentlig mening i kyrkbyn startades
av Alfred Kroon i lägenheten Kronslund, nuvarande
sjukhemmet. Kroon sålde 1880 denna affär till bröderna Peter
och Frans Nilsson och inköpte en gård i Långasjö Västergård
och öppnade handel där.”

Långasjö 2007
Oskar Johanssons fastighet på Kyrkvägen 33 ägs nu av Carola
Axelsson.
Lägenheten Kronslund som blev sjukhem är nu rivet och är
parkering till barnverksamheten.
I den handelsfastighet, kallad Stormen,  som byggdes 1880
och som Alfred Kroon startade affär efter att ha sålt affären i
Kronslund, bor nu familjen Carlsson och där har Tommy
Carlsson sin Ateljé.

Stig Hermansson
Omslagsbilden är fastigheten Stormen./Red.

Program i Allaktivitetshuset, Långasjö

Måndag 23/4, kl.14.30

Klas Fredriksson underhåller på sitt Magdeburger-spel
Fika: 10 kr
Onsdag 25/4, kl.10.00

Bingo. Priser sponsrade av Ica Långasjö. Pris: 10 kr
Fredag 27/4, kl.14.30

Workshop. Anhörigstöd i Emmaboda Kommun
Omsorgshandledare Lena Nilsson och Röda korsets
Eva Tobiasson
Långasjö Rödakorskrets bjuder på fika
Lördag 28/4, kl.14.30

Underhållning med Torgny och Bernt Berntsson. Fika: 10 kr
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Långasjöns restaurering

Långasjön var förut en långsträckt sjö, tre kilometer i
nord-sydlig riktning. Då hade den friskt vatten och rikligt
med fisk. Särskilt de egendomslösa, fattiga backstugu-
sittarna vid sjön fick mat från fisket. Det jag ska berätta
om är från att man dikade ur den (dvs. sänkte
vattennivån), vilket ledde till att den växte igen, och hur
restaureringen gick till.
Fakta har jag hittat från en uppsats om Långasjön av Berit
Johansson, och olika Långasjökrönikor.

Från sjö till kärr

Utdikningarna

Sjöns ursprungliga namn var Långasiön och det namnet finns
på en karta från 1696. Den har också länge kallats Långasjösjön.
Byn Långasjö har fått sitt namn efter sjön.
Befolkningen växte kraftigt på landsbygden under 1800-talets
senare hälft, och det ledde till att det blev brist på brukbar
mark. Ett sätt att få fram mer åkermark var att man hugga ner
skogen och bränna den.
Ett annat sätt var att sänka också vattennivån i en del sjöar.
Långasjön var en av de sjöar som utdikades. Då bildades
mossar som gav god skörd under några år, men sedan sjönk
mossjorden ihop och skördarna minskade. Den sänktes 1852
och 1872. 1934 sänktes vattennivån i sjön en tredje gång. En
kanal grävdes som förband tillflödet med avflödet.

Efter utdikningarna

Efter utdikningarna på 1800-talet uppstod sumpmarker och
kraftig vegetation bredde ut sig. Efter 1934 minskade sjöns
vattenomsättning kraftigt pga. utdikningen, vilket ledde till att
sjön började växa igen. Orsakerna till detta var ökad
användning av konstgödsel på mossarna, utsläpp från
bebyggelsen intill sjön, och att sjön hade blivit grundare pga.
mycket sediment. Man såg knappt vattnet för alla växter: säv,
bladvass, fräken m.fl. År 1946 var sjöns yta 0,254
kvadratkilometer, 1961 hade den minskat till 0,156 km2, och
1971 till 0,068 km2.

Kärret blir en sjö

Restaureringen

På 50-talet gjorde limnologprofessor Sven Björk vid Lunds
universitet undersökningar av Lyckebyåns vattensystem dit
även Långasjön hör. Innan man började med restaureringen
vände man sig till honom igen för att få en uppfattning om
sjöns biologiska, kemiska och fysikaliska funktioner.
1971 gjorde tre studenter från Lunds universitet limnologiska

underökningar i sjön, eftersom de skulle skriva en uppsats om
Långasjön och om det var möjligt att restaurera den. De kom
fram till att det var möjligt att restaurera den nu, men enligt
Sven Björk skulle det inte vara möjligt att restaurera den med
någon då känd metod om tio år. Förundersökningarna
bekostades av medel från statens naturvårdsverk och Långasjö
Röda Kors. Restaureringen började i norra delen av sjön.
Först försökte man slå sönder rotfiltmattan med en vattenburen
rotorkultivator, som hade konstruerats vid Lunds universitet.
Botten-vegetationen skulle slitas sönder och sedan skulle
materialet pumpas bort från sjön. Men det misslyckades pga.
att bottnen var ojämn och stenig. Istället försökte man få bort
bottenvegetationen med en slängskopa. Då blev det en tio
meter bred remsa öppet vatten utefter strandkanten. Men
försöket fick läggas ner eftersom man inte hade råd att fortsätta.
En ny restaureringsplan
På 1980-talet presenterade Karl-Gunnar Gunnarsson, som var
aktiv medlem i hembygdsföreningen, en plan för att rädda sjön.
Den gick ut på att man bara skulle återställa den norra delen
av sjön, vilket endast skulle beröra några få markägare. Man
skulle valla in området, pumpa ur vattnet och gräva ur det.
Flygts AB i Lindås lovade att de skulle pumpa ur vattnet gratis
när vallen blev klar.
Långasjöborna betalade 400 000 kr till restaureringen, men
olika statliga myndigheter gav också bidrag. Vallen påbörjades
1983. En grävmaskinist vid namn Börje Lundin gav sig ut att
gräva efter att han hade lagt stockar framför sig som han kunde
köra på. Det var inget lätt arbete, för grävmaskinen vinglade
ibland. Men det lyckades och vegetationen i sjön grävdes bort.
Rotfiltmassorna som grävdes upp blev grunden för vallen, som
blev 420 meter lång. Med hjälp av flera lager sågverksavfall
blev den till slut tillräckligt hög för att hindra vattenflödet från
den södra delen av sjön. Sjön var nu delad i två delar.
Pumpen från Flygt började tömma sjön på vatten året därpå.
Det var inte helt enkelt i början. Det fanns djupa hålor som
grävmaskinerna var tvungna att passera, och man fyllde dem
med stenar för att kunna komma fram på sjöbottnen.
Två år senare, 1986, var sjön nästan helt tömd på vatten.
Grävningen gick bättre, och sjön tömdes på dy och rotfilt som
man forslade bort till en åker som låg i närheten.
Till slut fanns det en stor håla där sjön en gång hade legat, och
den fyllde man med vatten från naturliga källor, till exempel
snösmältning och från kraftiga källådror i sjön.

Långasjön i början av 1900-talet innan den växte igen.

Långasjön när den har växt
igen och består nästan bara av
vass och säv
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Annandag pingst 1987 invigdes sjön. Lions club i Emmaboda
hade skänkt bryggor till sjöns badplats, och det var många
som var närvarande vid invigningen. Några av dem som var
med var professor Sven Björk, John Johansson och Karl-
Gunnar Gunnarsson. Många berömde Långasjöborna för
deras sammanhållning och arbete.
Karl-Gunnar Gunnarsson ”Vi har aldrig lovat att rädda sjön –
bara försökt och lyckats”. Pessimisterna har vänt om i takt
med att försöket lyckades. Tack vare Långasjöbornas insatser,
ligger nu sjön öppen och klar.”
I slutet av invigningen inplanterades 40 gräskarpar i sjön för
att den inte skulle växa igen. Gräskarp är en fisk som äter bl.a.
vass.

Sjön idag

Sjön har en badplats, med nya bryggor. Vallen som gjordes
runt sjön har idag en promenadslinga, som gjorts
handikappvänlig och har fått belysning. Grusvägen är indelad
i brostycken, som olika Långasjöbor har tagit på sig ansvaret
att sköta. Förr i tiden sköttes vägunderhållet av bönderna. De
hade var sitt s.k. brostycke, var sitt stycke av vägen. Varje gård
fick sin vägsträcka i förhållande till egendomens storlek. Därför
kallas indelningen av grusvägen runt sjön för brostycken.

Källförteckning
Långasjökrönika 1972. (1972) Långasjö hembygdscirkel
Långasjökrönika 1985. (1985) Långasjö sockens hembygdsförening
Långasjökrönika 1990. (1990) Långasjö sockens hembygdsförening
Vejde, PG, Gård och by i Långasjö socken (1978) Långasjö
hembygdscirkel
Berit Johansson, Långasjön. (1999) projektarbete
Protokollsanteckningar om restaureringen av Karl-Gunnar
Gunnarsson

Långasjön med bron till den lilla ön
Foto Hanna Bard

Hanna Bard

Efterlysning!
Vi behöver din hjälp!
Långasjön fyller 20 år i år (tänk vad tiden går!). Det vill vi
fira den 26 maj, bl a med en utställning om sjöns historia
före, under och efter restaureringen. För att göra
utställningen intressant behöver vi din hjälp.
Vi efterlyser fotografier, filmer och annat material som berör
Långasjön och sjöns betydelse för samhället. Har du foton
i album skannar vi dessa utan att de behöver tas bort eller
så kan vi skanna ditt negativ.
Kontakta Dan Bard, tfn 500 98,
e-post dan.bard@telia.com eller
Jan-Erik Fransson, tfn 500 75,
e-post  jan-erik@garvaregarden.com .

Långasjö kyrka vid sjön
Foto Lars Sundén

Badplatsen vid sjön
Foto Jan-Erik Fransson

Vallen med promenadslingan runt sjön
Foto Hanna Bard
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Långasjö Lanthandel

        Öppettider:
Måndagar - Torsdagar 9.00 - 18.00

Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel
Harry boy

Vi önskar Er varmt välkomna
Babbis med personal

Snickeri från golv till tak, snabbt och smidigt! 
  

Humana priser 
Även målning tapetsering, allt av samma 

hantverkare 
 

 

 
Vill du bygga stort eller vill du bygga litet, ingenting är 

omöjligt, bara olika svårt 
 

Du behöver inte vänta på hjälp längre! 
 

RING IDAG! eller TIPSA EN VÄN 
Tfn: 073-835 04 82 eller 0471-504 82 (kvällstid) 

SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

Nya släpvagnar i olika storlekar och utrustningar.
EU släpar 80 km obromsade. Båtvagnar EU.

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar
Hästtransporter – Husvagnar

Bromsar, fastrostade axlar mm.

Säljer – Byter – Köper
Släpvagnar – Hästtransporter

Gynna ditt lokala företag där du
får Service – Reservdelar

LÅNGASJÖ-ERICSSON
   0471-50180

Jan F:s
Hydraulgrävning AB

Bredalycke 411   361 95 Långasjö

Tel. 0471-50172

Vi utför alla sorters grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor.

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel:

Jan 010-268 08 26  Kim 010-248 77 53

Tom 070-647 9178
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Rävpojken
– Jag vaknade med ett ryck, satte mig
upp i sängen och lyssnade, visst var
det någon utanför köksdörren?
– Dunk, dunk, dunk…

Med bultande hjärta och med öron stora
som parabolantenner lyssnade jag på
dunkandet som blev allt högre och högre.
– Dunk, dunk, dunk…
Nu var jag säker – någon höll på att bryta
sig in. Jag skakade liv i min stackars
sambo och väste fram:
– Det är någon på köksdörren, vi har
inbrott!
Min sambo gick från halv medvetslöshet
till full vakenhet på två nanosekunder,
reste sig upp, fick fatt i närmsta tillhygge
– en galge i trä – och så smög han ut ur
sovrummet.
Kvar sitter jag i sängen, livrädd, och hör
köksdörren öppnas. Under tiden spelas
olika skräckscenarion upp i mitt arma
huvud, där min sambo blir överfallen,
misshandlad och kanske till och med
skjuten av inbrottstjuvarna. Ja, för vid det
här laget var jag helt säker på att det nog
var ett helt rövargäng som höll på att ta
sig in.
Plötsligt hör jag min sambo skratta och
så ber han mig väcka barnen. För ett
ögonblick tror jag att min sambo blivit
totalt galen.

– Men kom och titta på inbrottstjuven
någon gång, han är ofarlig, säger
sambon.
Och där sitter han, en liten rävunge, i en
fälla gillrad av sambon och sonen som
tror sig sett en skabbräv på tomten.
Barnen kommer och tittar på den lille
räven som ser lite skabbig ut, men som
egentligen bara är blöt och lite tilltufsad.
Vi tar ett enhetligt familjebeslut om att
släppa ut det arma djuret…
Detta var dock inte första gången vi haft
besök i nämnda rävfälla. Många år
tidigare hade jag besök av min syster och
hennes son. Pojken var ute i trädgården
och lekte lite när vi plötsligt hörde en
smäll och ett illtjut.
– Hjälp, hjälp, hjälp! Skriker gossen.
Vi springer ut och vår rädsla övergår i
ett hysteriskt, tillbakahållet skratt.
Rävfällan har slagit igen och där inne på
huk sitter den lille fyraåriga grabben och
snyftar. Med små pojkars vanliga
nyfikenhet hade han själv gillrat fällan
och sedan krupit in för att testa om den
fungerade. Och det gjorde den, han
fånga de sig själv, den lille rävpojken!

Anki

Medverkande var Lena Petersson från
vårt bibliotek och Margareta
Johansson,  syn- och hörselinstruktör
från kommunen.
De berättade om olika hjälpmedel som
finns när man har fått nedsatt syn eller
hörsel. Det gavs tips och råd och många
frågor besvarades. Mycket givande.
Rapporterades från samorganisationen
om äldreveckan.
Nästa möte är årsmöte med Bo Ström
från distriktet.

Mötesdagar våren 2007
Mars, måndagen den 26:e,  Claes Jonsson
underhåller.
April, måndagen den 16:e
Maj, Måndagen den 21:e

Olle Henriksson

Långasjö
PRO-

förening har haft
årets första möte

Välkomna till
Långasjö
bibliotek

Du som ännu inte besökt vårt nya
bibliotek här i Långasjö är välkommen
att göra det på tisdagar mellan kl 14.30
och 18.30.
Du hittar oss i skolan med ingång vid
rampen innan burspråket.
Just nu och några veckor framöver
visar Ethel från Långasjö Vävstuga en
kollektion tygväskor.
Välkommen!

Lena P

Bo Sunesson, byggmästaren själv,
berättar att han har planer på att bygga
fyra fristående hus där. Husen, som är
tänkta att bli seniorboende, blir ca 70 m².
Det blir också möjligt att inreda
övervåningen på husen så att barn och
barnbarnen har någonstans att sova när
de kommer på besök. Bo har precis
börjat bygga på det första huset och
beräknar att det ska vara färdigt till nästa
höst. Om intresse finns, så hoppas han
att de övriga tre husen ska stå färdiga till
sommaren 2008. Han kommer dessutom
att bygga garage till husen. Det finns ett
miljötänkande med husen, Bo nämner
eko-fiber och berättar att husen kommer
att värmas upp med fjärrvärme.

Nina Johansen

Det byggs nytt…
bakom banken i Långasjö



Träskoposten Nr 1  20078

Långasjöprofilen

Zarah Arvidsson
- en aktiv
Långasjökvinna
med känsla för
det humanitära

Bankkamrer, kassör och ordförande
i Rödakorsets Långasjökrets,
ordförande i Naturvårdsföreningen,
Kupanansvarig, god man, förvaltare,
förmyndare, … ja listan kan bli lång,
vi måste hålla med om att Zarah
Arvidsson har hunnit med mycket i
sitt verksamma liv. Hon är en kvinna
med många järn i elden.

Jag träffar Zarah hemma hos henne på
alla hjärtans dag, det var inte lätt att hitta
en tid då Zarah kunde ställa upp, för hon
är en mycket aktiv kvinna. Ikväll ska hon
medverka i Emmabodadagens galakväll,
hon sitter nämligen med i juryn där. Men
jag får en trevlig pratstund med henne
denna förmiddag, då hon berättar om sitt
liv.
Hon är född i Eringsboda, men har
under barndomen flyttat runt lite. 1955
flyttade hon till Långasjö, då hon gifte
sig och fick två barn. Jag frågar hur det
var att komma till Långasjö på 50-talet.
– Jag tyckte det var mörkt här, mycket
granskog jämfört med i Blekinge, men
det kändes samtidigt tryggt, säger Zarah.
Hon tyckte det var lätt att få vänner och
komma in i gemenskapen. När hon
flyttade hit fanns det inte så många unga
här det var mest äldre, men i samma veva
flyttade det hit flera unga och hon fick
många goda vänner.

Yrkeskarriären
Hennes yrkeskarriär började 1969. Hon
bodde då i en lägenhet ovanför banken,
en dag kom Sven Jonsson, då bankchef,
och knackade på, han frågade om hon
kunde tänka sig att börja jobba som
kassörska. Hon tackade ja och blev kvar
på Långasjö Sockens Sparbank i 30 år.
Första tiden jobbade hon deltid i
Långasjö, senare samtidigt deltid i
Älmeboda, där hon gjorde bokföring
m.m. 1979 blev Zarah heltidsanställd på
banken i Långasjö. Hon har trivts mycket
bra i sitt arbete under alla de 30 åren,
hon har haft mycket trevliga
arbetskamrater och chefer, det har varit
en väldigt bra gemenskap. Hon har också
kunnat utvecklas yrkesmässigt och de
sista 10-15 åren arbetade Zarah som
bankkamrer, innan hon 1997 gick i
pension.
Jag frågar om det är något speciellt hon
minns från tiden på banken.
– Ja förutom att det alltid var mycket
trivsamt, minns jag när vi åkte ner till
Malmö 1973 och körde in allt på en stor
dator där. Allt bokfördes ju då med bläck,
man skrev två mot varandra, en i bok
och en på papper. Sen förvarades allt i
en stor låda, som vi då hade med oss till
Malmö. Det var intressant, berättar
Zarah. Jag var ju också med om att lägga
in alla lån på datorn. Det var en stor
förändring när datorerna kom, det var
en mycket intressant period, jag tyckte
det var roligt, fortsätter hon.

Föreningslivet med Röda korset
Zarah Arvidsson är också en
föreningsmänniska. 1973 gick hon med
i Rödakorsets styrelse. Hon var kassör i
25 år och sedan ordförande i 5 år.
Varför just Rödakorset? Undrar jag.
– Jo i min familj, när jag växte upp, har
man alltid engagerat sig i välgörenhet och

hjälpt till, säger Zarah. Mamma stickade
kläder som hon skänkte till Finlands-
kriget, hon tog också emot barn som
kom från Finland och skaffade fosterhem
till dem. Därför föll det sig naturligt att
gå med i just Rödakorset.
– Humanitet är sådant jag tycker är
intressant, att hjälpa andra som har det
svårt, säger Zarah.
Till Tsunamins offer gjordes en mycket
bra insats, man fick in en kvarts miljon
kr. Rödakorset fick då två biljetter till
minneshögtiden för Tsunamins offer i
Stockholms stadshus. Dit Zarah fick äran
att åka. – Det var mycket fint och Kungen
höll tal, säger hon.
– En annan stor insamling var till
Världens barn, då vi fick in över 100 000
kr., berättar Zarah. Vi kom på 8-e plats
av alla Sveriges kommuner, vi var bäst i
region Sydost. Vi fick då vara med i TV,
5 minuter i programmet ”Klirr i kassan”.
Det finns otroligt många givmilda här,
fortsätter hon. I storstäderna skänker
man ca 40 öre per invånare, men i
Långasjö är summan 14 kr per invånare.
Hon har nu gått ur Rödakorsets styrelse,
men arbetar fortfarande ideellt i
föreningen, hon är föreståndare för
kupan i Emmaboda. Kupan drivs
tillsammans av 5 kretsar: Emmaboda,
Vissefjärda, Lindås, Algutsboda och
Långasjö.
– Vi är 11 damer från Långasjö som
arbetar där. Långasjö-kretsen jobbar där
var 5-e vecka, men jag är där 1dag i
veckan, berättar Zarah. Vi gör också
gemensamma insatser, som insamlingar,
lotterier, försäljning av hembakat m.m.

Långasjön
Efter sjöns restaurering, bildades år 1987
Långasjö Sockens Naturvårdsförening
med John Johansson som ordförande.
Föreningens uppgift var att sköta vården
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av sjön. Vilket Zarah tyckte var en bra
sak att engagera sig i.
Efter det att John Johansson avgått, var
det Zarah som blev ordförande. Under
tiden som ordförande har hon arrangerat
många evenemang, som t.ex.
Valborgsfiranden och föregångaren till
nutidens Sjökafé, ”sommarkväll vid
Långasjön”. Det anordnades varje tisdag
från juni till augusti.
Zarah bjöd också ner skolbarnen någon
gång varje år. Då anordnades fisketävling,
det bjöds på bullar och saft och
information hölls om restaureringen av
sjön. Hon tycker det är mycket viktigt att
vi kommer ihåg vilket stort arbete som
gjordes vid restaureringen av sjön, hur
många som var engagerade och att det
går att åstadkomma stora saker med god
sammanhållning och uthållighet.
Ett annat projekt som föreningen drivit
är belysningen runt sjön.
– Det blev ett stort och kostsamt projekt,
men man gjorde lite i taget och med
mycket ideellt arbete från ett antal starka,
duktiga karlar, blev det tillslut klart. Det
är viktigt att man utnyttjar alla möjligheter
och står på sig, så lyckas man med det
mesta, förklarar Zarah.
– Det var inte lätt att få ihop pengarna,
jag ringde runt och tryckte på hos företag,
föreningar och kommunen. Det kostade

totalt 207 000:- kr och bidragen kom från
banken, kommunen, och hembygds-
föreningen. Naturvårdsföreningen stod
för största delen, 68 000:- + allt ideellt
arbete, berättar Zarah.
 Nu är hon inte längre med i styrelsen,
men hon har tillsammans med sin vän
Hilka ett brostycke längs sjön som de
sköter tillsammans. Flera gånger om året
samlas ett gäng, som arbetar ideellt med
att göra området runt sjön attraktivt. Det
går lättsamt när man är många som
engagerar sig, säger Zarah.

Många engagemang
Hon har också ett annat engagemang,
som mentor för en familj från
Afghanistan. Det är en mamma med 4
barn. De har nu flyttat till Eskilstuna,
men Zarah har fortfarande bra kontakt
med dem.
Sedan jobbar Zarah även som
förmyndare och förvaltare genom
kommunen. Hon har nu 6 personer som
hon sköter ekonomin åt.

Men i första hand kommer såklart
barnen, barnbarnen (27, 6 och 1 år) och
barnbarnsbarnet (2 år). Hon ställer gärna
upp som barnvakt när hon kan.
På sommaren kan vi också träffa på

henne i kaffestugan, där hon ställer upp
och bakar våfflor och kokar kaffe
tillsammans med de andra
”kaffetanterna”.

Zarah har även ett stort intresse för att
resa. Hon har varit på många ställen i
världen som: Amerika, Kina, Egypten,
Israel, Skotland, Turkiet, Italien, Spanien
och Ungern.
– Det var faktiskt därför jag gick i pension
lite tidigare, för att kunna göra långa
resor, säger Zarah.

När jag tackar för mej och ska gå hemåt
efter en trevlig pratstund och gott kaffe,
visar Zarah sina medaljer, som hon fått
från Rödakorset. Den ena fick hon efter
25 år som kassör och den andra när hon
slutade i styrelsen.
Jag förstår att Zarah Arvidsson är en
aktiv kvinna med stor initiativförmåga
och uthållighet, hon vet hur man gör för
att engagera andra och ger sig inte i första
taget. Än har hon inga funderingar på
att sluta arbeta.
– Jag skulle inte kunna bara vara hemma,
och städa och sånt, nej jag håller på så
länge jag orkar, medger Zarah, sen
behöves det sociala umgänget också.

Eva Garami

Zarah serverar “slåttergröt” till arbetsgänget, foto 1998
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Från slott till
koja

  I nummer 2/2006 av Träskoposten
finns en detaljrik och intressant
artikel av Stig Karlsson om Riddare
Klase, mannen som gav Klasatorpet
dess namn. Peter Klase och hans
kvinna var som det framgår, inte alltid
de såtaste vänner och väl heller inte
de bästa renlevnadsmänniskor. Detta
resulterade i att de flera gånger blev
instämda till Konga Häradsrätt av en
kronolänsman Johan Erland
Schröder att svara för diverse
förseelser. Och det för mig lite
märkliga med den här berättelsen är
att denne Johan Erland Schröder
faktiskt är en av mina anfäder.

  Mitt intresse för släktforskning väcktes
vid en introduktion i ämnet som hölls
av Lena i Långasjö bibliotek. På en CD-
skiva som förevisades skulle alla svenskar
som var i livet 1890 finnas inskrivna. Då
jag hade en svag aning om att min farmor
hette Schröder som ogift (namnet

Schröder är ju inte så vanligt) bad jag om
en sökning på det namnet. Och det
visade sig stämma. Farmor Hanna och
hela hennes familj, far, mor och
ytterligare fyra döttrar fanns
upptecknade. Men den omskakande och
hemska sanningen var att 1890 var de alla
satta på Hvitafors fattigstuga vid
Möckleryd Norregård i Väckelsång.
Vilket fruktansvärt öde som drabbat
familjen, min stackars lilla farmor Hanna
var yngst i barnaskaran och endast 12 år
gammal.
  Senare har PRO-ordföranden i
Långasjö Olle Henriksson hjälpt mig
komma vidare i kartläggningen av släkten
Schröder. Och en bit på väg har vi
kommit.
Flera av farmors syskon flyttade till
Danmark där förhållandena på den tiden
tydligen var drägligare men Hanna
stannade kvar och nyårsafton 1899 ingick
hon äktenskap med den man som skulle
bli min farfar. Men tillvaron för henne
efter giftermålet blev heller inte den
någon dans på rosor. Hon födde tolv
barn som hon försörjde, till största del
själv, genom att tvätta åt finare hushåll.
Maken såg hon inte ofta till, men ryktet i

släkten (sant eller inte) säger att han fräste
omkring på en stor röd motorcykel med
sidovagn, den första av sitt slag i trakten.
  Min farmor Hannas farfars far var Carl
Erland Schröder som liksom sin far var
kronolänsman och bl.a. bosatta på
Ufvanäs Länsmansboställe vid sjön
Hyllen i Väckelsång. Carl Erland var son
till den Johan Erland Schröder som
nämns i artikeln och som stämde Ryttare
Klase inför Kongatinget. Denna släkt
Schröder var i många generationer
välborna och t o m ingifta i den svenska
adeln. En Daniel Schröder var en tid
brukspatron på Lessebo Bruk och den
som 1734-38 grundade Linnefors
Järnbruk.
  Vad som fått det att gå så illa för
farmors gren av släkten att den till slut
hamnade på fattigstugan vet jag ännu inte
mycket om. Men hennes far var en
bråkmakare och tjuv, flera gånger straffad
vid Konga Häradsrätt. Så olika falla ödets
lotter, ”Från brukspatroner och krono-
länsmän till tjuveri och fattigstuga”!

Stephan Karlsson

Vi har öppet veckans alla dagar med
fullständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmåltider,
begravningar och andra samkväm enl.

önskemål
Ring gärna för catering av våra goda

Smörgåstårtor, Buffeer eller andra mat-förslag

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö

Hus

Backegårdsvägen 37
Gedigen 60-tals villa c:a 98 kvm
Pris: 350 000 el. högstbjudande
Emmaboda Fastighetsförmedling
Tfn 0417-337 60

Gårdar

Bredalycke 102, 24 ha
Boyta: c:a 115 kvm
2 plans mangårdsbyggnad
Pris: 1 800 000 el. högstbjudande
Fastighetsförmedling i Emmaboda AB
Erling Karlsson, tfn 0471-123 45

Långasjö Västergård 205,1 ha
Boarea/biarea: 120/34 kvm
1 familjs friliggande
5 rum varav 3 - 4 sovrum
Pris: 398 000 kr utgångspris
Fastighetsbyrån – Nybro
Jan Andersson, tfn 0481-184 00

Lägenheter

Kyrkvägen 36
2:a 69 kvm
Ledig:1/3 -07
EBA, tfn 0471-184 01

Skogsvägen 1 G
1:a med kök 49 kvm
Ledig: 1/3 -07
EBA, tfn 0471-184 01

Kyrkvägen 34
2 rum & kök, 55 kvm
2 600 kr/mån. Inkl.värme
Bo Sunesson, tfn 0471-504 26

Nattvakten i
Långasjö

Sedan tre månader tillbaka, är nattvakten
i gång i Långasjö socken. Vi i sam-
ordningen kommer att ha ett upp-
följningsmöte nu i februari, så kom gärna
med synpunkter till oss.
Om du inte är med, men skulle vilja vara
det, hör av dig till Nattvaktens telefon
och säg till dem skriva in ditt namn i vår
pärm.
Ser du något som du vill att vi som kör
ska vara uppmärksamma på så kan du
ringa nattvaktens telefon 073 – 0680417

Johanna A Sjögren

FEST PÅ GÅNG...
Hyllningssånger och tal skriver jag,
Så har Du någon/något Du vill fira,
hör av Dig till mig på e-post:
ewa-britt.nilson@swipnet.se
www.boniwo.com

Ewa-Britt Nilsson

Böcker till salu!

”En Smålandssocken emigrerar”

”Gård och by i Långasjö socken”

Säljes till högstbjudande!
Ring 070-257 44 82
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Kossan “0082”
Det började i slutet av augusti, när det hade blivit lite
mera behagligt att vara ute i naturen. Jag och min dotter
Emma brukade gå längs Hultavägen, jag på vägen och
Emma på stenmuren. Vi skojade och skrattade längs
vägen. Vi trodde att vi var ensamma men vi var iakttagna
av nyfikna blickar. När vi närmade oss ”Dunderfallet”
fick vi se sex stycken rumpor på rad.

Då förstod vi att de hade hört oss hela tiden, men undrade
säkert över vilka vi var. När vi kom fram så stod sex stycken
fina vita kossor och tittade på oss. De hade stora mörka ögon
med långa ögonfransar, lurviga öron och ”goa” runda magar.
De följde oss med blicken och lufsade med oss ända ner till
”Dunderfallet”.
Efter några dagar flyttades dessa fina djur till en annan hage
längre upp i byn, nu kunde dom se oss med en gång när vi var
på väg. Vi fastnade för en viss kossa, för hon hade så
längtansfulla ögon, tittade mycket och var den som först kom
och tittade efter Emma.
En vacker dag såg vi att hon hette ”0082”, hennes kompisar
hette t.ex. ”0079”, ”0089”, ”0087” osv.
Vi kallade henne nu för kossan vit ”0082”. (Men vi hoppas att
det finns ett riktigt namn på henne).
Det var ett kärt möte under alla kvällar vi gick vår promenad.
Kossan vit ”0082” stod länge och tittade på Emma när hon
balanserade på lösa och mossiga stenar. I hennes ögon kunde

man se en längtan efter att själv kunna gå balansgång på
stenmuren. Hon gjorde sina tappra försök att hoppa och
springa lika lätt som Emma, men det blev ett dånande, flåsande
och klumpiga språngmarscher ner för hagens backe. Sedan
stod dom länge och flåsade.
När vi gick tillbaka stod dom kvar och mumsade på det saftiga
gröna gräset. Långt omsider kom dom lufsande upp igen.
Nu har sommaren tagit slut och hösten har kommit, vi går
fortfarande våra promenader, men inte lika ofta p.g.a. vädret
och att man kommer sent hem. Ibland ser vi kossorna men nu
är dom i en annan hage lite längre från vägen.
Vi hoppas att vi får träffa kossan och hennes vänner nästa år
igen.

Ethel & Emma

Långasjö Sockens Hembygdsförening
och

Emmaboda Naturskyddsförening kallar
till årsmöte i Sockenstugan i Långasjö

Lördagen den 24 mars kl. 15.00

Åke Sandqvist: Biodling som hobby eller näring

Vi bjuder på kaffe med bröd

     Välkomna!                                       Styrelserna

Foto Malin Gunnarsson

Långasjö Naturvårdsförening

håller årsmöte i Bergstrandssalen, Sockenstugan
Torsdagen den 15 mars kl. 18.30

Smörgåstårta serveras
Anmälan görs senast måndagen den 12 mars till

Karin Gunnarsson, tfn 501 94

    Välkomna!   Styrelsen
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Vårkalender
Mars
4/3, kl. 15.00 Bygdegårdens årsmöte och filmvisning

av ”Hästmannen” i Bygdegården
11/3, kl. 17.00 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan
15/3, kl. 18.30 Naturvårdsföreningens årsmöte i

Sockenstugan
18/3, kl. 14– 17.00 Familjedag i kyrkan och

Sockenstugan
17/3, kl. 19.00 Pubafton i Bygdegården
20/3, kl. 18.30 Mailis Gullin sjunger i kyrkan
21/3, kl. 18– 20.00 Ulvsmåla Festivalen
24/3, kl. 15.00 Hembygdsföreningens årsmöte i

Sockenstugan
26/3 PRO, Claes Jonsson underhåller
27/3, kl. 19.30 Supporterklubben i Klubbstugan
April
9/4, kl. 15– 17.00 Tips- och Bingopromenad,

Långasjö Idrottsplats
9/4 Påskhoppet i Ridhuset
11/4 Påsklovsbio i Bygdegården
16/4 PRO
23/4, kl. 14.30 Klas Fredriksson underhåller på sitt

Magdeburger-spel, Allégården
24/4, kl. 19.30 Supporterklubben i Klubbstugan
25/4, kl. 10.00 Bingo, Allégården
27/4, kl. 14.30 Workshop. Anhörigstöd i Emmaboda

Kommun, Långasjö Röda kors krets
bjuder på fika, Allégården

27/4 Fotbollspremiär på bortaplan i Boda
28/4, kl. 14.30 Underhållning med Torgny och Bernt

Berntsson, Allégården
Maj
21/5 PRO
26/5 Firandet av Långasjön 20 år
26/5 Ponnytävling i Ridhuset
27/5 Hästtävling i Ridhuset
Juni
5/6 Dans i Bygget
6/6 Nationaldagsfirandet
9/6 Akademisk Ridning och Natural Trick

Training i Ridhuset

Vad tycker du om Träskoposten?
Har du synpunkter på innehållet? Finns det fler evenemang
att ta upp i kalendern? Vill du ha med något annat? Tycker
du att något är bra eller dåligt? Hör av dig till någon i
redaktions-kommitten eller lägg en lapp i  Träskopostens
brevlåda, Kyrkvägen 26, Långasjö. Vi tar tacksamt emot alla
synpunkter, det bidrar till att göra tidningern ännu bättre.

Redaktionen
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Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99
hemsida www.langasjosparbank.se

Långasjö Sockens Sparbank

Hur blir din framtida pension?

Ta vara på tillfället att få

kostnadsfri genomgång av Din

ekonomi.

Boka tid på telefon 0471 244990

SPAX eller MAX?

Bankkonto eller Balkanfond?

Hur ska jag spara för framtiden?

Kontakta oss för rådgivning.

Långasjö Sockens Sparbank

0471 244990
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Hundkurs med
Barbro
Börjesson
Tidigt på söndagsmorgonen  den 26
november 2006, började de första
deltagarna komma. Kursdeltagarna
var utspridda från hela Småland och
det var extra roligt att få träffa mina
tidigare elever som gått valpkurs och
grundlydnad för mig här i ridhuset i
Långasjö. Jag håller hundkurser
genom Studieförbundet Vuxenskolan
Emmaboda – Torsås.

Barbro började kl. 9.00 med teori då hon
lärde oss hur viktigt det är att hunden
ser oss som en bra, trygg, konsekvent och
rolig ledare. Detta skall vi börja lära den
lilla valpen redan när vi hämtar hem den.
Vi skall inte glömma att hunden blir
vuxen och en egen individ med mycket
egen vilja. Vilket många av oss gör.
Innan det var dags för lunch ville Barbro

träning med hundarna. Hundägarna var
jättenöjda och tacksamma för de råd de
fick. Även de som var i publiken var
väldigt delaktiga i den praktiska
träningen.
Vi gick återigen in för att fortsätta med
lite teori och diskutera det vi lärt oss
under den praktiska träningen. Barbro
påpekade än en gång hur viktigt det är
att hunden ser oss människor som ledare
i sin flock för att få den trygga och snälla
hund vi vill ha.
Det var en mycket givande och trevlig
dag för oss alla. Jag hade turen att få en
egen pratstund med Barbro när jag körde
henne till Ronneby flygplats och det
slutade med att jag skall gå på kurs för
henne i mitten på mars.
Arrangemanget genomfördes som ett
samverkansprojekt mellan Studie-
förbundet Vuxenskolan Emmaboda –
Torsås och Långasjö Hästsportklubb
samt sponsring från Långasjö Sockens
Sparbank.

Hälsningar Susanne Gustafsson i Skurebo

Boka redan nu helgen den 26 och 27
maj. Då har vi vår första riktiga
dressyrtävling som vi blivit tilldelade av
Ridsportförbundet. Vi kommer att
behöva funktionärer till båda dagarna.
 Den 26 maj är det ponny som tävlar
och den 27 maj (mors dag) är det stor
häst som tävlar. Dessa tävlingar är ett
bra sätt att visa Långasjö på, eftersom
många av tävlingsdeltagarna kommer
från andra kommuner och ridklubbar.
Andra aktiviteter vi har inplanerade är
Akademisk Ridning och Natural Trick
Training med Christofer Dahlgren och
Rebecka Östh. De kommer den  9 juni,
25 augusti och 10 november. Vill du
veta mer om vad detta kan du besöka
deras hemsida www.horse-vision.se
eller ringa Nathalie Andersson tel.
0477-63073 som sköter bokningarna
om du vill deltaga.

Den 9 april är det dags för Påskhoppet
vilket är en hopptävling. Vill du vara
med skall du kontakta Jeanette Petersson
tel. 0471-50307 senast den 2 april.
Vi har även i år hoppträning för Pia
Skanhed varannan lördag (ojämn vecka)
och Dressyrträning för Ingrid Eriksson
varje onsdag. Vill du vara med på Pia-
hoppning eller Ingrid-träning är det bara
att kontakta Jeanette Petersson tel. 0471-
50307.
Vi kan också erbjuda Hoppträning för
Conny Dyrssen på tisdagar i samarbete
med Peter Fransson i Kråksjö. Vill du
vara med på detta kontaktar du Carina
Legander tel. 0477-63049.
Vi hyr även ut kafeteria och ridhus till
många hundaktiviteter under vinter-
halvåret. Vill du hyra vår anläggning eller
bara hyra delar av den kan du kontakta
Tuija Strand tel. 0471-50220.
Vi vill återigen tacka alla snälla
människor som hjälper oss med att baka
till vår kafeteria, de som så troget
snickrar. Vi uppskattar det verkligen.

Vänliga Hälsningar Styrelsen LHSK/
Susanne

veta vilka hundar och förare hon skulle
visa praktiska problemlösningar med.
Det var många som hörde av sig och
trodde att bara Barbro Börjesson träffat
hunden så är alla problem lösta men så
lätt är det inte. Efter att Barbro visat hur
hon löser problemen krävs det att man
själv tränar sin hund och följer de råd
hon givit, annars ger det inget resultat.
 Jag fick välja ut fyra stycken hundar och
hundförare med olika problem och det
var inte lätt men Barbro tyckte att det
var intressanta och bra ekipage som jag
valde ut.
Vi hade en hund som jagar bilar, hoppar
på människor och inte alls lyssnade på
sin matte, två hanhundar som är arga på
andra hundar varav en inte alls brydde
sig om sin matte och en annan hund som
inte ville lyssna på sin ledare utan gjorde
precis som den själv ville.
I samtliga av problemen lyckades Barbro
precis som på TV visa hur hon avhjälper
dessa handlingar och informera
hundägarna hur de skall fortsätta sin

Ljusa tankar

Som ett trollslag om natten
blev marken vit av snö
men skynda er ungar
dom har redan lovat tö
vackra Liljefors motiv
finns på varje liten täppa
det blir kamerna fram
detta måste vi knäppa
likt uppvispad grädde
bekläds trädens kala grenar
och till ejderdunskuddar
blir alla mossbelagda stenar
att sinnevärlden kräver
lite vackert är väl känt
i synnerhet nu
innan våren återvänt.

92- Ginger Kallenberg
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FÖRETAG I LÅNGASJÖ

Sågverk med anor

Vi fortsätter att uppmärksamma företag i Långasjö. Den
här gången är turen kommen till ett sågverk i den södra
delen av socknen – Bennsäters. De har gått från att ha en
enda cirkelsåg till att bli ett modernt sågverk med 27
anställda.

Vägen som går förbi Piggsmåla är allt annat än bred och
mötena med andra trafikanter gör att vi får hålla tungan rätt i
munnen. Trots det hinner vi uppskatta naturen när vi närmar
oss sågverket. Det känns som om det borde ha legat en såg
här sedan urminnes tider.
Mycket riktigt är det på det viset, miljön har varit lämplig för
sågverk och här har det sågats åtskilliga löpmeter genom
tiderna. De nuvarande ägarnas farföräldrar, Theodor och Elsa
Johansson, köpte företaget 1923 som då bedrevs som kvarn
och sågverk. Sedan dess har sågverket varit inom familjen,
1959 övertog Siv och Berne rörelsen.
Kvarnen avvecklades i början på 60-talet och de koncentrerade
sig på sågverksamheten. Den enda cirkelsågen utgjorde en
begränsning och snart inleddes en omfattande utveckling av
verksamheten. Investeringarna fortsatte under 60- och 70-talet
och snart var sågverket fullt modernt – bland annat var de ett
av de första sågverken i Sverige med en blockreducerare, en
då ny sågmetod.
Trots ett stort bakslag 1977 då byggnader och maskinpark
ödelades i en brand förlorades inte tron på verksamheten. Året
efter byggdes sågverket upp med samma maskinutrustning
som tidigare.

Efter en period som delägare tog bröderna Jonas Bennsäter
och Tomas Bennsäter över sågverket 2005. Deras föräldrar,
Siv och Berne, har dock inte dragit sig tillbaka helt utan hjälper
till med många göromål.
Numera har Bennsäters 27 anställda och de legosågar kubb
som förädlas för export till bland annat England och USA.
Imponerande, inte minst med tanke på att allt började med en
enda cirkelsåg.

Fullt upp
När vi körde till sågverket var vår tanke att byta några ord och
hitta en lämplig dag för ett besök. Vi dyker alltså upp oanmälda,
men trots det tar de två bröderna väl hand om oss och vi
bestämmer oss för att göra reportaget direkt.
 –  Vi har alltid fullt upp, men den här veckan är vi dessutom
lite underbemannade, säger Tomas när vi slår oss ned på
kontoret.
Jonas nickar instämmande och borstar av sig lite sågspån innan
han förklarar att de legosågar för Södra Timber.
 –  Fördelen med att legosåga är att vi slipper köpa in råvara
och att Södra Timber tar hand om försäljningen. Vi kan alltså
koncentrera oss på det vi är bäst på – att såga, hyvla och torka.
Råvaran får de både från Småland och Blekinge, inte så märkligt
med tanke på det geografiska läget.
 –  Piggsmåla är en bra ort för ett sågverk. Vårt läge gör att vi
inte krockar med andra som sågar kortvaror och vi får mycket
råvara från Blekinge. Dessutom ligger vi lite utanför byn vilket
gör att vår verksamhet inte stör de boende så mycket, säger
Tomas.
Jonas flikar in med att deras anställda kommer från både
Blekinge och Småland och att de aldrig haft problem med att
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hitta kunniga och engagerade medarbetare. När vi så pressar
bröderna och försöker få dem att nämna en nackdel med läget
får de tänka länge – till slut säger Jonas att den smala vägen är
den enda nackdelen han kan komma på.

Ständig utveckling

Rundvandringen som vi bjuds på avslöjar att det är ett sågverk
som är fullt modernt. Vi tänker delvis på teknikstödet, men
också på hur kedjan från inmätning och sortering till sågning,
hyvling och torkning är uppbyggd. Allt ger ett effektivt intryck
och mycket av personalen har närmast en övervakande roll.
 –  Det sker en ständig effektivisering och utveckling av
verksamheten, säger Tomas.
Ett exempel på det är pelletstillverkningen som kom igång i
slutet av januari. De räknar med att producera cirka 2 000 ton
pellets per år när maskinparken är intrimmad.
 –  Tidigare har vi sålt restprodukterna från sågverket till en
pelletstillverkare men det kändes mer logiskt att själva tillverka
pellets. Nu kan tillverkningen ske där råvaran finns och vi
slipper belasta miljön med transporter av kutterspån, säger
Jonas.

Bennsäters sågverk har varit i släktens ägo sedan 1923. Numera är det
de två bröderna Tomas (till vänster) och Jonas som driver det

Själva sågen styrs från ett ljudisolerat och varmt kontrollrum

Tillverkningen av bränslepellets startade i slutet av januari. När allt är
intrimmat räknar de med att producera 2 000 ton per år.

Dyrt väder

De senaste årens stormar med åtföljande elavbrott väcker lite
oro.
 –  Efter stormen Gudrun var vi utan el i fyra dagar och det
kostade oss 300 000 till 400 000 kronor, säger Jonas. Vi har
reservkraft för belysning men vi kan inte köra sågen vid
elavbrott. Visserligen kan vi utföra städning och service vid
ett avbrott, men varar det längre än några dagar är det svårt att
hitta meningsfulla uppgifter för de anställda. Ett annat problem
är telefonnätet som är väderkänsligt.
Som väl var fick de tillbaka elen relativt snabbt efter Gudrun
och den senaste stormen påverkade inte verksamheten så
mycket.
Det har varit mycket stormfälld skog att ta hand om, och mer
lär det bli. Det långtidslagrade stormtimret efter Gudrun höll
dock bra kvalitet, till och med det som vattenlagrats var
förvånansvärt bra.

 –  Vi har inte heller haft några problem med råvarutillgången
trots att det är extremt milt och blött. Faktiskt kör vi med
samma tempo som vanligt, säger Jonas.
De orden fäller han i slutet av vår rundvandring och vi avslutar
reportaget med dem. När vi tackat för oss försvinner bröderna
Bennsäter snabbt iväg för att fortsätta arbetet.

Henrik Kalling

Två hjullastare tar hand om virket efter sorteringen och ser till att
sågen får en ständig ström av råmaterial.
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Välkomna till jubileums-
året 2007!

Denna säsong fyller Långasjö GoIF 75 år. Föreningen
består av 331 medlemmar och är en av de tongivande
föreningarna i Långasjö. Hjärtat av vår verksamhet
bedrivs vid Långasjö idrottsplats. Anläggningen invigdes
1955 och har såväl gräs- som grusplan samt generösa
omklädnings- och klubbutrymmen. Vi hyr dessutom ut
en del av vår anläggning till brandförsvaret för att möta
bygdens krav på snabb hjälp vid brand om olyckan skulle
vara framme.

I år spelar vårt A-lag i division 6 Emmaboda, och vi vågar
utlova vår publik många spännande fotbollsmatcher vid
gräsplanen hemmavid. Besök även någon av våra ungdomslags
matcher och lär känna våra blivande skyttekungar.
Välkomna till vår anläggning med den trevliga fotbollen, den
initierade publiken och den bästa varmkorven.
Vi ber er redan nu boka den 25 augusti för att fira föreningens
75 års dag. Vi utlovar en dag med spännande arrangemang för
alla åldrar

Sven-Erik Karlsson
Ordförande

Ungdomsavslutning

Lördagen den 3 februari höll Långasjö GoIFs ungdomssektion
traditionsenligt avslutning i simhallen.
Verksamheten består av fotboll och bordtennis. Bordtennis-
sektionen håller igång under vinterhalvåret, medan fotbollen
alltmer har blivit en åretruntsport. Nytt år innebär i vissa fall
nya lagkonstellationer, och inom samarbetet med Emmaboda
IS och Lindås BK har vi funnit lösningar för alla. Idag är det
63 barn/ungdomar i Långasjö som spelar fotboll från de
minsta som är 7 år till de äldsta som är 15.
På avslutningen tar man med föräldrar och syskon för att ha
en kul eftermiddag i simhallen, äter bullens korv, ”leker” såväl
fritt som arrangerade lekar. Avslutningsvis får man den viktiga
medaljen. Är man liten är det stort att få medalj och den kan
till och med få följa med i sängen på kvällen. Är man större så
kan den bli ett samlarobjekt och ett bevis på att man har spelat
i Långasjö GoIF under ett antal år.
Vi i Långasjö GoIF vill tacka alla ledare som ställer upp och
delar sitt barns intresse för fotboll eller bordtennis. Utan dem
och övriga föräldrar skulle det inte vara lätt att bedriva den
verksamhet som vi gör.

Bea Zettergren och Ellen Hagström i bubbelpoolen

Jakob Arvidsson och Oskar Svensson i lilla bassängen

André Steen i vattenruchbanan
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Långasjö GoIFs A – lag
har dragit igång sin
träning

I år består truppen av ca 25 spelare. Tränare för andra
året är Thomas Schönström och till sin hjälp har han
lagledare Gert Olsson.
Thomas konstaterar att det har gått bra i de innomhus-
turneringar man har deltagit i under vintern, och har stora
förhoppningar på laget, som i år spelar i Div 6
Emmaboda.

 - Vi har i år gjort 8 nyförvärv, Bujar Bekteshi, Mujo Avdic,
Azmir Safic, Feriz Gusinac, Peter Nordström  från Bosnien/
Herc. Johan Weidner, Bodabruks GoIF, Patrik Persson  och
Niklas Johansson från Vissefjärda GoIF.
 - I år kommer vi att möta lag som, Alsjöholms IF, Boda bruk
GoIF, Flerohopps GoIF, Konga SK, Lenhovda IF, Nöbbele
SK, Skruvs IF och Örsjö IF.
Premiären äger rum på bortaplan i Boda den 27 april.

Vinterträningen på vår grusplan har dragit igång och här följer
några bilder från träningen den 10 februari. Gå gärna in på
vår hemsida www.langasjogoif.com där bl.a. spelartuppen
presenteras närmare.

Ann Helen Alexandersson

Tränaren Thomas Schönström

Seniorerna i träning på Idrottsplatsen
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Ön Smörasken tidigt på våren med Björkön i bakgrunden

Gränsmysteriet
i Piggsmåla
För ett år sedan fick vi på redaktionen
ytterligare en historisk artikel från
Stig Karlsson. Denna gång handlade
det om en bonde vid namn Per
Månsson.
Stig berättar att han föddes år 1691
som son till Måns Bondesson,
brukare och ägare till en släktgård i
Piggsmåla, Långasjö. Denna gård var
på ¼ mantal.
Samtidigt hade lantmätaren, välaktad
herr Lars Lindblom, fått i uppdrag att
”uppmäta” gränsen mellan
Kronobergs län och Blekinge. Under
hösten 1742 hade lantmätaren med
sina medhjälpare, kommit fram till
Långasjö sockens gräns mot
Blekinge. Det är här som historien
börjar.

Per Månsson i Piggsmåla var på besök
hos Jon Persson i Krusamåla i Älmeboda.
Naturligtvis kom samtalet dem emellan
in på gränsrevisionen. Detta var säkert
en stor händelse, som bröt den stilla
vardagslunken. Per berättade att det
hemma hos honom fanns en gammal
handling, som innehöll en förteckning
över gränsmärken. ”Men” sa Per ”det
finns ett fel i detta.” Rätta rågången skulle

vara ifrån ”Björkö till Bråtebäck”, i stället
för från ”Björkö till Vasabro”.
Jon i Krusamåla som var både läs- och
skrivkunnig, erbjöd sig att rätta det
förmenta felet.
Per tackade för erbjudandet, gick glad i
hågen hem till Piggsmåla och hämtade
det gamla trasiga och delvis oläsliga
pappersdokumentet och kom tillbaka till
Krusamåla med detta.
Jon raderade så bort ”Vasabro” och skrev
dit ”Bråtebäck”.
Denna – nu lätt förbättrade handling –
presenterade Per för lantmätare
Lindblom och hans medhjälpare, med ett
försynt påpekande om att vid gränsens
fastställande, beakta vad som angavs i
dokumentet.
Lantmätaren genomskådade naturligtvis
bluffen. Han blev uppenbarligen
ordentligt sur och uppretad och instämde
Per till tinget, att ansvara för bedrägligt
förfarande. Så började rättvisans kvarn
att mala, långsamt och omständligt.
Per förstod givetvis att han nu låg illa till.
Även om han som ung hört sägas, att
gränsen mot Blekinge egentligen borde
dras över Bråtebäck, förstod han att detta
inte skulle kunna bevisas. Han tog därför
på nytt med sig det gamla dokumentet
till Krusamåla, där Jon skrapade,
raderade och ändrade tillbaka till
Wasabro, så som det ursprungligen varit.
Rättsprocessen tog sin början vid Konga

härads sommarting, den 11 maj 1743.
Per tillfrågades, var han hade fått det nu
omtvistade dokumentet ifrån?  Vartill han
svarade, att skriften hade anskaffats av
hans farfar, och sedan varit vid gården
alla tider tillbaka, så långt han kunde
minnas.
Senare vid samma ting, erkände
emellertid Per Månsson inför rätten, att
den omtvistade skriften hade blivit
raderad av Jon Persson i Krusamåla.
Detta hade skett senhösten 1742, då båda
de gjorda ändringarna hade utförts.
Målet upptogs på nytt vid hösttinget
1743.Per Månsson och Jon Persson
inställde sig för att stå till ansvar - och
för att ge lantmätaren laga genmäle - för
det raderade och ändrade dokumentet,
angående skillnaden emellan Blekinge
och Småland.
Jon Persson erkände att han raderat och
rättat dokumentet. Eftersom det var på
ett gammalt söndrigt papper som
ändringen gjordes, kunde han inte tänka
sig att detta skulle kunna lända till någon
allmän rättelse. Han hade därför hållit
före att det endast var till Måns egen
underrättelse, och att det ej skulle komma
längre. Sedan han fått veta att tvist
uppkommit om dokumentet, så hade han
omändrat detta till det som det förut
innehållit.
Det omtvistade dokumentet blev
framvisat. Det visade sig vara ett extrakt
av  ”Förteckningen öfwer Råmärken
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Torpet Sjöholmen på den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark

Bråtebäcken, en gammal gränsmarkering

emillan Sverige och Danmark”, från år
1554, daterat Stockholm den 12 augusti
1672. Detta dock så gammalt och
sönderrivet, att därav ingen annan
underrättelse kunde fås, än allenast om
själva märkena, som däri stod
uppräknade. Om skriften var original
eller en avskrift, kunde tingsrätten ej
utröna, hälst som namnen var utsuddade.
Vid vintertinget 1744 blev detta mål
äntligen slutfört vid tingsrätten.
Per Månsson kunde ej annat än erkänna,
att dokumentet blivit ändrat på det sätt
som Jon i Krusamåla tidigare omvittnat.
Men då detta hade skett av okunnighet
och inte av arghet eller för att bedraga,
förmodade han att detta inte skulle

komma att läggas honom till last.
Tingsrätten kunde härvid dock icke
lämna opåtalt, att det märke som Per i
Piggsmåla hade angett som det rätta,
nämligen från Björkö till Bråkebäck som
låg in i Blekinge. Hade detta erkänts för
riktigt, skulle hans hemman i Piggsmåla
ha fått ett litet stycke mer mark än om
rågången gick över märket Vasabro.
Efter omfattande genomgång och
motivering av domskäl och omständig-
heter dömdes Per och Jon till vardera 10
daler silvermynts böter.

Stig Karlsson

Redaktionens kommentar:
Det känndes spännande att titta närmare
på forna gränstrakter. Därför undersökte
jag fallet både på plats och i skrifter. Från
en gammal gränstvist uppenbarade  sig
här ett mysterium, eftersom den
nuvarande gränsen i stort sett följer den
dragning utefter Bråtebäcken som Per
Månsson ansåg vara en “den rätta”
rågången.
Kan det kanske finnas någon läsare som
kan bidra till att lösa fallet?

Jan-Erik Fransson
som också har tagit bilderna
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Kort och gott
Kyrktak byter kyrktak
Firman Kyrktak i Norrköping har fått
uppdraget att byta kyrktaket på Långasjö
kyrka. Planen är att arbetet sätter igång
efter påsk. Under sommaren kommer vi
också att se över stuprör och
hängrännor, måla lanterninen, dvs. den
övre delen av tornet, rengöra korset och
sätta upp en åskledare. Totalkostnaden
för takbytet och de övriga arbetena är
beräknat till drygt två miljoner kronor.

Ny församlingsafton
om renoveringen av kyrkan
En ny församlingsafton om
renoveringen blir det torsdagen den 29
mars kl. 18.30. Då kommer vi bland
annat att diskutera de synpunkter
Länsstyrelsen och Kalmar länsmuseum
har på de renoveringsförslag som
kyrkorådet har fört fram efter
församlingsaftonen i höstas.

Själaringning kl. 10 på fredagar
Tiden för själaringning har ändrats från
kl. 9.30 till kl. 10.00 första fredagen efter
ett dödsfall i församlingen. Kyrkorådet
har bestämt att själaringning sker endast
på fredagarna, medan ljuständning och
tacksägelseringning sker i gudstjänsten
på söndagen eller helgdagen efter
själaringningen.

Prästgården i Emmaboda säljs
Kyrkonämnden föreslår att prästgården
i Emmaboda ska säljas. Intäkterna skall
användas bland annat för att bygga
kontorsutrymmen i Emmaboda kyrka.
Kyrkonämnden är Emmabodas och
Långasjös gemensamma styrelse som
förvaltar fastigheterna och som är
arbetsgivare för personalen. Det
gemensamma kyrkofullmäktige för
Emmaboda och Långasjö besluter om
försäljningen i mars.

”Expeditionen” i fickan
Min ”expeditionstid” i Lilja-rummet på
torsdagsmorgnarna har upphört från
den första februari. Tanken var god, men
det har inte funnits något tydligt behov
av en sådan tid. Jag bär med mig
”expeditionen” i fickan istället. Ring mig
på tel 254 56 när du vill ha tag på mig.
Det telefonnumret går till min mobil.

Vänliga hälsningar Thomas Lindh

Julvandring och julfest

På julfesten var det 25-årsjubileum för de som
varit julbock och jultomte. Vem är det som
gömmer sig bakom maskerna? Jo, Rut och
Ivar Elofsson. Vem som är vem? Ja, det får ni
gissa!

Det blev en hög stämning på julfesten tack
vare Karl-Gunnar Gunnarsson som med sitt
spel fick fart på barn, föräldrar och en och
annan präst.

Långasjöskolas elever var med om en
julvandring i kyrkan, där de fick uppleva
julevangeliet. Här har ängeln visat dem vägen
till stallet i Betlehem. Församlingspedagog
Ingrid Kulander ordnade julvandringen
tillsammans med sina barngrupper i
Emmaboda.

Raketen

Pastorsexpeditionen               0471-101 95
Thomas Lindh, präst, jobb 0471-254 56
eller hem                           0471-487 09
Annette Geyer, kyrkoherde  0471-254 51
Britta Mård, kantor               0471-254 62
Anne Karlsson, kyrkvaktmästare 0471-254 63
Mattias Geyer, kyrkvaktmästare  0471-254 66

Veronika Andersson,               0471-500 01
församlingsassistent
Terttu Birane, diakoniassistent  0471-101 95
nås via pastorsexpeditionen tillsvidare
Karin Gustafsson,               0477-63048
kyrkorådets ordförande
Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis   0471-50054

Telefonnummer för Långasjö församling
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Kyrkis igen
på torsdagar!
Det är roligt att vi har fått möjlighet att
starta Kyrkis igen. Kyrkis är till för
barnen upp till fem års ålder och deras
föräldrar. På Kyrkis får vi träffas för en
sångstund med bön, fika och lek. Första
träffen var i går den 1 mars. Då bestämde
vi tillsammans med föräldrarna exakt
vilken tid på förmiddagen som passar
bäst. Ring Veronika Andersson 50001
eller Ingrid Åsman 50054 så får ni veta
mera.

Ingrid Åsman

är ledare
Ingrid Åsman är frivillig ledare på Kyrkis.
Ingrid har bott i Långasjö sedan mitten
på 70-talet tillsammans med sin familj.
Hon och hennes man Thor har två
biologiska barn, fyra adoptivbarn och ett
fosterbarn. Fem barnbarn har de redan
hunnit få. Ingrid slutade sitt arbete som
distriktssköterska för ett och ett halvt år
sedan. På fritiden lagar hon gärna mat
och bakar, syr och sköter trädgården.
Ingrid är med både i pingstkyrkan och i
Svenska kyrkan. Hon känner sig hemma
i båda församlingarna och ser sig själv
som en brobyggare. En av hennes
viktigaste erfarenheter i livet är att Gud
är med i vardagen både när det är lätt att
leva och när det är svårt.

Vi säger välkommen Ingrid!

Ingrid Åsman

Johanna Torbjörnsson och Anna Eriksdotter tipsar
om ett recept på minimuffins

Sophie Albertsson, Maja Johansson och Evelina Johansson gör kort till Alla hjärtans dag

Muffinsrecept
2 dl mjöl
2 ägg
1 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
2 msk kakao
175 gr smält smör
2½ dl socker
Gör sen så här: Man måste ha muffins-
formar för att lägga dom i. Man ska ha
200 grader i ugnen i 15-20 min. Det blir
ungefär 25 muffinsar.

Veronika Andersson

Veronika Andersson är vår nya församlingsassistent. Hon flyttade hit tillsammans
med sin man Niclas och sina två barn från Karlskrona i höstas.
De flyttade hit för att få komma närmare naturen och få det lite lugnare. De saknade
också möjligheten att ha djur när de bodde i stan. Nu har de höns och tupp och ett
par katter. Familjen trivs bra i Långasjö. De har vänner här.
Veronika är utbildade lärare, men hon jobbade mest på Ericssons när de bodde i
Karlskrona. Under uppväxten utanför Oskarshamn fick hon erfarenhet av olika
kristna församlingar. Men det är första gången som vuxen som hon ett uppdrag i
kyrkan.
Hon har längtat efter att få jobba med barn och tycker att det är spännande att leda
barnverksamheten. Veronika är intresserad av sång och musik, dans och idrott och
det kommer att märkas på olika sätt i barnverksamheten.

Vi säger Välkommen Veronika!

”Spännande med

barnverksamheten”
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Lyssna på Mailis Gullin och stöd
Lutherhjälpen!

Tisdagen 20 mars kl 18.30
sjunger Mailis Gullin

till förmån för
Lutherhjälpens aktion under

fastan

”Rent vatten utrotar
hungern”

Mailis Gullin tolkar visor i folkton. Vår
kantor Britta Mård ackompanjerar.
Andakt Thomas Lindh. Kaffeservering
efteråt i sockenstugan. Mailis sjunger
också under kaffet!

Välkomna!

Jag heter Marja Terttu Birane och arbetar
som diakoniassistent på halvtid i
Emmaboda och Långasjö församlingar
sedan den 1 februari.
Jag är född i Finland, men har bott i
Sverige hela mitt vuxna liv. Jag jobbar
halvtid inom äldreomsorgen i
Emmaboda. Men jag har också arbetat
med människor i utsatta situationer, med
problem med utanförskap och missbruk.
Jag är ordinerad till diakon i Svenska
Missionskyrkan 2002.

Mina ledstjärnor i tjänsten, och i livet, är
de gamla goda: tro, hopp och kärlek.
Tron är själva grunden. Hoppet är det
som sporrar framåt. Och kärleken är en
livshållning!
All kärlek har sin grund i Guds kärlek.
Jag har ett starkt engagemang i rättvise-
och i miljöfrågor. Vi människor har fått
till uppgift att värna om skapelsen och
att värna om varandra.
En miljöfråga är också den ”inre miljön”.
Vi behöver små oaser av avkoppling och
återhämtning, tystnad och reflektion. Vi
behöver också platser för goda möten
och gemenskap. Där har vi mycket att
komma med, som kyrka! Vi har de vackra
gudstjänstrummen som inbjuder till
andakt. Och gudstjänster, verksamhet
och träffar som inbjuder till gemenskap.
Det finns också möjlighet till enskilda
samtal.
Välkommen till inre miljövård!

Terttu

Be kort och ofta! 
Under fastan och påsken kan vi låta
följande böner och psalmer följa oss.
Be dem gärna varje dag tillsammans
med Fader vår.
 
Under fastan

Alla mina ord och tankar, Jesus, låt dem
glädja dig.

Under Stilla veckan

Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, herre mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

Under påsktiden

Livet vann, dess namn är Jesus.
Han var död, men se han lever.
Dödens portar öppnar han.
Nyckeln ligger i hans hand.

Gud välsigne er alla!
Thomas
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Gudstjänster och program i vår  
 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön. En morgon i månaden är det 

mässa, se nedan 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första torsdagen i 

månaden är det mässa 
28.2 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan 
4.3 Andra sön i fastan Den kämpande tron 10.00 Högmässa, Kyrkokören sjunger 
11.3 Tredje sön i fastan Kampen mot ondskan 16.00 Musikgudstjänst med Hildegaardensamblen 

som består av Kerstin Karlsson, Emma 
Åhlander-Hansson och Åsa Cederholm 

18.3 Midfastosöndagen Livets bröd 
Gudstjänst för små och stora kl 14 
Juniorerna och miniorerna sjunger 
 

14-ca17 
 
 
 

Familjedag. Efter gudstjänsten fika och 
föredraget ”Våga vara förälder” av Alf B 
Svensson. Barnpassning under föredraget 

20.3 Tisdag 18.30 Musikcafé till förmån för Lutherhjälpen. 
Mailis Gullin spelar och sjunger. 
Kaffeservering efteråt 

21.3 Onsdag 08.00 Morgonmässa 
25.3 Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 10.00 Högmässa, Jean Johansson 
28.3 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan 
29.3 Torsdag  18.30 Församlingsafton om renoveringen av 

kyrkan.  
1.4 Palmsöndagen Vägen till korset 10.00 Högmässa. Predikan av Andreas 

Westergren, tidigare präst i Linneryd. 
Albertina Sjögren, Elin Bard och Amanda 
Carlsson sjunger 

2.4 Måndag 18.30 Passionsandakt 
3.4 Tisdag 18.30 Passionsandakt, Kyrkokören sjunger 
4.4 Dymmelonsdag 18.30 Passionsandakt 
5.4 Skärtorsdag Det nya förbundet 16.00 Mässa på Allégården 
  19.00 Skärtorsdagsmässa 
6.4 Långfredag Korset 10.00 

18.00  
Långfredagsgudstjänst, Kyrkokören 
Andakt vid Jesus grav 

8.4 Påskdagen Kristus är uppstånden 10.00 Påskdagshögmässa, Kyrkokören sjunger 
9.4 Annandag påsk Möte med den uppståndne 11.00 Emmausmässa, A Geyer, T Lindh, 

sammanlyst till Emmaboda 
15.4 Andra sön i påsktiden Påskens vittnen 10.00 Högmässa 
22.4 Tredje sön i påsktiden Den gode herden 16.00 Söndagsmässa, A Geyer 
25.4 Onsdag 08.00 Morgonmässa 
  14.00 Dagledigträff i Sockenstugan 
29.4 Fjärde sön i påsktiden Vägen till livet 10.00 Konfirmationshögmässa 
30.4 Valborgsmässoafton  se predikoturerna i april 
6.5 Femte sön i påsktiden Att växa i tro 10.00 Högmässa 
13.5 Bönsöndagen Bönen 16.00 Söndagsmässa, Jean Johansson 
17.5 Kristi himmelsfärdsdag Herre över allting 08.00 Gökotta på Klasatorpet 
  11.00 Andakt på Allégården 
20.5 Sön före pingst Hjälparen kommer 10.00 Högmässa, A Geyer, Sångarbröderna 

sjunger 
23.5 Onsdag 08.00 Morgonmässa 
27.5 Pingstdagen Den heliga Anden 16.00 Gudstjänst för små och stora. 

Barngruppernas och barnkörens avslutning 
28.5  Annandag pingst Andens vind över världen 18.30 Stilla mässa 
3.6 Heliga Trefaldighets dag  

Gud – Fader, Son och Ande 
11.00 Gångedagsgudstjänst, Kyrkokören. 

 
 
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör vanligtvis 
Thomas Lindh. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste informationen om extra 
musik eller någonting annat som har tillkommit i gudstjänsterna. 
 
Om du inte kan komma till gudstjänsten kan du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för sockenbud. Ring 
gärna Thomas på tel  0471-254 56.  
 
Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. 
Du beställer själv hos Taxi – Emma, tel 0471-101 00. 



  

 
 
 

 
Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
Hej, 
 
Här kommer lite information från skolan i Långasjö. 
Terminen har redan varit igång ett tag och vi har varit 
med om både halka, snö och stormar. I detta 
sammanhang skulle jag gärna vilja be er om en tjänst, 
om ni är osäkra på om skolskjutsen av någon anledning 
ej kan komma fram, så lämna inte barnet förrän ni ser 
att den har kommit (exempelvis vid halka eller storm), 
så att ej något litet ledset barn står ensamt kvar.  
 
Vi har också kommit igång med vårt elevrådsarbete och 
den 13:e mars kommer det att vara 
elevfullmäktigemöte. Varje skola i kommunen lägger 
fram två förslag (ett dyrare och ett billigare) för 
elevfullmäktige som består av tre barn från varje 
elevråd i kommunen. I detta fullmäktige är det eleverna 
som tar alla beslut och inga vuxna får yttra sig förutom 
ordförande Jan-Olof Jäghagen. Syftet är att eleverna 
ska få lära sig den demokratiska processen, ända från 
klassrummet upp till elevfullmäktige. Varje skola får 
också en summa pengar för att kunna genomföra 
förslaget. Långasjö skolas elever har genom olika val 
tagit fram två förslag.  
 
Vi har också fått en ny lokal föräldrastyrelse med en ny 
ordförande som heter Kent Johansson och en ny vice 
ordförande vid namn Malin Gunnarsson. (Se artikel 
nedan av Kent)  
 
Förskolan Korallen har genom sin utvecklingsledare 
fått en ny hemsida som ni väldigt gärna får titta på, 
www.emmaboda.se . Fortsätt sedan på utbildning-
förskolor-Korallens egna sidor.  
 
Vi har också många barn inskrivna på förskolan vilket 
är glädjande och flera som står i kö. Inom vårt Kuf-
projekt (kvalité och utveckling i förskolan) håller vi 
också på att arbeta fram ett språkmaterial till de yngsta 
barnen på förskolorna i hela kommunen, arbetsnamnet 
är ”språkväskan”.  
 
 
 

 
 
Vi har också lämnat ifrån oss vårt förslag till 
lokalflytten som personalen arbetat fram,( och även 
informerat delar av föräldrastyrelsen). Förslaget är 
överlämnat till vår förvaltningschef som i sin tur har 
informerat tekniska kontoret. 
 
Den 26 februari är det studiedag för alla lärarna i 
kommunen och ämnet är skoljuridik. Eleverna är då 
lediga från skolan.  
Hoppas också att ni hunnit besöka vårt trevliga 
bibliotek som ju är i skolans lokaler nu. 
 
Vårhälsningar Ingrid Bruze  
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emmaboda.se/


Ny Föräldrastyrelse 
 
Hej på er allihop! 
 
Vi har nu en ny föräldrastyrelse i Långasjö som ser ut 
så här: 
 
Föräldrar: 
Kent Johansson (Ordförande) 
Malin Gunnarsson (vice Ordförande) 
Linn Eriksson (Sekreterare) 
Linda Brinert (vice Sekreterare) 
Elisabeth Elofsson (Kassör) 
Claes Arvidsson (Skolnytts redaktör) 
Johan Sipiläinen   
Sofia Henningsson 
 
Personal: 
1 person Korallen 
1 person Leoparden 
1 person Skolan 
1 person Skolledning 
 
Vi tackar för det förtroende vi fått i valen till styrelsen, 
och vi ska göra vårt bästa för att tillgodose allas 
intressen.   
 
Något som vi kommer att lägga ner mycket energi på 
nu i starten är att försöka påverka så att flytten av 
Korallen och allt vad det innebär, blir så bra som 
möjligt för våra barn och för berörd personal.  
 
Pga. den milda vintern så har det varit lite si och så med 
isbanan i år, men vi har några föräldrar som visat 
intresse för att hjälpa till om det fryser på igen. Om ni 
är intresserade att hjälpa till med spolning ska ni 
kontakta  
 
Johan Sipiläinen på tel. 0471-502 09 eller maila till 
johan@gransjoverken.se   
 
När han har fått ihop några namn så kommer det att bli 
en ”jourlista”  
 
Vid andra frågor eller synpunkter kan ni kontakta 
ordförande Kent Johansson, tel. 0471-501 97 eller 
maila till raamalakent@hotmail.com  
 
Ha en trevlig vår!  
 
Kent Johansson 
 
 
 
                                                                 
 
                                                               

 
                                                        
 

 
 
 

mailto:johan@gransjoverken.se
mailto:raamalakent@hotmail.com


 
 
 
 
Rock´n´roll med Långasjö-troll! 
 
En tisdagskväll i februari (passande nog på samernas 
nationaldag, trollet Plupp bor ju i norr bland höga fjäll i 
en liten torvkåta) bjöds det på en riktig Trollmusikal 
här i Långasjö. Iklädda sina bästa trollkostymer med de 
obligatoriska lagningarna på och med dit sydda svansar 
tassade de små trollen in i skolans gymnastiksal. Någon 
Plupp syntes inte till men väl 16 förväntansfulla 
trollbarn med tindrande ögon. 
Under ledning av musikläraren Lotta Odlingson bjöds 
det på sånger som ”ett litet troll i skogen bor” och 
”olle-bolle”. Barnen rockade även loss i trollens egna 
”troll-rock”.  
– Man kan säga att Trollmusikalen är avslutningen på 
det läsprojektet som barnen i F-1 jobbade med i höstas. 
Vi läste många sagor om troll och vi var mycket i 
skogen. Lotta och hennes praktikant Tim läste sagan 
om Bergakungen och plockade även fram 
trollsångerna, berättar Regina Alriksson, lärare för F-
klassen. 
Efter musikalen fick barnen i första klass läsa upp sina 
sagor som de själva hade skrivit och målat bilder till.   

Nina Johansen 
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Ännu ett nytt företag i
Långasjö!

Att entreprenörsandan är stor i Långasjö vet väl redan de
flesta och det märks också på andelen företag. En av de
senaste etableringarna är Bondessons FönsterRenovering
och Byggnadsvård i Stängsmåla.
– Jag startade upp 1:a februari i år och har redan fullt
upp. Det är verkligen roligt säger en nöjd Dan Bondesson.

Hantverksyrke med potential
Dan Bondesson halkade in i fönsterhantverkaryrket av en
slump. Det var när han läste byggnadsvård på Universitetet i
Växjö som han fick kontakt med Hanssons Fönsterhantverk i
Nybro. Kontakten ledde till utbildning i Ystad. Och på den
vägen är det.
Efter avslutade studier till fönsterhantverkare förra vintern har
Dan testat av yrket och marknaden genom att jobba lite av
och till i Bondessons Snickeri och Fönsterhantverk.
 – Jag vet att yrket har potential och känner att det är dags att
satsa och stå på egna ben, berättar Dan.
Första jobbet som egen företagare är ett renoveringsarbete på
en skola i Kalmar. Huset är K-märkt och fönstren är riktigt
stora så det är mycket tvåmansjobb. Så Dan fick en förfrågan
från Hanssons Fönsterhantverk i Nybro om han ville hjälpa
till med detta objekt.

– Ja, detta är extra kul eftersom det var här allting började för
snart 1,5 år sedan. Per-Erik Hansson är nu både min mentor
och samarbetspartner, konstaterar Dan.

Tre hantverkare i en
I fönsterhantverket förenas tre hantverkare i en: snickaren,
glasmästaren och målaren. Det innebär att man skrapar, lagar,
nytillverkar hela eller delar av gamla fönster och dörrar samt
glasar, kittar och målar. Allt med produkter baserade på linolja
och trät ska vara det allra bästa. Det visste man förr. Bara
rotstocken från kådrik fura duger till detaljer som ska utsättas
för väder och vind.
Kunskaperna i allt som hör till fönsterhantverket kan även
omsättas på övrig byggnadsvård och allehanda snickeri- och
renoveringsarbeten på hus och byggnader såväl interiört som
exteriört.
Det handlar om att ta ett steg tillbaka. Efter andra världskriget
har tekniker och normer för att bygga hus ändrats otaliga
gånger. Äldre kunskap om både tekniker och material har varit
nära att gå förlorad.
– Vi utbildade fönsterhantverkare använder denna äldre
kunskap och när det passar förenar vi det bästa av det gamla
hantverket med nya metoder och teknologi, berättar Dan.
Det innebär att man t ex kan sätta in energisparglas i gamla
fönsterbågar för att bevara husets originalitet och karaktär
samtidigt som man dra nytta av den nya tidens teknik för att
spara el.
– Men det finns också andra billigare knep, avslutar Dan och
skrattar.
För mer information kontakta: Dan Bondesson
Tfn: 0471-502 51, Mobil: 0705-206 407.
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På rundtur i natursköna
Småland

Fåglarna kvittrar, solen börjar värma, vattnet hörs porla
i bäcken, det våras. Smålandsskogen vaknar till liv efter
vintern. Allt blir underbart ljusgrönt i färgen, de där
väntade vårkänslorna kommer, det sprätter i kroppen,
man vill bara ut och uppleva naturens närhet.

Jag har ett förslag på hur du kan uppleva den sköna våren, få
lite motion och lära känna din hembygd på köpet vi kallar det
”upptäck utvandrarleden”. Kanske inte alla känner till vad
det är? Så jag tänkte berätta:
Upptäck utvandrarleden, är namnet på ett EU-projekt som
har drivits av 5 vandrarhem och 3 kommuner i utvandrar-
bygden, nämligen Moshult, Ljuder, Korrö, Sjöviksgården och
Långasjö Vandrarhem, samt Emmaboda, Lessebo och
Tingsryds kommuner. Nu vid årsskiftet har en ekonomisk
förening bildats eftersom projektet har löpt ut. I föreningen
ingår nu de fem vandrarhemmen.
I projektet har man iordninggjort vandringsled, cykelled, bil-
och mc-led. Alla leder är rundturer där man kan ta sig från ett
vandrarhem till det andra på en dagstur. Man kan starta och
sluta var man vill. Det går bra att bara gå en sträcka eller att
gå/cykla hela rundan på 5-6 dagar. Lederna är skyltade med
text: vandring, cykel och bil/mc.
Längs leden finns ett antal viloplatser där man kan förtära sin
medhavda matsäck, ett flertal badplatser där man kan stanna
och ta sig ett dopp och man kan även passa på att titta på
fornlämningarna som är belägna utefter vägen.
Det finns en hel del besöksmål längs leden, med anknytning
till Vilhelm Moberg och utvandringen. Några exempel är
Moshultamåla gamla skola och Vilhelm Mobergs minnes sten,
Åkerby vägskäl, Ljuders kyrka och hembygdspark, Korrö
hantverksby, Klasatorpet och återvändarnas rum
(emigrantmuseum) i Långasjö m.m. Det kan bli en vandring
tillbaka i tiden till det som ännu finns kvar av emigranternas
Småland och Vilhelm Mobergs hembygd.

Upptäck Utvandrarleden Ekonomisk Förening

erbjuder nu vandringspaket och cykelpaket, där helpension
ingår (karta och ledbeskrivning lunchpaket, middag,
övernattning inkl. sängkläder och frukost,) från Korrö till
Sjöviksgården går det även att välja att paddla kanot. Man kan
själv välja hur många sträckor man vill gå och var man vill
starta/sluta.
Nytt för i år är ett färdigt äventyrspaket med helpension, där
vandring, kanotpaddling och cykling ingår (Se paket nedan).

Alla 5 vandrarhemmen har cykeluthyrning, Korrö har även
kanotuthyrning.
Vandrarhemmen har också vandringskartor och led-
beskrivningar till försäljning. Det går även bra att själv skriva
ut från www.utvandrarleden.se , där leden finns beskriven, och

våra paketerbjudanden beskrivna. För bokning av paket, cykel-
/kanot-hyrning eller enstaka övernattningar, går det bra att
kontakta något av de 5 vandrarhemmen.

Långasjö Vandrarhem STF:  0471-503 10
Moshults Vandrarhem:  0471-450 12
STF Vandrarhem Ljuder:  0478-204 00
STF Vandrarhem Korrö:  0470-342 49
Sjöviksgården Hotell och
Vandrarhem:  0477-166 00

Äventyrspaket 5 dagar med helpension

Dag 1: Start i Ljuder, vandring till Korrö. Lunchpaket ingår,
middag vid ankomst, samt övernattning, sängkläder och
städning. Karta och ledbeskrivning

Dag 2: Frukost på Korrö, Kanot till Sjöviksgården. Lunchpaket
ingår, middag vid ankomst, samt övernattning, sängkläder och
städning.

Dag 3: Frukost på Sjöviksgården, Cykel till Långasjö.
Lunchpaket ingår, middag vid ankomst, samt övernattning,
sängkläder och städning.

Dag 4: Frukost i Långasjö, Vandring till Moshult. Lunchpaket
ingår, middag vid ankomst, samt övernattning, sängkläder och
städning.

Dag 5: Frukost i Moshult, vandring till Ljuder. Lunchpaket
ingår, middag vid ankomst, samt övernattning, sängkläder och
städning. Frukost innan hemfärd. Emottagande av diplom och
minnessak.
Välkomna!

Eva Garami
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Rätta svaret på förra
numrets korsord

Vinnare blev Arnold i Lida. Grattis säger
vi och skickar ett en väggklocka i näver,
signerad Stig Svensson,  som pris.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2007

Manusstopp Utgivning
Nr 1 16 februari 2 mars
Nr 2 4 maj 18 maj
Nr 3 17 augusti 7 september
Nr 4 9 november 23 november

31

Tack!
Ett varmt tack till alla som uppvaktade
mig på min 50-årsdag! Det blev en
härlig och minnesrik dag!
Britta Mård

Luciafirandet i Långasjö 2006

Först var det osäkert om det skulle
bli något Luciatåg i Långasjö kyrka,
eftersom det var så få. Men det blev
ett fint Luciatåg och det var Jessica
Jonsson som var Lucia. Hon tyckte
att det var kul, men också att det var
lite nervöst.

Kändes det bra att ni var så få?
 – Ja, det gick jättebra, men det kunde ju
ha varit fler.
Skulle du kunna vara Lucia igen?
 – Ja, det skulle jag kunna.

Hanna Bard

Jessica Jonsson

Lucia i kyrkan ..och i Bygdegården

Sofie som lucia i Bygdegården
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Det är trevligt att ännu en gång kunna
presentera ett korsord specialgjort för
Träskoposten!

Det är Dan Bard, Långasjö, som även
denna gång har bidragit till korsordet .
Redaktionen framför härmed ett stort
och varmt tack för bidraget!

Långasjökrysset nr 1-07
Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 15 april 2007.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av en “Första hjälpen-
kudde”, som har skänkts av Långasjö
Rödakorskrets.

För att du inte skall behöva riva sönder
tidningen, finns korsordet också som
lösblad i Lanthandelns entré.

Namn och adress:




