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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 ! 

Ge bort 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 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vilken 
trevlig present till någon utflyttad sock-
enbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på Bg 
5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + 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.

Tema i nästa nummer
Vårtnumret kommer att ha temat   
Musiken.

Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Mundekullagänget 
framför Villa Solhem

Ur Mundekullas 
fotoarkiv

Träskoposten                
Nr 4  Vintern 2009

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
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Katarina Jonasson   0471-50596  
Ethel Svensson   0471-50465/
    0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  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 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2010
Manusstopp 12 februari
Utgivning  26 februari
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Ordförande har ordet

Nu sitter du med det senaste numret av 
Träskoposten. Det har blivit många un-
der åren som har gått. Jag har varit med 
från början, sett hur den har förändrats 
på ett positivt sett. Från början tryckte vi 
hos kommunen, men efter hand, har den 
utvecklats, till vad den är idag.

Vi har blivit mera proffsiga, skriver mer 
artiklar och intervjuar människor i sock-
nen. Vi har haft glädjen att kunna knyta 
duktiga skrivare till oss, men några har 
också lämnat oss.

Nu är vi ett gott gäng, som jobbar med 
tidningen. Vi jobbar helt ideellt, alltså, 
vi tar inget betalt, men tidningen kostar 
pengar ändå. 

Vi har sponsorer och vi har fått privata 
bidrag vilket vi är mycket tacksamma för. 
Men det räcker inte. Vi i Sockenrådet 
jobbar därför med att få fram ytterligare 
medel.

Sänk vinster till vårt lotteri
Till 6:e juni, planerar vi ett stort listlotteri, 
med hantverk i första hand, men även 
andra saker är välkommet. Sockenrådet, 
vill här med, höra om någon skulle vilja 
skänka vinster eller pengar till detta?

Ni som vill hjälpa oss med vinster eller 
dylikt, kan kontakta mig Ethel Svens-
son, tel. 0471-50465, eller komma in i 
Vävstugan.

Det finns ett BANKGIRO 5049-6561, 
om ni vill sätta in en slant.

Vid pennan: Ordföranden i Sockenrådet, 
Ethel Svensson

Höjd prenumerationsavgift
Avgiften för prenumeration till utlandet 
har höjts till 200 kr.
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Dans i Bygget 23 januari -10 
 

Vi börjar kl. 19.00 med asiatisk middag, tillagad av Marilyn 
 

  

 

  Wideband  
från Karlskrona, spelar till dansen. 
 

       Kaffe och kaka i pausen. 
Ta med några vänner och kom! 

Entré 200:- 
Anmäl till Berit 0471-504 00, Lillemo 070 – 626 84 68 

 eller Håkan 0471-503 70 
Senast den 16 januari 

Välkomna!   Långasjö bygdegårdsförening

Smålänningen och geten – 
en studie i företagsamhet
”Sätt en smålänning och en get på en klippa i havet – de 
klarar sig alltid!” Hur då, kan man undra.

Ja, tänk på alla de dagsverkstorpare som blev anvisade en 
stenig utmark i obygden, där de förväntades bygga hus, röja 
skog, bryta sten och försörja sin ofta stora familj. Eller den 
torparunge, som redan som tonåring gav sig ut på den stora 
Oceanen för att, med två tomma händer, söka lyckan i fjär-
ran land.  Inte för inte har smålänningen fått rykte om sig 
att vara både arbetsam, sparsam, envis och företagsam. Och, 
enligt Selma Lagerlövs återberättade legend, var det Vår Herre 
som skapade smålänningen sådan, sedan Sankte Per totalt 
misslyckats med att skapa själva Småland (i Nils Holgerssons 
underbara resa). 

I en annan del av Småland  talar man om Gnosjö-andan. Här 
kan vi tala om Långasjö-andan. 

I förra numret av Träskoposten kunde vi konstatera att Lån-
gasjö är en föreningsrik socken. I detta nummer kan vi lika 
tydligt se exempel på att vår socken är rik på företag – små 
och stora. 

De stora företagen, som Södra Timber, ger rika arbetstillfällen 
och sätter Långasjö på Europakartan. Men hur skulle vi klara 
oss utan alla de små, ofta enmans-företagen, i dessa tider, då 
jordbruket är ett så sparsamt inslag på landsbygden? 

Här kommer smålänningen till sin rätt med sin uppfinnarglädje, 
envishet och idoghet. Och geten då, hur kan den klara sig? 
Äsch, en get klarar sig alltid, i synnerhet om det är en smålän-
ning som tar hand om den! 

Annika Hjalmarsson
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Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

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)

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

Fönsterhantverkare: Dan Bondesson
Tfn. 0471-502 51, 0705-206 407
Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. 
Innehar: F-skattsedel!

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!

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
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Tack för samarbete och stöd under året

Julklappstips: 
 Stenminnen

 Gård och By ( 1978)

 Långasjö-krönikor

 Utvandrarna  (DVD)

 Hembygdsfilmer (DVD)

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Vill du hjälpa till att sprida lite ljus över 
Långasjöbygden så kan du tända en marschall, 
lykta eller något annat som lyser upp i 
vintermörkret. 
Den 13 december gör vi återigen ett försök att 
ordna lite extra trevligt kring vårt luciafirande 
i Långasjö och vi hoppas att du vill hjälpa till. 
En enkel sak, men om alla hjälps åt blir det 
något helt fantastiskt!

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig 
hoppet försvinna. Det är mörkt nu men det blir 
ljusare igen….

En ljus idé från Sockenrådet

Lindås/Långasjö 
P99-00

Laget består av ett gäng killar från Lindås och Långasjö, 9 och 
10 år gamla. Under den gångna utomhussäsongen har laget 
deltagit i seriespel i pojkar10, och spelade ihop 10 poäng. 

Nu under inomhussäsongen tränar de i Flygthallen en gång i 
veckan, och kommer att delta i Emmabodas Jul Kul Cup, där 
man ställer upp med 2 lag i P10, samt i Barometern Cup där 
man har anmält ett P99 och ett P00-lag.

I somras var de och tittade på Kalmar FF. Tränare och ledare 
för laget är det ingen brist på, utan 6 föräldrar ställer upp av 
hela sitt hjärta: Patrik Henningsson (Långasjö), Johan Sipiläinen 
(Långasjö), Daniel Svensson (Långasjö), Henrik Astervall 
(Lindås), Fredrik Karlsson (Lindås) och Peter Hausenkamph 
(Lindås).

Långasjö GoIF/Ann-Helen Alexandersson

Lagbilden: (bilden börjar uppe till vänster)
Filip Kronmar, Olle Johansson, Alfons Holmberg, Hugo Karlsson, 
Marcus Fernström, Oscar Svensson, Rodrik Albertsson, Rasmus Fag-
erström, Patrik Henningsson.
Nere vänster: Alexander Gustafsson, Anton Hausenkamph, Oskar 
Franzén, Alfred Malmborg-Simonsson, Jakob Arvidsson, Pontus 
Moberg, Felix Henningsson.
Saknas på bilden: Allan Linneberg, Filip Björklund, Daniel Rapp-
Himberg.
I den fina kostymen, Patrik Henningsson, (direkt från barndop)

         
                        Årsmöte
                  Långasjö GoIF

    Den 9 december kl. 19.00 i klubbstugan
                          Välkomna           Styrelsen
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Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-
tider, 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

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
 Harry boy
  

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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kommer det att bjudas på hästshow, luciatåg och 
fikaförsäljning.  Alla är välkomna. 
Nytt för klubben är att man har startat med westernträning 
på söndagar och Lillemor Antonsson försöker att starta upp 
en westernklubb i klubbens regi vilket vi hoppas kommer att 
gå bra. 

Den 26 september var det lokal hopptävling i Långasjö. Det var 
ryttare från andra ridklubbar som var här och tävlade. Vi har 
även haft klubbtävling och akademisk träning under hösten

Vi har fortfarande Ingrid Eriksson som hopp och dressyrträn-
are. Ingrid har varit tränare i klubben ända sedan vi startade. 
Hon arbetar på Nybro Ridskola annars men tycker det är väldigt 
roligt att komma till våra ryttare.

Katarina Torstensson är en annan tränare som är i vårt ridhus 
och har hoppträning varannan tisdag. Katarina kan man ofta 
läsa om i tidningar eftersom hon är en duktig hoppryttare och 
tävlar mycket med stora framgångar.

Islandshästträning är det varje torsdag kväll för Hanna Eriks-
son. 

Vill ni vara med på träning är det bara att kontakta någon i 
klubben så vet de vem du skall vända dig till. Du kan också 

besöka hemsidan som är www.lhsk.se där information om 
aktiviteter läggs ut.

Klubben arbetar för att få upp belysning till uteridbanan. En 
hinderbod har vi fått av kommunen och ytterområdet skall 
planeras färdigt. 

Då ses vi i ridhuset den 12 december kl. 15.00 för att fira 
lucia.

Långasjö Hästsportklubb genom Susanne Gustafsson

Luciafirande i 
ridhuset 
Långasjö Hästsportklubb har lucia-
firande i ridhuset lördagen den 12 
december kl. 15.00. Som vanligt

Kurs- och Retreatgård

För mer info:
mona@mundekulla.se

Nybörjarkurs med Mona Malmros  
på Mundekulla under våren 2010. 

Nybörjarkurs
våren 2010.
Välkommen!

0471-504 50  www.mundekulla.se    
    

Långasjö PRO
informerar 

September
På Långasjö PRO.s septembermöte informerade Kerstin Nils-
son ABF om höstens studieutbud.

Ordföranden Olle Henriksson informerade från senast KPR-
mötet, skrivelser från Riksorganisation och distrikt behand-
lades.

Till att åka på distriktets höstmöte i Blomstermåla den 17.e 
oktober valdes Kerstin Olsson.

Att deltaga i distriktets kommunkurs i Emmaboda utsågs Ker-
stin Olsson, Erna Johansson, June Eriksson och Ulla Nilsson. 
Ersättare Ingegärd Svensson.

Det rapporterades från samorganisationens resa till Skåne.

Oktober
På Långasjö PRO.s oktobermöte informerade ordf. Olle 
Henriksson om Folksams ändrade och försämrade regler i 
grupplivförsäkringen. Ulla Nilsson rapporterade från distriktets 
höstmöte i Blomstermåla. En inbjudan till Hallingebergsteatern 
föredrogs. Reseledarna delade ut programmet för resan till 
Oskarshamn OKG.

Mötesdagar för januari och februari 2010 fastställdes. Parenta-
tion den 18.e januari,

och årsmöte den 22.e februari. Julbordet den 14.e december 
planerades.

Tre studiecirklar i ämnet Svenska Traditioner har startats med 
tillsammans 20 deltagare. Diana och Odd Hagel framförde 
ett uppskattat sång och musikprogram som avslutning på ett 
välbesökt möte.

Mötesdagar
Alla möten är i Bergstrandssalen

 

Höstens mötesdagar:
November den 23.e kl. 14.00  Hilkka Alexandersson berättar 
om sin barndom. Kaffe, lotterier och information.

December den 14.e kl. 14.00  Skolans luciatablå och julbord.

Lotta Odlingsson sjunger för och med oss. Anmälan till ordf. 
50425 eller kassör 50213.

 

2010
Januari den 18.e kl. 14.00 Parentation.

Februari den 22.e kl. 14.00. Årsmöte.

June Eriksson  Olle Henriksson
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Lediga hus och lägenheter 
i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

Två rum och kök 52,6 kvm, 2 styck

Två rum och kök 58,5 kvm 

Tre rum och kök 100kvm  

Kyrkvägen 36

Ett rum och kök  48 kvm

Två rum och kök  69 kvm, 2 styck

Tre rum och kök 87 kvm 

Ängsvägen  7

Tre rum och kök Ledig 1/12

Ängsvägen 9

Ett rum och kök

Ängsvägen 13

Ett rum och kök 

Hus och gårdar
Henrik Malmqvist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Ingemundebo 1:26

Fritidshus c:a 50 kvm

200 000:-. El. högstbjudande

  

Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin

Häljanäs 118

5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Fastighetsförmedling i Emmaboda AB

Erling Karlsson 0471-12345

Enkoneryd 1:3

Skogsgård c:a 63 ha

2 900 000:- el. högstbjudande

Denna rapport från hem-
bygdsstugan innehåller 
både sorg och glädje

Det var med bestörtning vi mottog 
beskedet att Inez gått bort. Just denna 
sommar gjorde hon så många ovärder-
liga insatser i stugan som extrahjälp när 
behovet var som störst.

Saknaden är stor.

Det är med glädje vi kan konstatera, att 
det var ett klokt beslut att ha öppet

10 veckor. Besöken var lika många varje 
vecka under hela sommaren, även

under den utökade tiden, vilket också 
betyder att vi fått in mera pengar än 

tidigare år. Vi har ännu inte haft vår 
traditionella höstfest där vi röstar fram 
vilka

föreningar i Långasjö som skall få ta del 
av överskottet. 

Detta får vi återkomma till i nästa num-
mer av Träskoposten.  

Vi tackar alla gäster och medarbetare 
för en härlig sommar och ser fram

emot sommaren 2010. 

En riktigt God Jul och ett Gott nytt År 
önskar

Gun-Britt, Ingegärd, 
Anne-Marie, Barbro och Siv

BANKEN OCH JULEN 2009
Under december 2009 kommer vi att ha följande aktiviteter.

11 december            Bjuder vi på ”lusse-fika”
21-23 december       Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Tips inför årsskiftet!!
* Om du har sålt värdepapper (aktier eller fondandelar) se då över dina 

möjligheter att kvitta bort eventuella kapitalvinster/-förluster för att 
minimera skatten.

* Utnyttja möjligheten till skatteavdrag genom att pensionsspara.

*   Varför inte ge bort en SPAX i julklapp – Kapitalgaranterad 
placering med chans till riktigt bra avkastning.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att räkna.

Så vill vi till slut önska alla våra fantastiska kunder

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

-bygdens bank sedan 1880-
tel. 0471-24 49 90 fax. 0471-24 49 99

hemsida www.sparbankeneken.se
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Vinterkalender
November
23/11, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

25/11, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

28/11, kl. 14.00 Julbord i Mundekulla

December
5/12, kl. 19.00 Odd Hagel i Lindås folkets hus

9/12, kl. 19.00 Långasjö GoIF årsmöte i klubbstugan

11/12  Sparbanken bjuder på ”lusse-fika”

12/12, kl. 15.00 Luciafirande i ridhuset

13/12, kl. 18.00 Lucia i Långasjö kyrka

13/12  Sprid ljus över bygden

13/12  Bidrag till vykorstävlingen

14/12, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

21-23/12 Sparbanken bjuder på glögg

Januari
10/1, kl. 10.00 Mottagning av Ulla i Långasjö kyrka 

18/1, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

23/1, kl. 19.00 Dans i Bygget

Februari
12/2  Manusstopp Träskoposten

14/2  Förslag till Emmabodadagen

22/2, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 25.

9

Aktuellt från Röda korset

Tack! 
  till alla generösa sockenbor som har skänkt pengar till Röda 
Korsets höstinsamling.

Tack också till våra roteombud och övriga medhjälpare, som 
gjorde det möjligt att få in 10 173 kr. Detta går till socialt 
arbete i Sverige.

Insamlingen till Världens barn blev totalt 6 042 kr. Det kom 
dels från kollekten från Jaktvesper med 591 kr och dels från 
kvällen med Kör-slanten i Bygdegården med 5 452 kr.

TACK till alla er som har medverkat.

Långasjö Rödakorskrets
Britta Fransson

Klasatorpsresan!
Enligt tradition bjuder hembygdsföreningen varje år sina 
”Klasatorpsmedarbetare” på en resa. I år gick denna utflykt 
till Växjöområdet. Det var ett stort, glatt gäng som fredagen 
den 18 september, steg på bussen och åkte iväg.

Första stoppet var på Lantcaféet i Öhr där vi åt förmiddags-
fika och fick husets historia presenterat för oss, sen fick man 
shoppa i caféet och titta runt i trädgårdsbutiken som ligger 
granne med caféet.

Efter det begav sig turen till Växjö och Teleborgs Slott. Där 
fick vi en guidad tur och visades runt på slottets hotelldel. De 
som ville kunde också gå upp i tornet och se den storslagna 
utsikten. Varefter det serverades en god lunch på slottet.

Nästa stopp var Mickis leksaksfabrik i Gemla. Där fick vi se 
produktionen och fynda i fabriksförsäljningen. Resesällskapet 
fick sedan träffa Öja hembygdsförenings eldsjälar, det bjöds 
på fika och vi fick besöka deras hembygdsgård och leksaks-
museum. 

Efter en mycket trevlig och intressant dag, med strålande 
solsken, kom vi hem trötta men nöjda.

Eva Garami

Mickis leksaksfabrik

Teleborgs Slott
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Algunås Älgskytteförening
På Algunås Älgskyttebana kan du träna skytte både på 
stillastående och rörliga älgar samt vildsvin med ditt kul-
vapen. För de som inte har med sig eget vapen finns det 
studsare i olika modeller som klubben lånar ut. Varken 
vapen eller ammunition förvaras i Algunås.

Varje gång det är öppet för skjutning krävs det 3 personer på 
plats och det är en skjutledare och två styck markörer som kör 
ut älgfiguren och markerar träffarna. Varje figur har markerat 
träffområde och det är där man bör träffa även när man skjuter 
på vilt i skogen för att minska djurens lidande. Vill du åka 
till Algunås och skjuta om du inte tillhör något jaktlag är du 
välkommen lördagar från kl. 12.30-15.30.

Klubben har 20 jaktlag som kommer och tränar skytte inför 
jaktsäsongen. Många jaktlag har som krav att deltagarna i la-
get skall skjuta en godkänd serie för att få vara med och jaga 
varje år. Jaktlagen kommer från Eringsboda, Rävemåla och 
Emmaboda kommun.

För den som vill kan man skjuta mauserskytte också. De har 
inlett samarbete med Emmaboda och Vissefjärda skyttefören-
ing och de tränar tillsammans i Algunås.

Skytteföreningen ansvarar även för luftgevärskytte som är i 
källaren på Allégården varje söndagskväll mellan kl 17-18. Det 
är mest ungdomar som är där och skjuter men även någon 
vuxen hittar dit.

Skytteföreningen har även en fin klubbstuga som de hyr ut 
till kalas. Köket är fullt utrustat med ett fungerande kök med 
porslin och tillbehör som behövs till kalasen och de har låg 
hyra hälsar Roy Pettersson som är ordförande.  Lokalen rym-
mer ca 50 personer. Tradition är att vid varje lucia kommer 
årskurs 6 i Långasjö skola och lussar och då är det öppet för 
allmänheten att komma och titta. Ibland används även lokalen 
till samlingskvällar med olika teman och då serveras mat och 
även någon underhållning.

En önskan för föreningen är en elektronisk skjutbana. Där 
man skjuter på en gummimatta som visar på dator hur man 
träffar och då behöver man inte ha någon markör. Idag behövs 
många som hjälper till och det kan vara problem att täcka upp 

varje tillfälle med tre personer. 

Föreningen vill gärna ha fler medlemmar och aktiva som vill 
hjälpa till. Vill du komma i kontakt med föreningen är det 
bara att kontakta någon i styrelsen. Styrelsen består av Roy 
Pettersson, Agneta Ottosson (ansvarar för luftgevär), Torbjörn 
Eklund, Paulina Alexandersson, Anette Jonsson, Sören Johans-
son, Magnus Johansson och Håkan Alexandersson.

Susanne Gustafsson

Roy Pettersson ordf

Niklas Mårtensson som tränar skytte

För kalenderbitarna att skriva in i Lån-
gasjös historiebok:

Älgtjuren sköts i byn Flaken, på Maj-Britt Geijers fastighet 
i Långasjö Socken klockan 11.00 söndagen den 18 oktober 
2009.

Det var unghunden Zorro (ägare Kent och Magnus Johans-
son) som drev fram tjuren.

Rekordälgen var en udda 14 taggare och ca 4 år gammal.

Uppskattad levande vikt 300 kg, slaktvikt 220 kg

Det var älgen med den största kronan som skjutits sedan 
älgjaktlaget bildades 1955. Enligt uppgift ska det inte ha 
skjutits en så stor älg i Långasjö socken tidigare.

Magnus och hunden Zorro                                 Foto Kent Johansson
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Rekordjakt för Långasjö-
Älmeboda älgjaktlag
På älgjaktens sjunde dag smällde det till och blev en his-
torisk dag för Långasjö-Älmebodas älgjaktlag! En intet 
ont anande älgtjur med en stor tjusig krona sprang fram 
och Magnus Johansson, Plaggebo, var den lycklige som 
fick avlossa skottet som fick tjuren att stupa!

Älgjaktlaget är stort, hela 27 karlar, men alla är inte ute och 
jagar samtidigt. Denna bitiga oktobermorgon var det förutom 
Magnus även Lennart Krafve, Göran Lindqvist, Sven-Olof  
Karlsson, Ted Franzèn, Roy Pettersson, Alf  Pettersson, Mat-
tias Arvidsson och Kent Johansson som tillsammans med 
gråhunden Zorro drev fram älgen. Och Magnus sköt. Och 
älgen stöp.

Någon timme senare utanför slaktboden i Kallamåla är det ett 
vimmel av jägare, barn, fruar och en och annan nyfiken re-
porter. Stämningen är glad och rekordjägaren själv bara skrattar 
och har fortfarande inte riktigt fattat att det är sant! 

Den andra huvudpersonen ligger livlös på en släpvagn, det 
ryker från den urtagna magen och Magnus demonstrerar en 
gång till för tillströmmande sockenbor hur man räknar taggar 
på en älgkrona. I kepsen har han en kvist som visar att det var 

han som fällde tjuren. Och inte nog med detta! – I måndags 
sköt Lars-Åke Stånggren i älgjaktlaget en udda 8 taggare på 
sin 50-årsdag! berättar han. Själv har han inte hunnit fundera 
på hur han ska fira rekordjakten.

Det är inte en slump att det har kommit fram så här stora 
älgar. 

– Sedan tre år tillbaka arbetar vi efter ”Kalmarmodellen”, 
berättar Kent Johansson som är ordförande i Långasjö älg- 
och kronhjortsskötselområde. Det syftar bland annat till att 
få fram en bättre kvalitet på stammen och att få fram större 
tjurar. Dessutom har det återigen blivit rätt så gott om älg i 
skogen nu, avslutar han.

Inne i slaktboden är det febril aktivitet. Det är mycket kött 
som ska tas om hand och en lång rad med män i slaktförkläden 
styckar, putsar, maler och paketerar älgkött. Köttet delas sedan 
upp efter ett mycket komplicerat system där inte bara älgjakt-
laget är inblandat, utan även markägarna ska ha sitt.

Området älgjaktlaget har till sitt förfogande är på ca 4 300 
hektar och ägs av 108 markägare

Vi på Träskoposten gratulerar Magnus och hela älgjaktlaget!

Katarina Jonasson

Långasjö-Älmeboda älgjaktlag                                                                                                                                        Foto Jan-Erik Fransson
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Fiskestads bygghjälp
Uppvuxen i ett gruvsamhälle i Ungern, utbildad elektro-
mekaniker, invandrad till Sverige, trött på industriarbete, 
begåvad med tusenkonstnärliga gener, nyfiken på byg-
gnadskonst – Andreas Garami satsade allt på ett kort, 
slutade på AMB plastindustri AB i Broakulla och startade 
eget. Nu har han fullt upp att göra i sin firma Fiskestads 
Bygghjälp, och han är sin egen chef !  

Vägen till Långasjö
Hur hamnade du i Långasjö? – Det var stor arbetslöshet i 
Ungern. 1991 bestämde vi oss för att flytta till Sverige och 
jobba några år. Vi hade varit gifta ett år då, Eva och jag.  Att 
det blev Långasjö var ingen tillfällighet. Evas mamma kommer 
härifrån och många av hennes släktingar bor här. Första året 
bodde vi i Emmaboda, sedan i Strängsmåla några år, men nu 
är det Sibbahult som gäller. Här är hemma. När vi reser till 
Ungern längtar vi tillbaka hit.

(Information till läsarna: Andreas är gift med Eva, även hon 
med eget företag, nämligen vandrarhemsrörelsen i Långasjö)

Yrkesman
Andreas fick en gedigen teknisk utbildning i Ungern och bät-
trar hela tiden på sina kunskaper. Som läromästare i Sverige 
räknar han bl. a Bengt Olofsson i Sibbahult, Ulla och Ken-
neth i Plaggebo, Bo Sunesson i Harebo, Bernt Elmberg i 
Mundekulla, m fl. Med hjälp av intresse, händighet och tekniskt 
kunnande har Andreas utvecklat sin byggkapacitet och kan nu 
erbjuda sina tjänster till bygdens folk. Efter att ha gått starta 
eget-utbildning, startade han sin firma 2006. – Jag skulle bara 
börjat 5 år tidigare! 

Affärsidé
– Min affärsidé är att erbjuda hela ”paket” t ex att bygga om 
ett kök från grunden och göra så många moment som möjligt 
själv. Från golv till tak, inklusive målning och tapeter. Det är 
så fruktansvärt kul att se resultatet av slitet. Det ger en sån 
”gotte-känsla”! För kunden kan det också vara bra att slippa 
anlita många olika hantverkare. Men jag tar också separata 
beställningar på till/om & nybyggnad, takomläggning, golvläg-
gning, målning och tapetsering, ja, jag fixar det mesta!

Gamla tekniker
Största åtagandet hittills har varit arbeten i Mundekulla. Där 
har Andreas också fått en god inblick i svensk byggnadsvård. 
Och han är övertygad om att de gamla teknikerna överträffar 
de nya. Bort med giftig mineralull och lufttät fuktspärr, in med 
naturmaterial som kutterspån, lin och papp. Idag går det att få 
tag på alternativa material som är naturliga och miljövänliga. 
Hus ska andas, så mår deras invånare bra. Hemma på tomten 
ligger timmer till en bastu. Andreas har gått timringskurs i 
Jämtland och vill pröva tekniken hemma, innan han ger sig 
ut på fältet.

Tankar och råd
Mörkret lägger sig över Sibbahult med omnejd. – Vad tror du 
om framtiden på landsbygden? frågar jag. – Mörk, säger An-
dreas, lite dystert. Skogen kryper inpå knutarna nu när ingen 
har betesdjur. Undrar just om barnen vill bo här, när de blir 
stora.......Naturligtvis hoppas jag att min rörelse kommer att 
gå bra, att jag kommer att ha lagom mycket att göra och att 
jag får behålla hälsan.

– Har du några råd till Träskopostens läsare?

– Jo, säger Andreas, jag vill uppmana alla som funderar på 
renovering eller ombyggnad, att använda vintern till att plan-
era, vad som ska göras till våren. Kontakta hantverkaren i god 
tid – inte i sista minuten!

Annika Hjalmarsson

Andreas Garami

Odd Hagels nya singel
Odd Hagel har släppt ett album, en singel och har nyligen 
spelat in en andra singel med låten ”Det vackra i min vardag”. 
Den låten tävlade han med på Larmtorget i Kalmar.

Singeln hann inte mer än släppas då den hamnade som 
utmanare på både Kronobergstoppen och Kalmarradions 
lista. På Kronobergstoppen har låten ”Det vackra i min 
vardag” legat två veckor.

Missa inte årets sista konsert den 5 dec. kl. 19.00 i Lindås 
folkets hus.
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Bondessons fönster-       
renovering
Efter att ha pratat med Dan Bondesson i 10 minuter, bör-
jar jag undra, om det är en filosof  eller en hantverkare, jag 
har framför mig. Men så förstår jag att han är både ock, 
och att det går jättebra att kombinera! Hans livsfilosofi 
och hantverksfilosofi går hand i hand!

Arbetsglädje
Dan bor med sin familj i Strängsmåla, men är uppvuxen i 
Lindås. Sitt intresse för hantverk spårar han till sin morfar och 
det är också i morfars verkstad han har sitt företag. Han är en 
värdig representant för de händiga och idoga smålänningar, 
som bygden kryllar av. Och Dans livsfilosofi går mycket ut på 
arbetsglädje och kärlek till de gamla tingen. Inte helt olik djun-
gelbjörnen Baloo, är hans melodi att vara nöjd och ha roligt. 

Omsorg och kärlek
När Dan blev arbetslös glasblåsare, tog han tag i sitt hant-
verksintresse, studerade byggnadsvård på högskolan i Växjö 
och fönsterhantverk i Ystad. Sen blev det dags att starta eget 
– en gammal dröm gick i uppfyllelse! – Fönster är det mest 
avancerade på en kåk, menar Dan. Och just därför ger han 
dem sin tid och kraft. – Du kanske tror att du äger fönstret 
i ditt gamla hus, men det gör du inte! Du bara förvaltar det! 
Du har lånat det av tidigare generationer och ska lämna det 
vidare till efterkommande. Det måste vårdas med omsorg och 
kärlek. Och med naturliga preparat. Bort med plastic padding, 
silikon och plastfärg! Här är det linolja (öländsk), linoljekitt och 
linoljefärg (skånsk) som gäller. Och kärlek.

Offerskikt
När Dan renoverar ett gammalt fönster, ser han till att sätta 
i gammalt (blåst!) glas. Han byter ut ev. dåliga delar av bågen 
med småländsk fur. Den småländska är bäst, lagom tätvuxen 
och lagom kådig. 

Sedan behandlar han fönsterbågen som man gjorde förr, med 
ett ”offerskikt” = linolja, linoljekitt och linoljefärg, naturliga 
preparat, som tidens tand bryter ner, men som bevarar träet 
friskt under. – Det är så fascinerande med linoljans och 
linoljefärgens kemi, säger fönsterrenoveraren lyriskt. – Jag 
har verkligen studerat processerna och blivit en riktig linolje-
mupp!

Fönstret berättar en historia
Dan håller kärvänligt i en fönsterbåge, medan han pratar. – En 
del objekt har jag svårt att skiljas från. Varje fönster har en 
historia att berätta. Jag ser hur snickaren arbetat. Ibland har 
han skrivit sin signatur. Mitt största uppdrag är nog fönstren 
på Kyrkeby i Vissefjärda, det intressantaste är objekt från 
Kalmar slott. 

Innanfönster är inte ute!
– Har du något budskap till läsarna? undrar jag avslutningsvis. 
Och visst har han det! – Om du ska renovera dina fönster, gör 
det på sommaren, använd riktiga grejer och naturliga preparat. 
Konsultera gärna mig. Du kan få låna grejer också. Och lyckas 
du inte på egen hand, så lämna in dem till mig!

Och om du tänker byta ut dina fönster, tänk då en gång till! Det 
finns mycket man kan göra åt gamla fönster. Förresten satte jag 
i mina innanfönster i början på oktober. Vad mysigt det blev 
och lika bra K-värde som moderna treglasfönster!

Annika Hjalmarsson

Dan Bondesson

Vykort från LÅNGASJÖ!                                               

Vi i Sockenrådet vill gärna göra lite reklam för orten genom 
att trycka upp vykort som sedan kan köpas här i Långasjö. 

Många som är turister vill skicka en hälsning till nära och 
kära och vad är då bättre än en personlig hälsning som är 
skriven på ett vykort med motiv från orten?

Vi utlyser en tävling där du kan bidra med dina bilder, 
pappersbilder, dia eller digitala. De får vara högst två år 
gamla. Motivet kan vara vad som helst, men ska ha en stark 
anknytning till bygden. De bilder vi väljer ut belönas med 
trisslotter.

Bilderna skickas/ mejlas till Olle Henriksson (Skogsvägen 
1A) eller Conny Fransson (Strängsmåla) senast den 13 de-
cember. 

Mejladresserna är: 

ollle.h@telia.com eller confra@telia.com
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Berndt Elmberg – 
Mundekullas egen eldsjäl
Berndt var den som satte fart på Mundekulla, den lilla 
idylliska och lugna byn i norra hörnet av Långasjö socken. 
Plötsligt var byn fylld av liv och byggnadsvårdsmässor 
som gav eko i hela södra Sverige. Idag är där fortfarande 
full verksamhet med en komplett kursgård etablerad på 
platsen.
– Det är kul att Peter och Anne vill driva det vidare, säger 
han stolt.

Bara pensionär på halvtid
Idag är han pensionär, men jobbar vidare på halvtid i 
Mundekulla och sköter det sociala livet på halvtid hemma i 
Bjärred i Skåne där han och frun Irene bor sedan 40 år.

Men det var i Skallebo han föddes och växte upp på föräl-
drarnas gård. Som sjuttonåring lämnade han det trygga livet i 
hembyn och började läsa på Grimslövs folkhögskola. Kanske 
att han skulle ta över föräldragården i alla fall, så det blev lant-
mannaskola också. Senare ångrade han sig, det var trots allt 
alldeles för mycket arbete med att driva ett lantbruk, så han 
sadlade om till vägingenjör.

Vägingenjör och trädgårdsanläggare
Det var förresten på ett besök i hembygden som han träffade 
Irene. Hon kom från byn Flaken och på en dans blev det de två 
och hemma kunde de fortsätta prata småländska med varandra 
även om flyttlasset gick till Köping i Västmanland.

Mundekulla ligger förvisso granne med hans hemby, men 
vägen tillbaka dit har varit lång och omväxlande. Från Väst-
manland fortsätter den här. 

Berndt var med och byggde motorväg mellan Köping och 
Västerås i flera år och följde sedan med sin chef  på anlägg-
ningsfirman till Malmö, där de startade en anläggningsavdel-
ning inom BPA. Berndt gick vidare och startade sedan en ny 
avdelning, BPA Trädgård.

Kunskaperna därifrån utvecklade Berndt vidare som VD i 
Miljöbyggarna, ett företag som erbjöd ett helhetskoncept för 
ombyggnad av utemiljöer i bostadsområden ”Rita, Bygga, 
Sköta”. Efter fem år hade företaget vuxit till 300 anställda 
och hade 12 lokalkontor från Malmö till Stockholm. Industri-

miljö i Centrum AB blev nästa företag där han jobbade med 
projektledning inom byggbranschen, berättar Berndt och 
utvecklar tankegångar om organisationsfrågor och att vare 
sig den yttre eller inre miljön i ett företag går att ignorera om 
resultatet ska bli bra. Detta företag driver Berndt fortfarande 
och det är genom det han bland annat åker runt och föreläser 
om landsbygdsutveckling.

Renovering av ett gammalt hus
Det var just till landsbygdsutveckling jag ville komma. I Skåne 
hade Bernt med familj sitt hem, men på släkttorpet Eneholm i 
Mundekulla hade de sitt fritidshus. En dag blev ett utav barnen 
så pass gammalt att han flyttade till torpet och gick där i skogen 
och funderade kring den vackra gamla mangårdsbyggnaden 
som stod övergiven i byn. Granarna växte tätt inpå husväggen 
men himlen speglade sig i de handblåsta fönsterrutorna. – Det 
var Peters idé att vi skulle köpa huset och renovera det i gammal 
stil och jag tänkte, varför inte? berättar Berndt. Huset köptes 
1997 och året därpå drog renoveringen igång. Eftersom huset 
var så orört och alla gamla detaljer fanns kvar kopplade Bernt in 
länsmuseet i Kalmar och byggnadsantikvarien Örjan Molander 
ryckte ut och hjälpte till med goda råd och tips. 

– Min tanke var också att huset skulle kunna fungera som 
en modern bostad, men det gick inte riktigt ihop sig med en 
renovering i 1830-tals stil. Då kom vi på att vi kunde göra en 
utbyggnad på baksidan som skulle innehålla moderniteter, 
fortsätter Berndt. Ett par äldre hus köptes in, fraktades till 
Mundekulla och timrades ihop till en utbyggnad. Barometern 
blev intresserad av renoveringsprojektet och en journalist följde 
arbetet i huset och skrev ett tiotals artiklar. Dessa publicerades 
på kultursidorna under rubriken ”Drömmen i Mundekulla”. 
Materialet sammanställdes sedan till en bok.

Från BeBo till byggnadsvårdsmässor
Samtidigt med renovering och utbyggnad så initierade Bernt 
projektet ”BeBo Landsbygd”. Detta projekt syftade till att 
kartlägga obebodda hus på landsbygden och sedan försöka 
hyra ut dem. Förutom Emmaboda kommun har ett tiotal 
andra kommuner sedan dess arbetat med projektet för att få 
en bebodd och levande landsbygd. Alldeles särskilt levande 
blev det kring huset under renoveringen. Många nyfikna tog 
sig vägarna förbi och kom in och tittade.

– Då föddes idén att vi skulle anordna något för att visa 
renoveringen och inspirera andra, så det blev en byggnads-

Berndt Elmberg framför det renoverade huset

Mangårdsbyggnaden, det vill säga det gamla boningshuset                
Foto: Berndt Elmberg
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          Den 28 november serverar vi ett 
        smakrikt vegetariskt och ekologiskt 
     julbord med musikunderhållning!

Hälsokock Ola Johansson 
(Ordf. i Vegetariska rådet) 
som bla skrivit succeboken 
"Grön mat". Peter Elmberg 
sjunger julsånger och Ronja 
Pettersson spelar vacker 
harpmusik.

Lördagen den 28 nov kl 14-17
365:-/person inkl måltidsdryck 
(180:- under 14 år)

Kurs- och Retreatgård

www.mundekulla.se   •  0471-504 50

Mundekulla är en plats för 
stillhet, kreativitet och möten, 
omgiven av vacker natur vid 
Långasjö, Småland. 

      Ekologiskt
JULBORD

Julbord, Spa 
& Yoga weekend  
28-29 november
Förläng din vistelse 
i Mundekulla med 
övernattning och 

en skön Spa-
upplevelse!

 

Ola Johansson

15

vårdsmässa. Den första arrangerades sommaren 1999 med 
hjälp av Susann Johannisson från Kalmar Läns Museum. 
Det blev en riktig folkfest i Mundekulla under mässdagarna 
med föreläsningar, hantverksdemonstrationer, byavandring, 
försäljning av hantverksprodukter och byggnadsvårdsmaterial, 
musik, ponnyridning, mat, kaffe mm. Det blev mässor i tre år 
till och 2003 var huset helt klart. Kommunen vaknade till och 
de fick kommunens miljöpris 1999 samt år 2000 tidningen 
Lands Stora Landsbygdspris för restaurering och Bebo. 

– Mässorna var väldigt populära, men det var mycket jobb, så 
det var skönt när vi kunde hyra ut en lägenhet i huset till en 
barnfamilj när allt var över, säger Berndt.

Kursgårdsägare
Men än är inte allt glömt. Svenska Byggingenjörers Riksför-
bund SBR har i år tilldelat Berndt sitt miljöpris för projektet i 
Mundekulla i konkurrens med andra projekt i hela Sverige.

– Mycket jobb har det varit, men det är inget jag ångrar att jag 
gav mig in på för det har varit väldigt stimulerande och känts 
meningsfullt, summerar Berndt.

Idag är han fortfarande ägare till fastigheten och kursgården 
arrenderar byggnaderna av honom. 

– Jag har varit projektledare under byggtiden och sköter mycket 
praktiskt här, säger han och ser faktiskt inte alls ut som att han 
är trött på det.

Kursgården får nog ha sin allt i allo kvar ett tag till.

Bara en sak till Bernt, det är ingen dröm, det är verklighet!

Katarina Jonasson  Text och foto

Frisör i Långasjö
Laila Johnheim heter Långasjös egna frisör. Till våren 
blir det 34 år sedan hon startade eget och öppnade Sa-
long Laila.

När Laila 1971 blev färdig med sin frisörsutbildning, började 
hon jobba på en salong i Hovmantorp, Sedan kom barnen och 
hon var mammaledig en tid, efter det skötte hon en salong i 
Lessebo en kortare period.

Det var för barnens skull hon sedan satsade på att starta eget, 
för att kunna vara hemma mera. Så april 1976 öppnade hon 
en egen salong nere i källaren. Laila har aldrig haft öppet på 
heltid, i början arbetade hon torsdag, fredag, lördag. Sedan 
kom yngsta dottern och efter en mammaledighet på 1,5 år 
öppnade hon igen och hade då öppet 2 dagar i veckan. Idag 
jobbar Laila onsdag, torsdag, fredag. Men hon har alltid extra 
öppet inför storhelger och skolavslutningar och före och efter 
sin semesterledighet. 

Helhetskoncept
Laila Johnheim gör det mesta inom hårvård som klippa, per-
manenta, färga, tona, bleka och färga ögonbryn.

Laila berättar att hon har många stadiga kunder, som återkom-
mer och inte bara Långasjöbor många kommer från andra orter 
i närheten. Hon har kunder från alla kategorier, barn, män, 
kvinnor, unga och gamla. – De allra flesta är nog medelålders 
men det är också många ungdomar som regelbundet kommer 
hit, säger Laila. Eftersom salongen inte är handikappvänlig 
så händer det ibland att hon åker hem till sina kunder för att 
klippa eller permanenta.

Livet som egenföretagare
Laila trivs med sitt yrke och med att vara egenföretagare. – Det 
är roligt och man behöver inte känna sig ensam i det här yrket 
här träffar man massor av folk, de flesta är återkommande 
kunder och man får ofta trevliga pratstunder under tiden man 
jobbar, säger Laila. Hon har också flera väninnor som är frisörer 
och de träffas för att diskutera och ventilera saker inom yrket, 
man tipsar varandra om allt möjligt, nyheter och dylikt. Sen 
får salongen regelbundet besök av försäljare som kommer och 
visar nya produkter och kan ge tips och idéer. Laila åker också 
på visningar och kurser ett par gånger om året, det kommer 
alltid mycket nytt inom t.ex. färgning. – Det är viktigt att hänga 
med i modesvängen, att lära sig nytt och hålla sig uppdaterad 
hela tiden, tycker Laila.

Eva Garami
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Anne o Peter vid Östergård

Mundekulla Kurs – och 
Retreatgård
Även om det är lätt att bli hemmablind så slås man direkt 
av naturskönheten när man kommer till Mundekulla. 
Hagmarker öppnar upp sig, vällagda stenmurar vilar 
tryggt, ljusa lövdungar ger liv åt bilden, dammarna ligger 
blanka, röda trähus, trägärdsgårdar och i bakgrunden den 
vanliga barrskogen som en trygg siluett. Ja, så där som 
man tänker sig Småland! Att det ligger en kursgård mitt 
i denna idyll stör inte bilden ett dugg.

Och det kan inte hjälpas, även om vi i Långasjö har växt upp 
med Peter och Anne i Mundekulla och liksom är vana vid allt 
som händer där, så blir man imponerad och häpen när man 
kommer ut till kursgården. Hur blev det så här? I de flesta fall 
så ramlar man nog på en kursgård och tar över den eller så 
gör man som Peter och Anne. Man bestämmer sig. Och sedan 
jobbar man för det väldigt enträget och målinriktat. Man får 
lite vibbar av ”the American dream”, att allt är möjligt, bara 
man jobbar för det.

Fast i det här fallet får vi väl ändå kalla det småländsk envishet, 
den får man även om man flyttar hit från andra landskap.

Anne Nilsdotter Elmberg och maken Peter Elmberg som 
driver kursgården sitter i kaféet i den gamla mangårdsbyg-
gnaden och ska berätta för mig om kursgården och framtiden 
och allt som hänt och det är en hel del det! 

Var börjar man? Kanske med att det var i det här huset det 
en gång började med Berndt och renovering och byggnads-
vårdsmässor och detta kan ni läsa mer om i artikeln intill.

En kursgård blir till
Peter hade redan innan flyttat till familjens semestertorp mitt 
i Mundekullaskogen och var involverad i byggnadsvårdsmäs-
sorna. Parallellt med detta föreläste han i skolor om våld och 
skrev låtar och sjöng och spelade. 

Någonstans här mitt i mässorna kom Anne in i bilden och 
flyttade till Peter. Hon sjöng och spelade och målade tavlor 
och en blandad verksamhet med minimusikaler (ni minns väl 
Hemstannarna?), kultur-caféer, konserter, körer, julmarknader, 
föreläsningar, kurser och läger växte fram så sakteliga. 1999 
startade de Mundekulla musikfestival och i år arrangerades 
den 11:e festivalen som är utsedd till Sveriges miljövänligaste 
festival!

– De första åren gjorde vi många kulturella aktiviteter som 
riktade sig till de som bor här, men det inbringade inte så 
mycket så att vi kunde leva på det, så vi fick ändra inriktning, 
berättar Peter.

På den tiden höll de till inne i mangårdsbyggnaden och på 
höloftet med föreläsningar och kurser och all matlagning 
skedde inne i vanliga köket i huset. Magasinet byggdes om 
och där inreddes övernattningsrum till deltagarna på tillställ-
ningarna. Snart nog förstod de att skulle detta bli en seriös 
satsning så räckte inte dessa rum.

– Vi insåg båda två att om vi skulle kunna satsa fullt ut på 
kurs – och konferensverksamhet så var vi tvungna att utöka 
boendedelen samt mat och kök, säger Anne.

Många brädor har gått åt…
Den senaste tillbyggnationen har varit väldigt omfattande och 
startade hösten 2007. Strax nedanför den gamla ladugården 
har en stor och ståtlig röd träbyggnad vuxit upp och där visar 
Berndt Elmberg mig runt. Han har varit projektledare vid 
byggandet av de nya husen och är nöjd över att det blev så 
bra. På nedre plan inryms reception, kontorsdel, rum med 
hotellstandard och i änden en spa - och relaxavdelning. Det 
mysiga och luftiga relaxrummet har stora glasrutor ut mot 
vackra hagmarker och blänkande dammen. Det ter sig särskilt 
lockande en sådan här vacker höstdag när det börjar skymma. 
Tänk att få sitta där med tända ljus och beskåda det sista 
kvällsljuset från himmelen spegla sig i vattnet och sedan barfota 
förflytta sig över de kalla brädorna på jättealtanen utanför och 
sjunka ner i hett vatten i en utav de vedeldade badtunnorna. 
Det skulle inte vara så dumt… 

På andra våningen inryms konferenssal och en jättesal på 200 
kvm som används till storkonferens och konserter. Om det 
skulle behövas i framtiden så är det förberett att byggas om 
till övernattningsrum. Det är glädjande att höra att en lokal 
brädgård har fått stå för leveranserna, för här har det gått åt 
brädor! I andra änden är det ett kulturrum och bibliotek med 
lokala författare och konstnärer representerade. På utsidan av 
huset är trappor, altaner och balkonger byggda i ek. – Det är 
en del i miljötänkandet som genomsyrar verksamheten här, 
berättar Berndt. – Ek håller bättre än tryckimpregnerat och 
är inte dyrare.

I ladugården finns det inga djur, men den är renskurad och i 
djurdelen har det varit både café och ”försäljnings-bås” under 
mässorna. En hälsobar i westernstil är inrymd i en annan del. 
På baksidan är ladugården utbyggd i flera trappstegssektioner 
och här finns bland annat en stor samlingssal och övernatt-
ningsrum.

Anne har sitt konstgalleri i magasinsbyggnaden och här finns 
ett konferensrum till och rum för uthyrning.

En speciell matsal
När det mörknat glimmar belysningen som kantar de olika 
promenadstigarna som små bloss i aftonen. En utav vägarna 
leder oss till Villa Solhem som ligger en bit ifrån de övriga 
husen.

Villa Solhem invigdes som kursgårdens kök och matsal så 
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sent som i maj i år. Just nu pågår här en retreat med en dansk 
kursledare som har hyrt hela huset. Retreaten är i tystnad, så 
det är väldigt lugnt och stilla. 

Matsalen är byggd som en rundel och fönster längs med hela 
ytterväggen. I mitten tronar en jättestam av ek med bark och 
grenar. Den håller upp hela taket. Verkligen speciellt! Vi tittar in 
i köket som är ett fullt utrustat och modernt storkök. Här lagas 
bara vegetarisk mat och till 80 % är den dessutom ekologisk. 
Tyvärr är matsalen bara öppen för kurs- och konferensdeltagare 
och gruppbokningar, men till årets vegetariska julbord är alla 
välkomna! När man ser Villa Solhem ligga där i skogskanten 
så här långt ute på landet är det smått otroligt att höra att de 
redan hunnit servera 10 000 portioner där!

Att bo och verka på samma plats
Rundvandringen har tagit en stund och det är en otrolig massa 
lokaler att hålla ordning på. Hur hinner de?

– Det är större nu, men mycket lugnare än det varit på många 
år, säger de båda samstämmigt.

Anne tycker det är mycket skönt att nu kunna få vara lite mer 
ifred i sitt eget hem när all matlagning och mötesrum har flyttat 
från mangårdsbyggnaden.

– Vi har bott och levt i det här i tio år nu och arbetat praktiskt 
med allt från matinköp, städ och tvätt till planering av kurser 
och renovering. Allt! Nu har vi en organisation som gör att det 
fungerar även om vi är borta en dag. Det är helt fantastiskt! 
säger Anne.

Egentligen är det bara de två som jobbar på kursgården 
tillsammans med Berndt och en lokalvårdare på 25 %, men 
även frivilliga volontärer hjälper till med kontorsjobb, städning, 
trädgårdsskötsel, kökssysslor med mera. På sommaren kan de 
ha 4-5 volontärer som jobbar mot mat och husrum. När det 
är kurser och konferenser inbokade hyr de in en kock som 
lagar vegetarisk mat

En inarbetad verksamhet med kurser och 
konferenser
Verksamheten de har på gården är också väl inarbetad vid det 
här laget och under åren har de jobbat fram ett koncept som 
de arbetar efter. – Det är alltid jobbigast i början innan man 
vet hur man vill ha det, säger Peter.

Som det fungerar idag är det mest aktiviteter på sommaren och 
lite lugnare på vinterhalvåret. Efter att ha tittat på deras kalen-
darium på hemsidan så vet jag inte om lugnt är rätta ordet. 

Vi pratar om konferensdelen och varför företag och kommuner 
väljer att lägga sina konferenser och möten just här när det finns 
så gott om konferenslokaler överallt. Peter och Anne tror att 
den annorlunda miljön och miljöprofilen lockar en del, man 
vill prova något nytt och sedan sprider det sig om någon som 
varit här rekommenderar det till andra. Många vill dessutom 
prova den uppskattade vegetariska maten, köpa till meditation, 
sång eller en rundvandring. – Det finns många kombinations-
möjligheter, sedan tycker många om att det är personligt, 
berättar Anne. Flera kommuner runtomkring har varit här, men 
även företag från Norge, Tyskland och Danmark. 

– Sedan är det ju faktiskt så att vi inte bara hyr ut en lokal, 
det finns en ideologi bakom som folk inspireras av, fastslår 
Peter.

Kursgård i samverkan
Konferenslokaler må det vara gott om, men kursgårdar är mer 
sällsynta. Mundekulla kursgård har ett samarbete med sex sty-
cken andra kursgårdar runt om i landet och gör gemensamma 
annonser. 

Vad Mundekulla kan erbjuda är ett nytt och fräscht boende 
med hög standard och nya och ljusa möteslokaler medan många 
andra kursgårdar har äldre lokaler. 

– Och får man ett gott rykte så sprider det sig, konstaterar 
Peter. Ibland håller de kurser själva och ibland hyr andra kursar-
rangörer in sig i lokalerna. 

Anne, som startade sin kursverksamhet här år 2000 tycker 
att den kommit bort lite i allt byggande och annat praktiskt 
ordnande. – Det har varit mer jobb med kursgården än vad 
jag kunde föreställa mig, men nu skulle jag vilja anordna fler 
kurser igen. Jag känner att jag har samlat på mig så mycket 
erfarenheter som jag vill dela med mig av, särskilt ur ett kvinn-
ligt perspektiv. Hon drömmer även om att få mer tid till sin 
konstnärliga kreativitet. – Att få måla tavlor, skriva färdigt 
min bok och kanske få tid till sången och musiken, säger hon 
längtansfullt.

Med miljön och kreativiteten i centrum
Peters mål har varit att kunna leva, verka och bo på landet och 
än så länge har det fungerat bra. 

– Det är väldigt inspirerande att driva en sådan här verksamhet 
för den är så mångfacetterande. Hela tiden väljer vi miljövänliga 
alternativ, tänker ekologiskt och naturnära. Här ska man finna 
livskvalité och kunna må bra, både i kroppen och i själen. Vi 
vill vara en positiv kraft, inspirera andra och ge de som kommer 
hit ett verktyg till sin egen kreativitet, summerar Peter.

Som vi känner till är ju Peter en ihärdig ”sing & songwriter” och 
har gett ut skivor, härjat runt i bygden med sin gitarr, ordnat 
konserter och lett kurser i sång och musik och mycket annat.

Nya projekt och utmaningar
Nya hus och nya lokaler så fint inredda, men nu är det dags 
att utveckla en del verksamheter. 

– Spaet måste vi jobba för och marknadsföra. Det är inte tänkt 
som någon drop-in verksamhet, men grupper och naturligt-
vis de som är här på kurser och konferenser kan boka in sig, 
förklarar Anne. Det finns även ett ljusrum med en särskild 
belysning som liknar solens strålar, där man kan sitta och få nya 
krafter den mörka årstiden. – Konferensdelen kan utvecklas 
mer, butiken också och vi kan göra ännu tydligare koncept, 
funderar Peter.

Vi behöver inte vara oroliga, de har att göra, det kommer att 
strömma folk till Mundekulla, de kommer att äta och trivas 
och få den där positiva kraften.

– För Långasjöborna är det inte vidare exotiskt att komma till 
Mundekulla, det är som överallt här, men för storstadsborna 
är det en riktig upplevelse! avslutar de.

Katarina Jonasson

Personerna på omslagsbilden är från vänster:
Helena Klintberger, Linda Ekenberg, Mona Malmros, Peter Elmberg, 
Anne N. Elmberg, Berndt Elmberg
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Långasjöprofilen

Stig Fransson
– en företagsam man

Jag hälsar på Stig och Aina i deras hus på Hembygdsvä-
gen i Långasjö. De byggde huset, och flyttade hit 1959. 
Sedan dess har Stig byggt till många gånger under årens 
lopp.  – Det är en hobby som jag har, att bygga och snick-
ra, det är roligt, säger han. Att Stig Fransson verkligen 
älskar att arbeta, går det inte att ta miste på.

Arbetslivets början
Stig är infödd långasjöbo, han är uppvuxen i Strängsmåla, där 
hans far var skräddare. Efter grundskolan började han tidigt 
jobba hos Geijers, först i affären där han hjälpte till med lite av 
varje, sedan jobbade han på sågen. Därefter fick Stig anställn-
ing hos Gunnar Sjöbloms plåtslageri och cykelverkstad. Där 
tillverkades skottkärror, tvättgrytor och man reparerade cyklar 
och motorcyklar. Stigs intresse för motorer väcktes tidigt och 
han älskade att meka, på så sätt lärde han sig mer och mer. 
Han är en självlärd mekaniker. 

1953 började han jobba hos Långasjö Eriksson som maskin-
reparatör. Som mest var de 100 anställda och hade ca 65-70 
fordon, det var grävmaskiner, hjullastare, dumpers och lastbilar, 
som ofta behövde repareras. Maskinerna fanns över hela södra 
Sverige och var mycket jobb och långa resor mellan de olika 
arbetsplatserna.

Men Stig älskade jobbet och blev mycket god vän med sin 
arbetsgivare, Erik.

Familjen
1959 var ett händelserikt år i Stigs liv, han gifte sig med Aina, 
de byggde färdigt huset, flyttade in och deras förste son, Jonas, 
föddes. 

5 år senare föddes sonen Patrik. Stig och Aina har idag 4 
barnbarn.

Motorintresse
Stig Fransson har ett stort intresse för motorcyklar och har 
haft motorcykel i alla år. Han arbetade ju som cykelreparatör 
och övergick sen mer och mer till motorfordon. Han var med i 
Långasjö Erikssons stab, som reparatör, när denne tävlade mo-
tocross i landslaget på många olika platser bl.a. i England. 

Han har också varit mycket engagerad i Vissefjärda Motork-
lubb i Rövaredalen, jobbat mycket ideellt där i ca 35 år. Han 
har varit banchef  och starter vid tävlingar. Stig har varit med 
om två VM i Rövardalen. Han har tävlat lite själv också, men 
mest mekat. Sönerna ärvde hans intresse, de körde, och täv-
lade också i motocross. Stig köpte då en buss som användes 
till att transportera motorcyklarna och verktygen i. Stig har 
fortfarande kvar intresset och har idag en HD.

Långasjö Maskinservice
Stig Fransson arbetade totalt 28 år hos Långasjö Eriksson.

När företaget sedan lades ner 1981, blev Stig arbetslös och 
under ca 2 år, då han stämplade, byggde han sin egen verkstad 
hemma på hembygdsvägen och började planera för att starta 
eget. Han hade en vision om en rullande verkstad som kunde 
ta sig ut till maskinerna och utföra arbeten på plats. Så han 
byggde om bussen till en sådan verkstad, utrustade den med 
alla tänkbara verktyg, bensindrivet elverk, kompressor m.m. 

Så 1984 startade han, tillsammans med hustrun Aina, Långasjö 
Maskinservice. Aina har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat 
på kontor och var kunnig i ekonomi och bokföring.

Han kommer ihåg att det första jobbet var åt Konga industri 
AB, som sedan dess har varit en av hans största kunder. 

– De första åren var det också mycket jobb åt privatpersoner, 
personbils reparationer m.m. Sedan blev det mer och mer 
inriktning på entreprenad maskiner, berättar Stig.

Han har haft mycket att göra hela tiden. Stig var då han startade 
känd som mekaniker.

Några exempel på vilka hans kunder har varit, är Geijerträ, 
Jarlträ, Bennsäters sågverk, Flygt och många bönder och 
entreprenörer. Han har haft ett stående avtal med Tingsryds 
kommun om underhåll och service på deras elverk. Likaså med 
Åfors glasbruk, där han har haft hand om elaggregat.

– Men det roligaste är att åka ut till bönderna och laga deras 
traktorer och andra maskiner, säger Stig. – Man får träffa så 
mycket folk i det här yrket och får många trevliga pratstunder, 
fortsätter han.

Stig har nu varit egen företagare i 25 år och är fortfarande 
aktiv.

– Du är ju inte så ung längre hur länge tänker du hålla på? 
Frågar jag.

– Minst 20 år till, skrattar Stig, det skulle vara svårt att släppa, 
jag skulle sakna det sociala, säger han.

Sedan berättar Stig att han är affärsman också, som en bisyssla 

Aina och Stig Fransson
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har han haft samarbete med Hestra Markisfabrik, i 20 år nu. 
Han säljer och monterar markiser. – Så behöver du markiser 
vet du vart du ska vända dig! Säger Stig till mig.

Fritid
Förutom att snickra har Stig andra fritidsintressen.

– Jag har alltid tyckt om smidesarbete och har tillverkat en hel 
del saker i smide, Stig visar mig många fina arbeten i sitt hem, 
det är lampor, ljusstakar m.m. Fler exempel på arbeten han 
har gjort är den stora ljushållaren i kyrkan och de stora golv 
ljusstakarna vid dopfunten. Stig har också svarvat en del i trä. 
Han är en duktig hantverkare, inget tvivel om det.

– Kan du sy också, frågar jag, ja, eftersom din far var skräd-
dare?

Höstens ”Lövverk” i Långasjö
Som om vi äntligen inte skulle glömma att hösten är här, 
så kom den på lördagen den 3 oktober med blåst och 
regn och äpplena bullrade ner och löven for in i entrén 
när man öppnade dörren.

En liten skara poesi-fantaster trotsade vädret och gav sig i väg 
till Bok-Caféet, där brasan var tänd och datorn var framsatt: 
de två författarna från Kalmar, Rosemarie Holmström och 
Bo Holstenson började eftermiddagen med att visa bilder av 
projektet ”Lövverk” som de hade haft i Kalmar och olika andra 
städer, med dikt - banderoller i stora träd och text-projektioner 
på husvägg och trottoar. Därefter läste de var sina dikter, om 
vädret och kärlek, katter och fåglar och livets stora och små 
frågor. Ord framtrollade bilder i lyssnarens huvud och man 
började drömma sig bort – men då fick vi med ens papper-
slappar och pennor och skulle själv skriva en liten dikt! Oj! 
Skratt och småprat och pennornas skrapande, men efter en 
liten stund kunde helt nyskapade dikter läsas upp – och vad 
fina de är! Hör bara:

Jag är gammal nu

De gråa håren är här

Jag är glad ändå

Eller:

Löven faller ner

Hösten stampar i farstun

Kaffet smakar gott

Eller:

Ett steg i taget

Ljuset blinkar i fjärran

Snart är jag framme

Pröva själv: 3 linjer: 5 stavelser, 7 stavelser, 5 stavelser igen – och 
en dikt som kallas en ”haiku” har skrivits. En bra sysselsättning 
för mörka vinterkvällar… 

Tack Rosemarie och Bo för en inspirerande hösttimma!

Melsene Laux

– Nej, nej, skrattar Stig, ingenting. – Nej han kan inte ens sy i 
en knapp, säger Aina. 

Paret Fransson är också medlemmar i Långasjö Naturvårds-
förening och har ett brostycke att sköta, de bidrar dessutom 
med en bänk längs vägen runt sjön.

Innan jag går får jag en rundvisning i huset och den im-
ponerande verkstaden och så får jag titta in i verkstads-bussen 
också som Stig stolt visar upp.

När jag sedan tackar för en trevlig pratstund och säger hejdå till 
paret Fransson, undrar jag för mig själv hur man kan få tiden 
att räcka till och hur man orkar arbeta så som Stig Fransson.

Eva Garami

Från projektet “Lövverk” I Kalmar

Bok-Cirkel på Bok-Caféet i Långasjö

Är det länge sen du har läst en av 

Elisabeth Bergstrand-Poulsens böcker, 

eller kanske har du inte alls gjord det än? 

Var med på en spännande upptäcktsfärd in

 i hennes författarskap.

På Bok-Caféet träffas vi till gemensam 

läsning och samtal omkring 

Elisabeth Bergstrand-Poulsens roman ”Kronan”.

(Tid är inte bestämd när denna tidning pressläggs. 

Var god ring 0471-50055 för att få mötestiden.)

”Läsecirkeln” genomföras i samarbete med Sensus.
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By i bygden

Skurebo
Skurebo ligger på den södra sidan av Långasjö. Nära 
till gränsen där de tre länen (Kalmar, blekinge och Kro-
noberg) möter varandra. Byn har fortfarande Tingsryds 
riktnummer trots att det är många år sedan Långasjö 
tillhörde Tingsryds kommun. Skurebo är en av få byar 
som har asfalterad väg ända till byns mitt. Vägen kantas 
av skog men väl framme i byn öppnar skogen sig. Husen 
ligger öppet med åkrar runt omkring sig.

I Skurebo finns socknens högsta belägna punkt som är ca 
175 m ö h. Dalgången som går mellan Pellamåla och Skurebo 
beskriver Elisabeth Bergstrand-Poulsen så här ”Tvärs igenom 
Långasjö går en bred och djup dalgång, som fortsätter ner över Blekinge, 
tills den når havet. Den grönskar av ljusa björkar på skränterna, men 
djupt nere i skuggan på dalbottnen växa alar och skälvande aspar. Högt 
uppe ligger bondgårdarna och blinka med klara rutor till varandra i 
morgonljuset och i solnedgången, och då luften är stilla, kan man höra 
folk tala i gårdarna tvärs över den djupa dalen.”
I Skurebo finns tolv hus varav åtta är permanentboende. 
Idag bor det 22 personer i byn med stor åldersfördelning. 
Den äldsta är 83 år och den yngsta är 5 månader. Gårdarna i 
byn har varit i samma familjer i flera generationer.  Mitt i byn 
finns en almänning som alla boende i byn äger gemensamt. 
Där finns en liten sjö som grävdes ut första gången i slutet av 
60-talet och gjordes av alla i byn. Sjön grävdes om 1999 och 
tillflödet till sjön kommer från en källåder och här badar byns 
invånare på sommaren. Idag finns det karpar i sjön för att hålla 
den öppen och även lite kräftor. Det har även funnits foreller 
men för tillfället är de uppfiskade. Samlingsplatsen används till 
midsommarfirande då både inflyttade och utflyttade kommer 
till Skurebo för att fira midsommar. Här görs midsommarstång 
och på eftermiddagen det traditionella kakbordet där alla tar 
med sig en sorts kakor och ställer fram. För den som älskar 
kakor är detta en verklig höjdpunkt.  Dans runt midsom-
marstången för de som vill och senare på kvällen grillning om 
vädret tillåter eller annars samlas man oftast i någon lada eller 
uthus för att söka skydd mot regnet som det tyvärr oftast är 
på midsommaraftonen. Ibland samlas vi för att grilla eller bara 
umgås. Gemensamt kräftfiske är det också med efterföljande 
kräftskiva. På vintern åker vi skridskor på sjön.

Vi som bor i byn
Jan och Bodil Fransson bor på Jans föräldrahem. Idag äger 
dottern Malin gården men Jan och Bodil brukar den. De har 
20 mjölkkor av rasen SRB, SLB, SJB och SKB som mjölkas två 
gånger om dagen. Tillsammans lämnar de ca 400 liter mjölk 
om dagen.  De har även 18 kvigor och som skall kalva till som-
maren och de går på lösdrift. Idag är det inte så många som 
lämnar mjölk så vi andra bybor är lite stolta över att mjölkbilen 
kör genom vår by. De har även lagårdskatter som varje gång 
det är mjölkat väntar på den ljumna mjölken. Tre hundar finns 
också på gården. På deras gård i en liten röd stuga med utsikt 
över vår sjö bor Jans ena dotter Chaneth med sin sambo Janne 
och deras dotter Emma. 

Niklas Nilsson och Emelie Krumlinde flyttade till Skurebo 
sommaren 2009 tillsammans med sin son Villiam Krumlinde 
och Miranda Krumlinde föddes strax efter de flyttat hit. Ti-

digare bodde de i Avesta i Dalarna. De har full sysselsättning 
med att renovera hus och ladugård. De är de enda som inte 
har någon anknytning till byn sedan tidigare.

Krister och Annett Jonsson bor i Kristers föräldrahem och 
de har tre barn David, Simon och Tilda. Krister har alltid nya 
projekt på gång. Det senaste är dammar som de har änder i. 
De grävde han i somras. Krister håller även på att göra en 
timmerstuga som ligger på vägen till Lida.  

Jörgen Johansson och Susanne Gustafsson bor på Jörgens 
föräldrahem och de har två söner Villiam och Viktor. De har 
dexterkor, hästar, höns, katter och hundar. Dexterkor är en 
av de minsta raserna i världen. De får högst vara 110 cm i 
mankhöjd och härstammar från Irland. Storleksmässigt kan 
de jämföras med shetlandsponnyn. De äter fler olika växter än 
vanliga kor och är därför bra som betesdjur. Dexter är lugna, 
nyfikna och kräver inte så näringsrik mat. De finns i tre färger 
svart, dun och brun. Det är stor efterfrågan på dessa djur och 
hos Jörgen och Susanne är det kö för att få köpa dem. Finns ca 
60 djur i Sverige och hälften av dem i Skurebo.  När kalvarna 
föds väger de ca 15 kg. 

Jörgen Johansson med fullvuxna kor

Dexterkalv ca 15 kg och Jörgen Johansson
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Bertil och Signe Johansson bor i det nyaste huset i byn. Hu-
set började byggas sommaren 1996 och var färdigt att flytta 
in i våren 1997. Det är ett rött litet hus med vita knutar. De 
bestämde sig för att bygga ett mindre hus när deras son Jörgen 
ville flytta tillbaka till gården.  De är för övrigt äldst i byn. 

Mats Johansson som också är son till Bertil och Signe bor även 
han i Skurebo. Innan Mats flyttade tillbaka till Skurebo var hans 
hus ett fritidshus och de som ägde huset tidigare bor i Kalmar. 
På 1930-talet bodde Elemia (Mia) Karlsson på samma ställe. 
Barnen i byn gick i söndagsskola hos henne och lärare var Rut 
Johansson. Senare flyttades huset och ett nytt byggdes några 
år senare. Det är det huset Mats bor i idag.

Inger Gertsson bor även hon i sitt föräldrahem. Hon äger det 
tillsammans med sina två barn Anette och Peter. Inger har ett 
växthus med väldigt goda vindruvor på sensommaren som 
hon snällt delar med sig av.

Glasverandan på Lars och Inger Gustafssons hus är beundrad 
av många. Denna glasveranda som är på husets framsida. Ingers 
far är född på denna gård.  Ingers farfar Karl Emil var en duktig 
möbelsnickare som gjorde många fina möbler som fortfarande 
finns kvar i några hus i byn. Karl Emil var en av de första i byn 
som hade vattenledning i ladugården till sina djur.

Ivar och Kristina Fransson äger Ivars föräldrahem. De har två 
barn Simon och Sebastian. 

Anders Karlsson byggde sitt hus tillsammans med sin nu av-
lidna hustru Ingegärd. Ingegärd var uppväxt i Skurebo.

Peter Fransson, Pia Fransson och Ann-Charlotte tillsammans 
med sin man äger gården som varit deras fäders föräldra-
hem. De är inte uppväxta i Skurebo någon av de nuvarande 
ägarna.

Kändisar som bott i Skurebo
Calle Stenhammar eller som han hette tidigare Karl Helmer 
Fridberg Karlsson var Jan Franssons farbror. Han var en ganska 
känd konstnär i Sverige.  Ibland målade han sina naturmotiv på 
masonitskiva. I Calle Stenhammars snickarverkstad fanns stora 
lådor med kasserad film från något filmbolag som de yngre 
tyckte var roligt att titta på. Calle berättade att han använde 
filmerna till att göra klister av. Han lade filmremsor i en burk 
med aceton och fick fram motsvarigheten till ”Carlssons klis-
ter”. Tyvärr fick han inte fortsätta med detta för de som sålde 
det riktiga Carlsons klister protesterade. Företagsamheten och 
uppfinningsrikedomen var det inte fel på.

Professor Amandus Johnson, Philadelphia, USA föddes i 
Skurebo som oäkta barn 1887 och två senare flyttade hans 
mor med sina föräldrar till Amerika. 1961 blev han utsedd till 
årets Svenskamerikan och besökte Skurebo 1961. Han plant-
erade också en lind på gräsmattan till höger om ingången till 
kyrkan i Långasjö. En stor del av sitt liv sysslade han med den 
svensk-amerikanska historian och tog initiativ till ett museum 
om detta i Philadelphia.

Johan Magnus i Skurebo och blekingarna
Johan Magnus var på sin tid i mitten av 1800-talet känd för att 
vara väldigt stark. Han var normallängd men väldigt muskulös. 
Han övertog sitt föräldrahem och brukade gården. Emel-
lanåt skulle han göra stadsresor för att sälja varor och skaffa 
förnödenheter. Han åkte oftast till Karlskrona och när han 
stannade på pustestället talade ofta blekingarna om att där är 

”Jätten från Småland” men det berörde honom inte. 

En gång när han var på väg hem blev han stoppad och 
antastad av sjutton båtsmän som försökte tvinga till sig brän-
nvin med våld. Han använde sina knytnävar med sådan kraft 
att de måste permitteras för en längre tid. Johan Magnus blev 
frikänd eftersom han utövat självförsvar och klarat att fri sig 
från sjutton män alldeles själv. Med tiden blev det känt att han 
var en kraftkarl som man inte skulle bråka med. Trots det var 
det flera som försökte slå ner honom.  

Den 20 januari, 1864 var Johan Magnus på väg hem från sitt 
stadsbesök och vilade ut på pustestället Mältan. Där träf-
fade han nämndemanssonen Sven Johan från Figgamåla i 
Fridlevstad socken. Efter ordväxling fortsatte Johan Magnus 
färden hemåt och sov på botten av sin vagn medan hästen 
gick i sakta mak hemåt. Sven Johan tog tillfället i akt att ge sig 
på Johan Magnus med en påk och slagen tog illa i huvudet. 
Därefter välte Sven Johan vagnen för att det skulle se ut som 
att vagnen tippat och Johan Magnus krossat huvudet. Man 
insåg snabbt att någon bragt Johan Magnus om livet och Sven 
Johan blev dömd till tio års straffarbete.

Det har även funnits flera torp med namn som Sven Ara-torpet, 
Gustavslund eller Gustav i Måsen, Bäckalyckan men som nu 
är borta men utmärkta. Vid ett av torpen hittades benknotor, 
vet inte om de var från djur eller människor men de förvarades 
i en kopparkruka på en väl undangömd plats. Sådana saker 
brukade vara fulla av trolldom och kraft. Det har även funnits 
en linbasta i byn som betjänade flera gårdar.

Som varje by har även Skurebo olika namn på åkrar och än-
gar vilka kan vara bröten, lyckan, storhagsåkern, ängalyckan, 
ängarännan och så vidare. Listan kan göras lång.

Till min hjälp med att ta fram information både gammal och ny 
har jag haft Annika Hjalmarsson, Långasjö och Arne Johansson 
som nu bor i Växjö. Han är bror med min svärfar Bertil och 
uppväxt på vår gård. Arne är duktig på att berätta olika minnen 
och även påläst om sådant som hänt i Skurebo’s historia.

    Susanne Gustafsson

Jan Fransson med kattunge i lagårn
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Långasjö församling 
informerar

Vem styr Kyrkan?

När man ska navigera ett skepp kan man inte tillämpa demokra-
ti. Man kan inte låta passagerare och besättning rösta om är 
rätt kurs. Det är kaptenens och styrmans ansvar.

Hur är det i Kyrkan? Svenska kyrkan kallas en demokratisk 
folkkyrka. Det betyder att kyrkans medlemmar har inflytande 
och ansvar för viktiga frågor i församlingen och i Kyrkan som 
samfund. De valda kyrkoråden skall ha omsorg om försam-
lingslivet och se till att församlingen firar gudstjänst, bedriver 
undervisning, diakoni och mission. Kyrkoråden skall också leda 
och samordna förvaltningen av kyrkans tillgångar. 

 

Men man kan inte tillämpa demokrati i alla frågor. Präster 
och lekmän har olika ansvarsområden. Det kallas ”den dubbla 
ansvarslinjen”. Kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkoråd har 
ansvar för kyrkans förvaltning, medan prästerna, genom sin 
vigning och sina löften inför Gud, har ansvaret för teologi, 
kyrkolära, förkunnelse, själavård och sakramentsförvaltning. 

I kyrkomötet är den dubbla ansvarslinjen numera avskaffad. 
Tidigare bestod kyrkomötet av två avdelningar. Prästerna hade 
sina ombud och lekmännen sina. Nu väljs alla kyrkomötesom-
bud utifrån nomineringsgrupper, politiska eller opolitiska. 
Biskoparna har närvaroplikt men ingen rösträtt. De politiska 
partiernas inflytande över Svenska kyrkan förbryllar utländska 
betraktare. Det är en kvarleva från det gamla statskyrkosys-
temet. 

När årets kyrkomöte med stor majoritet röstade ja till kyrklig 
vigsel av samkönade par förändrades Svenska kyrkans lära om 
äktenskapet. Det berör tusentals präster som vid prästvignin-
gen lovat inför Gud att ”efter bästa förstånd och samvete, rent 
och klart förkunna Guds Ord, så som det är oss givet i den 
Heliga Skrift”. Många av Kyrkans medlemmar är upprörda. 
Andra är vilsna. Några vill inte längre vara med. En ny orsak 
till splittring har införts i kyrkans liv.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan, Kristi kyrka. 
Jesus Kristus är Kyrkans Herre. ”Han är huvudet för krop-
pen, för kyrkan”, skriver Paulus i Kolosserbrevet. En kropp 
som inte styrs av huvudet kan inte fungera. Den blir som en 
halshuggen höna. Den flaxar omkring tills den faller död ner. 
Låt oss be att det inte går så med Svenska kyrkan! Kristus 
lever! Kristi kyrka har överlevt många kriser genom seklerna. 
Kris leder till Kristus!

Vi går nu in i ett nytt kyrkoår. Med hela den världsvida Kyrkan 
ska vi lovsjunga vår Herre och Konung: ”Hosianna! Davids 
son! Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn!” Så 
ska vi följa Honom i tro och lydnad. Och be att han leder och 
styr sin Kyrka på rätta vägar för sitt Namns skull. Kristus är 
vår Konung. – Se, din Konung kommer till dig!

Sölve Hjalmarsson
  

Nytt kyrkoråd i Långasjö

Vid kyrkovalet den 20 september röstade nästan 20 % av de 
röstberättigade i Långasjö församling. Genomsnittet i landet 
var 11,9 %. Till kyrkoråd i Långasjö för mandatperioden 2010 
– 2013 valdes:

• Veine Franzén

• Annika Hjalmarsson

• Kerstin Olsson-Hallgren

• Magnus Eriksson

• Karin Gustafsson

• Jon Ohlsson

• Birgitta Aldén

• Lars Gustafsson

• Annette Dahlskog

• Berit Elofsson

Ersättare:

• Ann-Charlotte Odlingsson

• Conny Fransson

• Thor Åsman

• Elsie Fransson

När det nya kyrkorådet sammanträder i januari utses ord-
förande, vice ordförande och kyrkvärdar.

Dagledigträffar i Sockenstugan

Onsdagen den 25 november kl 14.00.

Sång och musik, Maj Axmarker och Britta Mård.
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Utdrag ur Långasjö församlings kyrk-
böcker

Döpta
Kornelia Gustafsson, Häljanäs  4 april

Tekla Gunnarsson, Långasjö Östregård 30 april

Ella Johansson, Strängsmåla  28 juni

Olle Karlsson, Karsamåla   26 september

Vigda
Linda Vadaszi och Johan Gustafsson, Häljanäs, 15 nov 2008.

Eva Johansson och Daniel Siverland, Plaggebo, 29 aug 2009.

Döda sedan november 2008
Dagmar Jakobsson, Grimsgöl 17 november

Birgit Gustafsson, Brunamåla 22 november

Margit Johansson, Långasjö 2 december

Astrid Franzén, Häljanäs  18 december

Siri Nilsson, Långasjö  31 december

Anna-Lisa Johansson, Långasjö 11 januari

Majlis Oskarsson, Studsmåla 16januari

Knut Petersson, Långasjö  9 februari

Nore Andersson, Långasjö 12 februari

Ulla Karlsson, Långasjö  6 mars

Berit Sjöqvist, Långasjö  19 april

Astrid Lundberg, Långasjö 19 juni

Margit Olsson, Långasjö  14 augusti

Hans Johansson, Kallamåla 22 augusti

Inez Fransson, Skurebo  19 September

Fynda på kyrkans bokbord!

På bokbordet i Långasjö kyrka kan man hitta goda böcker för 
andakt och uppbyggelse. Där finns också vykort och julkort 
med kristet budskap. Två nyheter ska uppmärksammas:

Kärlek, nål och tråd är en bok om och av våra syförenin-
gar: Barbro, Ulla och Ulla gör om vuxenkläder till barnkläder som 
de skickar till Röda korsets katastroflager. Sven-Erik har ropat på 
auktioner i nästan 40 år. Långasjö syförening har betalat cyklar och 
vedspis i Kidugala i Tanzania. Maria och hennes vänner har fått kontakt 
med ett barnhem i Lettland. Asta bakar ett kafferep som Brämhults 
syförening lottar ut, och lottpengarna går till ett hem för unga mammor 
i Rio de Janeiro.
     För en vackrare värld – det är ledmotivet i historien om våra syfören-
ingar. Sedan starten under nödåren i Småland i mitten av 1800-talet 
har de tagit sitt ansvar för både Sverige och världen. Med kärlek, nål och 
tråd har de sett till att mänskligheten lever och gläds ett tag till.

Växjö stifts hembygdskalender firar 100 år. Johan Thelin 
är redaktör för jubileumsårgången. I flera läsvärda artiklar 
får man perspektiv på 100 år i Kyrkans liv. Långasjö kyrkas 
altartavla finns med i artikeln om Småländsk kyrkokonst i ett 
hundraårsperspektiv. En innehållsrik bok för egen vetgirighet 
– eller som presentbok!

Sölve Hjalmarsson

Träskoposten nr 4: 2009 
Manusstopp 6/11. Utgivningsdatum 20/11

Lucia i Långasjö kyrka
söndagen den 13 december kl 18.00

Elever från årskurs 5 och 6, 
Lilla kören

Välkommen!

Långasjö församling
Långasjö skola
Långasjö Röda korskrets
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Ulla Sköldh Jonsson

Vår nya präst presenterar 
sig
Ulla Sköldh Jonsson blir från och med nyår ny präst och 
ett nytt ansikte i Långasjö församling och det nybildade 
pastoratet med Emmaboda, Vissefjärda, Algutsboda och 
Långasjö församlingar. Här berättar hon om sin bakgr-
und och sina förväntningar inför framtiden.

Utsikten från mitt arbetsrum i Högstorps kyrka i Växjö är 
distraherande vacker och mångsidig. Jag ser domkyrkan och 
nästan hela staden inbäddad i höstens varma färger, men snart 
får jag byta den mot en ännu vackrare utsikt över Långasjösjön. 
Det ser jag fram emot.

Livet har sina skiften och nu är det dags för mig att byta ut 
tågpendlandet till Växjö och Högstorps distriktskyrka mot en 
biltur från Emmaboda till Långasjö.

Sedan 1984 har jag haft min hemvist i Emmaboda, då flyttlasset 
gick från Stockholm till Emmaboda och jag gifte mig med en 
smålänning. Familjen har idag utökats till fem personer med 
barnen: Jonatan 23, Lovisa 21 och Desirée 19 år.

Jag är uppväxt i Norrköping och min kyrkliga hemvist var på 
vinterhalvåret Metodistkyrkan medan somrarnas gudstjänst-
besök oftast ägde rum i Furingstads vackra 1100-tals kyrka 
belägen ute på Vikbolandet mellan Bråviken och Slätbaken. 
Detta medförde naturligtvis tidigt en känsla av samhörighet 
med de båda samfunden Svenska kyrkan och Metodistkyrkan, 
som sedan 1983 har ett särskilt samarbetsavtal.

Efter teologiska studier i Uppsala och prästvigning för 
Metodistkyrkan 1976 fick jag min första församlingstjänst i 
Sandviken utanför Gävle. Sedan följde en rad olika tjänster 
inom Metodistkyrkan bl. a som redaktör för dess samfunds-
tidning och senare som distriktsföreståndare och ansvarig för 
de ekumeniska frågorna. Detta innebar att jag under flera år 
fanns med i Sveriges Kristna råds arbete och fick arbeta med 
gemensamma frågor för de olika kyrkorna i Sverige, vilket var 
väldigt spännande och berikande.

De senaste fem åren har jag alltså var präst i Växjö Dom-
kyrkoförsamling med ansvar för Högstorps distriktskyrka. En 
tjänst som gett mig många vänner från de fantastiska bebisarna 
i babysången till äldre på serviceboendet Birka. 

Nu ser jag fram emot att lära känna er alla i Långasjö med 
omnejd från de allra minsta till er med lite mer livserfarenhet 
och perspektiv på livet. Att få dela tankar om livet vid de olika 
mötesplatserna som Långasjö församling inbjuder till – barn-
grupper, konfirmander, studiegrupper och inte minst att få 
mötas till gudstjänst och få dela trons mysterium.

Aktuell telefonlista för Långasjö församling 
 
Pastorsexpeditionen   101 95   
Kyrkoherde Annette Geyer  254 51 
Präst Sölve Hjalmarsson t.o.m. 31.12 254 56 
Komminister Ulla Sköldh Jonsson fr 1.1 -10  254 56 
Kantor Britta Mårdh   254 62 
Kyrkvaktmästare Johan Gustavsson  254 66 
Kyrkvaktmästare o ledare i barnverksamheten 
Olivia Hultin-Lange   254 63 
Diakoniassistent Terttu Birane  254 67 
Kyrkisledare Ingrid Åsman  500 54 
Sockenstugan   254 61 
 
Kyrkvärdar 
Birgitta Aldén   487 22 
Tage Eriksson   500 96 
Elsie Fransson   500 77 
Veine Franzén            0478-210 62 
Karin Gustavsson            0477-630 65 

Mottagning av komminister Ulla

Första söndagen efter Trettondedagen
Långasjö kyrka

Söndagen 10 januari 2010
10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson A Geyer

Samkväm i Bergstrandssalen efteråt

Anmälan senast den 29.12 till
Karin Gustavsson 0477 – 630 65

Ruth Elofsson 0471- 502 34
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Långasjö församling 
Gudstjänster och program December – Mars  

Alla onsdagar   8.00 Morgonbön eller mässa 
Alla torsdagar   16.00 Andakt på Allégården 
 
27.11   8.00 Skolans adventsgudstjänst  S Hjalmarsson 
28.11   14.30 Andakt på Allégården  
   CKF bjuder på adventskaffe 
 
29.11 1:a sönd i Advent 10.00 Högmässa S Hjalmarsson 
   Kyrkokören.  Adventskaffe genom Röda korset 
6.12 2:a sönd i Advent 10.00 Söndagsgudstjänst med musik    A Geyer 
   Lindås musikkår 
13.12 3:e sönd i Advent 10.00 Mässa   S Hjalmarsson 
   18.00 Luciagudstjänst S Hjalmarsson 
   Röda korset 
   Lilla kören och barn från skolan 
20.12 4:e sönd i Advent 16.00 Mariamässa S Hjalmarsson 
22.12 8.00 Skolans julavslutning 
24.12 Julafton  17.00 Julbön  S Hjalmarsson 
   Sång: Amanda Carlsson 
   23.00 Midnattsmässa S Hjalmarsson 
   Kyrkokören 
25.12 Juldagen  06 00 Julotta OBS! Emmaboda kyrka A Geyer 
26.12 Annandag jul  10.00 Mässa   S Hjalmarsson 
   Sångarbröderna 
31.12 Nyårsafton  18.00 Nyårsbön  S Hjalmarsson 
1.1 Nyårsdagen  16.00 Musikgudstjänst med Köriosa  A Geyer 
3.1 Sönd efter Nyår  14.00 Gudstjänst för små och stora 
   Barngruppernas julspel 

 U Sköldh Jonsson O Hultin       
 Julfest i Sockenstugan efteråt. 

6.1 Trettondedag jul  11.00 Festmässa för hela nya pastoratet i Vissefjärda kyrka. A  
Geyer  B Brunzell  U Sköldh Jonsson m fl 
Kyrkokörerna. Mingel i församlingshemmet efteråt 
Anmälan till past exp 101 95 senast 22 dec 
Beställ kyrktaxi kostnadsfritt från taxi Emma 0471-101 00 eller 
ordna samåkning! Alla är välkomna !! 

10.1 1:a sönd e Trettondedag 10.00 Högmässa U Sköld Jonsson A Geyer 
   Mottagning av vår nya komminister Ulla 
   Samkväm i Bergstrandssalen 
17.1 2:a sönd e Trettondedag 10.00 Mässa med Alphagruppen U Sköldh Jonsson 
24.1 3:e sönd e Trettondedag 16.00 Mässa  B Brunzell 
31.1 Septuagesima  10.00 Högmässa U Sköldh Jonsson 
7.2 Kyndelsmässodagen 14.00 Gudstjänst med små och stora  

U Sköldh Jonsson  O Hultin  
Lilla kören. Kyrkkaffe och saft i Sockenstugan 

14.2 Fastlagssöndagen 16.00 Mässa Kyrkokören 
17.2 Askonsdagen  18.30 Askonsdagsmässa U Sköldh Jonsson 
21.2 1:a sönd i Fastan  10.00 Högmässa U Sköldh Jonsson 
28.2 2.a sönd i Fastan  10.00 Högmässa A Geyer 
7.3 3:e sönd i Fastan  10.00 Högmässa U Sköldh Jonsson 
14.3 Midfastosöndagen 16.00 Mässa B Brunzell 
   
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar, se predikoturerna i tidningen.  
Om du inte kan komma till gudstjänsten finns det möjlighet att ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för 
sockenbud. Ring gärna till präst på telefon 0471 - 254 56. 
 
Du som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. Du beställer själv hos Taxi-
Emma 0471-101 00. 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Hej 
Vi har nu hunnit hämta oss från våra framträdanden i 
”Körslanten”, (både lärare, elever och föräldrastyrelsen) och 
landat i vardagen igen. Men visst var det en trevlig kväll och 
jag förstod att det blev en bra slant till ”världens barn”. 

Vi kommer den 11 november att få besök av vår fadder i 
bildningsnämnden Bo Eddie Rossbol, han kommer att hälsa 
på i både förskolan, skolan och fritidshemmet. Välkommen 
Bo-Eddie! 

Vad det gäller föräldrastyrelsen så är det full fart med att välja 
in en ny styrelse, vilket är en omfattande procedur, eftersom 
alla föräldrar ska få var med i både nominering och röstning.

Den 12 november är det ”Bokens dag” och då kommer man 
på skola att arbeta med att göra egna sagoböcker. Barnen 
kommer att arbeta i tvärgrupper och hjälpas åt att skriva och 
rita storböcker som de sedan ska läsa upp för barnen på för-
skolan ”Skatan”.

Det blir nog spännande läsning för de små.

Avslutningsvis vill jag (nu när vi börja närma oss jul och 
advent) påminna om att sista skoldagen för terminen är den 
22 december.

Hälsningar Ingrid Bruze

Föräldrarstyrelsens ordförande har ordet

Nu är snart mitt år till ända som ordförande för Långasjös 
lokala föräldrastyrelse. Till att börja med vill jag tacka er föräl-
drar för förtroendet att inneha denna post. Föräldrastyrelsen 
har stor betydelse för vår skola och ger oss föräldrar en unik 
insyn och möjlighet att påverka skolan verksamhet.

När det nu är dags att byta styrelse blir jag lite bekymrad över 
intresset för att ställa upp som valbar förälder till styrelsen. Vi 
har fått in många namn på lämpliga kandidater, men få tackar 
ja. En egen byskola är inte självklart i dagens ekonomiskt pres-
sade kommuner. Det kommer inte vara "någon annan" som 
verkar för vår skola och dess kvalitet. Det är ett ansvar som 
vilar på alla oss föräldrar.  Med en aktiv lokal föräldrastyrelse 
har vi en mycket stark kanal för påverkan.  

Vad har då föräldrastyrelsen aktivt arbetet med året som 
gått?

 Vi tog tidigt beslutet att ett viktigt område för styrelsen 

var att fortsätta arbetet med en fritidsgård. Vårt mål var att 
komma igång under våren 2009. Detta lyckades vi med och 
fritidsgården är idag en av de större, kanske den största, barn- 
och ungdomsverksamheten i samhället. En framgångsfaktor 
har varit våra engagerade ledare, Linnea Karlsson och Filip 
Elmersson.

 

Vidare har vi hjälpt till med material till skolans SET-projekt, 
arbetet med trafiksäkerhetsfrågor samt träffat kommunlednin-
gen med anledning av bristerna i skolbusshanteringen. De två 
sistnämnda områden är inte helt slutförda och jag hoppas att 
kommande års styrelse väljer att driva det vidare.

 

Vi har också hanterat en mängd andra frågor och jag tror att 
rektor med personal upplevt att vi varit en bra samarbetspartner 
som hjälper dem i deras arbete.

Tack!
/Niclas, ordförande Långasjö Föräldrastyrelse

Tema cykel

Under några veckor i september jobbade vi med trafik. Vi 
pratade om hur man går och cyklar i trafiken.  Eleverna fick 
undersöka vilka trafikmärken som finns runt skolan. De äldre 
eleverna tittade närmare på en rad olika märken och lärde 
sig vad som gäller när man cyklar. Till vår hjälp hade vi ett 
arbetsmaterial kring trafik från NTF. Barnen i 4-6:an avslutade 
med en cykeldag.  De fick köra en teknikbana på skolgården, 
göra en kort cykeltur för att träna på höger- och vänstersväng 
och gå en tipspromenad med kluriga trafikfrågor. Vi pratade 
om hur en trafiksäker cykel ska se ut. Dagen blev uppskattad 
och barnen var jätteduktiga, men det finns mycket att öva på 
i trafiken.  

Det tar tid innan man lär sig hur man ska göra, eftersom det 
är så många moment att tänka på. Kom ihåg att övning ger 
färdighet – cykla mycket tillsammans med era barn.
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Här kommer lite nytt från Skatan

Barnen på förskolan är igång och jobbar med SET (social o 
emotionell träning) och genus.

Tack till föräldrastyrelsen för de fina känslodockorna.

Vi är fortfarande med i Grön Flagg.

Vårt tema är nu närmiljön, vi har bl.a. varit på besök i köket 
på Allégården och i affären. 

BION KOMMER har varit här, då blev det flera roliga filmer, 
popcorn och frukt.

Vi leker och sjunger mycket varje dag. Här är det ”Humle-
barnen” som har sångstund.

Hälsningar från alla på Skatan

Kör-slanten
Det är en lagom varm sommardag och jag ligger i häng-
mattan och tittar på molnen. Tredje veckan på semestern 
och jobbet är på lagom distans i bakhuvudet. DÅ – då 
dyker det upp en idé i huvudet. Men nej, jag har semester 
nu. ”Men hallå detta är bra”!!! Mina hjärnceller pockade 
på uppmärksamhet och jag lämnade hängmattan och 
gick in och skrev ned mina tankar. 

Några veckor senare var jag ivrig att träffa personalen i Lån-
gasjö skola efter sommarlovet.

–  Jo jag fick en idé i somras – vad tror ni om detta?

–  Det låter kul, något sådant har vi aldrig gjort!

Ok, steg ett klart. När jag träffade eleverna så var de också 
direkt positiva. YESSS! Bara att sätta igång och planera resten. 
Av vad då – undrar kanske Ni läsare? Vad i hela friden fick 
jag för idé i hängmattan? Jo, efter att ha tittat på ”Allsång på 
Skansen” och ”Lotta på Liseberg” hela sommaren, så tyckte jag 
att vi behövde sjunga allsång i skolan. Men när då? Hösten är 
en motorväg av undervisning med hållplats för FN-dagen och 
lucia/jul i Kulturskolans värld. Då fick jag den goda idén att 
baka samman en körtävling med allsång och samtidigt ordna en 
insamling till Världens barn vilket resulterade i Kör-slanten.

Eleverna valde ut ett tävlingsbidrag och en allsång som de skulle 
leda. När de frågade mig vad JAG skulle pyssla med så log jag 
och sa att ”Jag ska bara spela”. Även lärarna och föräldras-

tyrelsen ställde upp med varsitt tävlingsbidrag och kyrkokören 
ställde till vår stora glädje upp som jury. Föräldrastyrelsen tog 
ansvar för att ordna och servera fika under kvällen och hem-
bygdsföreningen bidrog med glass till alla elever. Niklas An-
dersson, föräldrastyrelsens ordförande accepterade förfrågan 
att vara konferencier och därmed var steg 2 genomfört!

Den 22 oktober kl. 18 – på utsatt tid – fylldes ”Bygget” 
sakta med publik, tävlingsdeltagare, och givetvis juryn som 
satte sig längst fram med anteckningsblocken i högsta hugg. 
Jag välkomnade Niklas upp på scenen och – han gjorde en 
praktsnubbling rakt upp bland mikrofonerna så jag fick kasta 
mig undan, vilken entré! Tävlingen startade och jag kan ärligt 
säga att jag är mycket STOLT över hur väl ALLA årskurser 
framförde sina tävlingsbidrag, och även allsångerna. Kvällens 
huvudbudskap var att tänka på de barn som inte har det så 
bra som vi här i Sverige, och årskurs 6 läste därför upp FN-
konventionen för publiken. Sedan bjöds det på fika där varje 
krona gick till insamlingen ”Världens Barn”. Kvällens jury 
gjorde sedan entré på scenen och framförde två sånger innan 
de läste upp motiveringen för kvällens vinnare, som blev år 
F-1. Självklart blev ”mina” småtroll lyckliga och dansade upp 
på scenen för att ta emot vinsten som Emmaboda Kommu-
nala Kulturskola sponsrat – en eftermiddag i Simhallen. De 
framförde sedan vinnarbidraget och sedan gick vi alla hem 
efter att ha konstaterat att de verkliga vinnarna var ”Världens 
Barn”. Det totala insamlingsresultatet blev 5 452: - vilket jag 
tycker är mycket bra. Och som en elev sa: ”Man kan både ha 
kul och göra något nyttigt”. Det tror jag vi alla 228 personer 
som deltog kan skriva under på.

Stort TACK för en lyckad kväll! 
Lotta Odlingson, Kulturskolechef  

Vinnande laget F-1 med Lotta Odlingsson       Foto Jan-Erik Fransson
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Strands Maskiner
                            Långasjö
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20
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Det går för fort!
Vi är många som upplevt att trafiken 
genom Långasjö stundtals går väldigt 
fort. Föräldrastyrelsen gjorde slag i saken 
under september och lånade en digital 
hastighetsmätarskylt från NTF. Föräl-
drastyrelsen ska bland annat verka för en 
god yttre skolmiljö för våra barn. 

Tyvärr kan vi konstatera att våra up-
plevelser stämmer, det går för fort, väl-
digt ofta. Vid två av mätpunkterna kör 
hälften av alla fordon fortare än angiven 
hastighetsbegränsning. Vid skolan, där 
det finns hastighetsbegränsande åtgärder, 
ser det bättre ut.  Där är det endast var 
femte fordon som bryter mot hastighets-
bestämmelsen. Men, vi har mätningar 
som visar hastigheter på 86km/h under 
skoltid. 

Som en nästa åtgärd är tanken att an-
vända det material vi tagit fram för att 
påverka kommunen och vägverket att 
genomföra fler åtgärder på vägen som 
gör att hastigheten hålls. 

Slutligen vill vi uppmana alla att tänka 
på våra barn och andra "mjuka" trafi-
kanter.

Mätfakta

A (Skolan)
• 607 bilar passerar per dygn

• 21% kör för fort

• Högsta hastighet 102 km/h 

B (Långasjö Ericsson)
• 809 bilar passerar per dygn

• 53% kör för fort

• Högsta hastighet 120 km/h 

C ( Galleri Garvaregården)
• 620 bilar passerar per dygn

• 46% kör för fort

• Högsta hastighet 87 km/h

Kör med förstånd! / Långasjö föräldrastyrelse
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Stefan Johansson, Grimslöv. 
Grattis säger vi och som pris får han 1 års 
prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2010

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  12 febr      26 febr
Nr 2  30 april     14 maj 
Nr 3  20 aug       3 sept 
Nr 4  5 nov      19 nov

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 

Emmaboda-
dagen 2010     

Det är dags att ära våra kommuninvånare som gjort något 
gått under året. Det gör vi på vår egen nationaldag den 
14 februari, ”Emmabodadagen”. 

Nu är det dax att fundera över vilka invånare/grupper som 
har gjort något bra för kommunen, samhället eller någon 
enskild person under året som gått. Dessa personer lyfter vi 
fram och firar för deras goda insatser. Passa på att nominera 
någon du vill se som Årets....Vi vill ha ditt förslag senast den 
18 januari.

De kategorier du kan lämna in förslag på är:

• Årets Kristina (en kvinna över 17 år)

• Årets Karl-Oskar (en man över 17 år)

• Årets ungdom (barn/ungdom 7-17 år)

• Årets bragd

• Årets förening

• Årets handlare 

Lämna in ditt förslag med motivering till:

Emmaboda kommun

Weronica Stålered

Box 54, 361 21  Emmaboda  

eller maila: weronica.stalered@emmaboda.se 

eller fyll i blanketten på www.emmaboda.se.

Förutom att Årets…. firas så presenteras de nya företagarna 
för året, och årets baby förstås. Den baby som föds närmast 
före den 14 februari. Årets Baby får Ett års gratis barnom-
sorg från Emmaboda kommun, som gäller inom kommunen 
och används inom 5 år, samt gåvor som är sponsrade av våra 
företag. 

På Emmabodadagen så sker även utdelning av stipendium från 
Lions Club . Ta chansen att söka, det kan bli Du.

Mera information hittar du på www.emmaboda.se/invånare
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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!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 

Långasjökrysset nr 4-09
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 januari 2010.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration på 
Träskoposten.

Korsordet finns också som lösblad i 
Lanthandelns entré.

Namn och adress:
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