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Träskoposten nr 1  20112

...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 ut flyttad 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 0471-504 65 eller 0477-630 16, och 
meddela namn och adress eller skicka 
uppgifterna till Träskoposten, 361 95 
Långasjö.

Tema i nästa nummer
Sommarnumret kommer att ha temat 

Barn och familj.
Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Julia Johansson med 
ponnyn Wille, Runnamåla 
Norregård

Foto Ulf  Gunnarsson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

För att fortsättningsvis kunna ge ut Trä-
skoposten behöver vi allt stöd vi kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bankgironumret till Långasjö Sockenråd 
är 5049-6561. Märk talongen “Stöd Trä-
skoposten”.

Träskoposten                
Nr 1  Våren 2011

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   0471-505 96  
Ethel Svensson   0471-504 65/
    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 2011
Manusstopp 5 maj
Utgivning  20 maj
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47 Manusstopp för Träskoposten 2011

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  17 febr      4 mars
Nr 2  5 maj     20 maj 
Nr 3  25 aug       9 sept 
Nr 4  10 nov      25 nov

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i pdf-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd.
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Att åldras med värdighet
Visst finns det många ord och uttryck för den ålder som 
inträffar efter pensioneringen! Man är pensionär, senior, 
gammal, äldre, åldring, dagledig, avdankad, ja, vad är 
man egentligen? Vem var det som sa: ”köttberg”? 

Vi kan i alla fall konstatera, att det, i vår socken, finns utrymme 
för alla och envar som kommit över 65-strecket, vad man än 
kallas. Så länge man tyar finns det passande sysselsättning - på 
Klasatorpet, vid Långasjön, i våffelstugan. Man kan utföra 
tjänster som att ha omsorg om sina grannar, passa barnbarn, 
räfsa löv eller vårda en anhörig. Det finns också många olika 
föreningar, som ropar på engagemang. Vi är många över 65 i 
socknen. Är vi tärande? Eller kan vi bidra med energi, så länge 
hälsan står bi?  

En liten titt socknen runt visar att vi har ett varierat seniorbo-
ende. Systemet med ”undantagsstuga” lever än! I det gamla 
bondesamhället var det ju vanligt att det gamla paret fick (eller 
fick bygga sig) en liten stuga på gården, när de unga tog över 
jordbruket. På medeltiden var det t.o.m straffbart att inte ta 
hand om sina föräldrar! I nutidens Långasjö förekommer 
alltjämt exempel på generationsboende. Ett litet extra hus 
på gården, ett tillbygge på huvudbyggnaden eller varför inte 
samsas i samma hus - om man klarar av det! 

Andra seniorer har valt en lägenhet på markplanet, på gångav-
stånd till servicehuset och affären, en lägenhet med sjöutsikt 
eller en nybyggd trävilla bakom banken. En del väljer att bo 

Frank Franzén

kvar i sitt gamla hem. Och när orken är på upphällningen 
finns möjligheten, att få sin bostad på Allégården, där man 
kan få hjälp med precis allt! Då kan man kanske resonera så 
här, om man tycker att man inte längre kan vara till nytta: Förr 
var det jag som tog hand om och ställde upp. Nu får jag vara 
föremål för andras omsorger – det är livets gång! Tack till alla 
som arbetar i omsorgen – ni är guld värda! Att få åldras med 
värdighet – med kepsen på – det är en nåd att stilla bedja om!

Text och foto
Annika Hjalmarsson

 
”Gärdesgårds-teamet” foto Annika Hjalmarsson 

 
Långasjö Sockens Hembygdsförening 

 
kallar till årsmöte i Sockenstugan 

 
söndagen den 13 mars kl. 15.00 

 
David Gottfridsson visar bilder från Klasatorpet 
Information om Leaderprojektet Skogen vi ärvde 

 
Kaffe 

Välkomna !                           Styrelsen 

Bokskogen i Grimsgöl                                 Foto Malin L Gunnarsson
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Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!

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
   

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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Långasjö PRO
informerar 
Januari
Mötet började med att Ulla Sköldh Jonsson höll parentation 
över en av våra medlemmar. Kantor Britta Mård medverkade 
med pianomusik Vid förhandlingarna rapporterade ordföran-
den från KPR-mötet.

Ulla bidrog också med en frågetävling med frågor ur 1:a Mo-
seboken. Gerd Lönngren blev bäst. Ordföranden tackade Ulla 
och Britta med en liten blomma.

Februari årsmöte
Till styrelse för 2011 valdes: ordf. Olle Henriksson, kassör 
Olle Sjöqvist, sekr. Ulla Nilsson. Övriga styrelseledamöter: 
Maria Elofsson, Kerstin Olsson, Gun Britt Gunnarsson, June 
Eriksson, Gerd Lönngren och Gunnar Nilsson.

Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och fastlagsbulle 
som Sparbanken Eken bjöd på. Lotta Odlingsson framförde 
ett mycket uppskattat sång och musikprogram.

Samorganisationen anordnar resa till Kyrkresa till Bräkne-
Hoby den 20/3. 

Vårens mötesdagar: Mars den 15.e.  April den 12.e och Maj 
den 17.e.

Program. Se annons i tidningarna lördagen före aktuellt datum.

Olle Henriksson

Vårkalender
Mars
5/3, kl. 19.00 Fest i Bygget med Donald Hummel & 
Benny Anderssons orkester och Marilyns asiatiska buffé

6/3, kl. 18.00 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

13/3, kl. 15.00 Hembygdsföreningens årsmöte i Socken-
stugan

14-18/3, 8-13.30 Föräldradagar i Långasjö skola

15/3, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

17/3, kl. 18.30 Naturvårdsföreningens årsmöte i Socken-
stugan

20/3, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

20/3  PRO på kyrkresa till Bräkne-Hoby

22/3, kl. 18.30 Musikcafé i Långasjö kyrka

23/3, kl. 18.30 Utvecklingsmöte i Sockenstugan

26/3, kl. 10-13 Prylbytardag & Loppis i Långasjö Gym-
nastiksal

27/3, kl. 10.00 Mariamässa i Långasjö kyrka

30/3, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

April
2/4, kl. 19.00 Odd Hagels nya singel på hotell Amigo

2-3/4  Kurs i ridhuset

3/4, kl. 16.00 Musikgudstjänst i Långasjö kyrka

12/4, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

17/4, kl. 14.00 Påskmusikal i Långasjö kyrka

17/4, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

27/4, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

30/4, kl. 19.30 Musikandakt i Långasjö kyrka

Maj
5/5  Manusstopp för Träskoposten

17/5, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

21/5, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården med 
TC Tommy Carlsson och Larissa Stenlander

22/5, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 26.

 

Inbjudan till 
Långasjö Skola 

 
Måndagen den 14 mars- fredagen den 18 mars 

mellan kl.08.00-13.30 
 

Kom och hälsa på oss under vecka 11! 
Vi önskar att du som förälder till barn i skolan 

vill avsätta några timmar till ett besök 
i ditt barns skola! 

Självklart är både föräldrar och andra anhöriga 
alltid välkomna att hälsa på. Dock sker detta 

alltmer sällan vilket gör att vi uppmanar 
till besök just under denna vecka. 

 
Vi bjuder på fika och hoppas du vill sitta med 

både inne i klassrummet och medverka i 
rastaktiviteterna. 

 
För barnen mot framtiden! 

Välkommen! 
Rektor Ingrid Bruze med personal 

 

Stormöte i Sockenstugan
onsdagen den 23 mars kl 18.30

Utvecklingsgrupperna rapporterar
Hur går vi vidare? - Fruktpaus.

Välkomna! /Sockenrådet
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Vad betyder SRB för dig ?
Det är många som under årens lopp under otvungna 
former utvecklat detta och delvis blivit beroende.

Det hela började 1965 när Långasjö ingick i Älmeboda kom-
mun. Den här verksamheten känner emellertid inga administra-
tiva gränser, så det gick bra att fortsätta i Emmaboda kommun. 
Först innehöll programmet även viss teori men ganska snart tog 
praktiken över helt. Korpen har varit huvudman sedan 1971. 
”20-års medaljer” delades ut till några deltagare redan 1985. 

Först hette det Husmorsgymnastik sedan Motionsgympa och 
numera Lättgympa.

Och nu till själva bokstavskombinationen S R B
S  står för styrka

R  står för rörlighet

B  står för balans

Om dessa ingredienser blandas väl uppstår dessutom kondi-
tion – som dock är en färskvara och kräver ständigt underhåll.

Många av deltagarna har efter hand blivit seniorer utan att 
tänka på det! 

Här följer några kommentarer efter senaste passet: 

Skönt, avkopplande, roligt, trevlig grupp med god gemenskap, 
alla muskler blir genomgångna = ”rundsmörjning”, man kän-
ner sig nöjd, bra musik.

Allt detta kan kvinnor uppleva på måndagkvällar kl. 18.00- 
19.00 i skolans gymnastiksal!

Kroppen mår alltså bra av SRB men även hjärnan blir 
stimulerad.

            Margareta Hermansson

Matöppet – 
Barometern

En livsmedelsbutik mitt i 
samhället är av största vikt 
för att byn med omnejd ska 
kännas levande och attraktiv 
att bo i och flytta till. Det har 
vi i Långasjö och vi är tack-
samma för allt arbete Hasse och hans anställda lägger 
ner i butiken. Med ojämna mellanrum läser man i lokal-
tidningen om småbutiker som är nedläggningshotade 
p.g.a. för få kunder. 

Så är inte fallet med lanthandeln i Långasjö och via                   
Matöppet – Barometern tänkte vi i Träskoposten 
redovisa hur de senaste månadernas statistik ser ut. Då kan 
du kontinuerligt följa affärens tillvaro och själv se hur mycket 
just dina inköp, stora eller små, faktiskt påverkar. 

Man kan ur kassasystemet få ut statistik på både längden och 
tvären! Man kan t.ex. se att under september, oktober, novem-
ber och december 2010 handlade kunderna i snitt 9 stycken 
varor per tillfälle. Snittköpet låg under samma period på 158 
kronor. Antal köp under perioden var: 14 478 stycken (188 st/
dag). Samma period året innan var antal köp 15 788 stycken 
(205 st/dag). Man kan även se att runt kl. 16.00 är den tidpunkt 

på dygnet då flest inköp görs.

Vid denna tidnings pressläggning är bara januari månad pas-
serad. Då kan vi läsa ut att 3 194 stycken köp gjordes i affären 
(128 st/dag). I nästa nummer av Träskoposten ska jag fylla på 
med då senaste månadsstatistiken så att vi så småningom kan 
utläsa kundunderlaget i ett diagram.

Hasse är optimistisk och har siffror att jämföra med sedan 
ICA-tiden. ”Det går hela tiden upp och ner, men man måste 
vara positiv och blicka framåt!” När Matöppet precis öppnat 
gick kundsiffrorna tydligt uppåt. Då kom många för att de var 
nyfikna på den nya affären och sedan har kundantalet planat 
ut något och gått tillbaka till hur det såg ut innan namnbytet.

    Malin L Gunnarsson

LÅNGASJÖ SOCKENRÅD

Årsmöte i Bergstrandsalen
Söndag 6 mars kl. 18.00

Efter gudstjänsten, som börjar kl. 16, 
serveras kyrkkaffe och semla. 

Välkomna!             Styrelsen

Strands Maskiner 
                            Långasjö 
 
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20 
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Odd Hagel släpper ny 
singel i April
När sommaren kändes som allra mest avlägsen, snön 
knakade under fötterna och decemberkylan bet ordentligt 
i kinderna, då stod Odd Hagel i Sound Control Swedens 
studio utanför Gävle och spelade in sin kommande singel 
”Bara en enkel sommarsång”. 

Och undertecknad kan säga att vintern aldrig har känts så varm 
som under dessa dagar då denna sprudlande, varma sommar-
sång ljöd ut ifrån kontrollrummets högtalare.

Och nu, lagom till att träden vill knoppas och våren banar väg 
för den kommande sommaren släpper Odd sin singel.

– Finns den här på skiva?

Ja, det har varit en återkommande fråga.

Och den frågan gäller just andraspåret ”Jakten på en vän”

Den har även fått spelas på begäran ett flertal gånger under 
samma spelningar. Därför valde Odd att ha med just denna 
låt på singeln.

Releasepartyt kommer att äga rum den 2 april på Hotell Amigo 
i Emmaboda.   Kl 19.00 slår de upp portarna. Odd Hagel kom-
mer då tillsammans med delar av kompbandet framföra den nya 
låten och naturligtvis även bjuda på några av sina gamla verk. 

Det blir en trivsam kväll. Baren är öppen, man får möjlighet 
att köpa singeln, lyssna på musik och mingla runt bland chips-
skålarna.

Mer information om Odd Hagel finner ni på hans hemsida 
www.oddhagel.se                                                                         

 / Diana Idensjö-Hagel

Sockenrådets styrelse informerar

Var tredje långasjöbo är 
pensionär!
301 invånare i Långasjö var 65 år och äldre den 31/12 2009.  
Det är 34 %. I Emmaboda kommun var motsvarande siffra 
25 % och i hela riket 18 %. Förändringarna under 2010 är 
ännu inte tillgängliga, men sannolikt är fortfarande minst 
var tredje långasjöbo pensionär.

Det är inte ovanligt att medelåldern är hög på landsbygden. 
Men också livskvalitén. I Långasjö kan man välja på olika 
former av boende för äldre, alltifrån eget hus till servicelägen-
het eller eget rum på Allégården. Man behöver inte flytta från 
Långasjö när man blir gammal. Däremot är det inte ovanligt 
att man flyttar till Långasjö i samband med pensioneringen.

Pensionärer ses ibland mera som en belastning än som en 
tillgång. Men behöver det vara så? Pensionärer betalar skatt, 
t.o.m. mer än de som får jobbskatteavdrag. Och många pigga 
och halvpigga pensionärer gör mängder av frivilliginsatser i 
Långasjö.

Men visst, det är ungdomarna som är framtiden. Åldersgrup-
pen, nej ungdomsgruppen, 0 - 17 år är 18,7 %. Det är något 
mer än i kommunen som helhet!

Utvecklingsgrupper på gång
Vid "utvecklingsmötet" i Sockenstugan i januari bildades tre 
grupper för att arbeta med några av de idéer som finns i vår 
plan för landsbygdsutveckling. En grupp, med Eva Garami 
som sammankallande, tog sig an frågorna kring näringsliv 

och social gemenskap. Stig Hermansson leder en grupp 
som arbetar med turism och Sölve Hjalmarsson om hållbar 
utveckling. 

Det går bra att ansluta till någon av dessa grupper om man 
vill. Ta kontakt med någon av gruppledarna! Det går också 
bra att starta flera arbetsgrupper. Vi har ju mängder av idéer 
i utvecklingsplanen.

Onsdagen den 23 mars kl. 18.30 blir det stormöte i Socken-
stugan. Välkommen då!

Nationaldagen är en måndag
Den 6 juni hissar vi flaggan och firar Sveriges nationaldag igen! 
Sockenrådets styrelse inbjuder hela socknen, föreningar, före-
tagare och privatpersoner att delta och medverka. Förra året 
kunde vi glädja oss åt att många ungdomar fanns på scenen, 
på skolgården och på kyrkbacken. Vi hoppas att det blir så 
också i år. Kanske något av en Långasjö-festival med sångare 
och musiker från bygden. Då blir det ingen vanlig måndag!

Jakt- och skördefest i oktober
När äpplena mognat och potatisen är upplockad blir det skör-
defest i Långasjö. Datumet är spikat: den 9 oktober, samma 
dag som det är skördegudstjänst och jaktvesper i kyrkan. Om 
det blir god skörd ska man kunna sälja eller dela med sig av 
sitt överflöd. Man kan byta plantor och erfarenheter, få od-
lingstips och goda råd. Ambitionen är också att dagen ska bli 
ett forum för alla som är intresserade av jakt och fiske. Det 
handlar ju också om att skörda. Inbjudan kommer att gå ut 
till föreningar och företagare i bygden, men alla är välkomna 
att medverka. Sockenrådets styrelse tar gärna emot intresse-
anmälningar och tips. 

Sölve Hjalmarsson
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Rättvisemärkt studiecirkel 
i Långasjö på Allégården
I Långasjö har Föreningen för Rättvis handel hållit en 
studiecirkel vid tre tillfällen.

Första gången blev deltagarna bjudna på olika sorters téer 
samt chokladkaka, bakad på Rättvisemärkt kakao, socker och 
kravodlad mjöl.

Andra gången bjöds på kravodlat, rättvisemärkt vin.  Namnet 
är Ecologica och finns både rött och vitt. Finns att köpa på 
Systembolaget i Emmaboda.

Tredje gången bjöd vi på kaffe och olika typer av choklad.

Vi har visat filmer och berättat vad Fairtrade (Rättvisemärkt) 
är, samt varför vi ska välja Fairtrade i stället för andra produk-
ter. Vi har visat hur människor har fått brunnar installerade 
så de har tillgång till rent vatten, - självklart för oss men inte 
för människor i fattiga länder.  Vi har visat hur människor fått 
skolor, barn och ungdomar fått tillgång till utbildning samt 
hur hälsocentraler har byggts, vägar anlagts och mycket mera.

Namnet Rättvisemärkt är idag ändrat och ska från och med 
nu heta Fairtrade, detta för att alla, oavsett språk ska veta vad 
det betyder.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som har till syfte 
att förbättra levnadsvillkoren för odlare och anställda i ut-
vecklingsländerna. I de filmer som vi har visat framgår tydligt 
hur människorna som är knutna till Fairtrade har fått mycket 
bättre levnadsvillkor.

De villkor som gäller för odlarna för att få ansluta sig till 
Fairtrade är följande:

– Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

– Barnarbete och diskriminering motverkas

– Demokratin och organisationsrätten främjas

– Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

– Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Fairtrades kontrollorgan heter Fairtrade Cert och har sitt säte i 
Bonn i Tyskland.  Deras uppdrag är att åka runt och kontrollera 
så att plantagerna och odlarna uppfyller villkoren.

Emmaboda har den 14 februari 2011 diplomerats till Fairtrade 
City, vilket innebär att kommunen uppfyller de krav som ställs 
på en kommun i Emmabodas storlek. Ny diplomering sker 
varje år, eftersom kraven blir högre för varje år.  Vi i föreningen 
för Rättvis Handel gläder oss naturligtvis väldigt mycket över 
detta och vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att inköpen 
av Fairtrade ska öka i hela kommunen.

Föreningen för Rättvis handel i Emmaboda
Inger Bark-Lagergren

Auli Tuomi från Fair Trade serverar Göte Pettersson rättvisemärkt vin
Foto Sölve Hjalmarsson

Årsmöte i Långasjö Sockens 
Naturvårdsförening

Torsdagen den 17 mars kl. 18.30

i Sockenstugan

Efter förhandlingarna bjuder vi på sedvanlig 
smörgåstårta, kaffe och kaka.

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Närtrafiken Emmaboda - 
Långasjö

Närtrafiken är till för alla i kommunen men vi väljer 
att presentera det som gäller i Långasjö. Kostnaden är 
densamma som i ordinarie länstrafiken. 

Resan måste beställas senast två timmar före avresa gärna 
dagen före. Beställningen görs hos KLT Kundtjänst på 
0491-76 12 00

Närtrafiken skiljer sig från övrig trafik genom att Du själv 
beställer din resa.

Du blir sedan hämtad på den plats Du önskar.

Tidtabell

Område 1

Område 2

Område 4

Område 3

Skoldagar:  10/1-18/2, 28/2-21/4, 2/5-1/6, 7/6-17/6
Skolans lovdagar:  23/12-7/1, 21/2-25/2, 26/4-29/4, 3/6

Närtrafi k onsdag, fredag onsdag, fredag onsdag
 skoldagar lovdagar skoldagar
avg resp ort ca: 8.30 - 9.15 9.00 - 9.45 17.00 - 17.40
ank Emmaboda. 9.30 10.00 18.00

avg Emmaboda. 11.15 12.00 20.00, 21.00
ank resp ort ca: 11.25 - 12.00 12.10 - 13.00 20.20 - 20.45
   21.20 - 22.00

Område 1, Eriksmåla, Boda och Broakulla

Närtrafi k onsdag, fredag onsdag, fredag onsdag
 skoldagar lovdagar skoldagar
avg resp ort ca: 8.30 - 9.20 9.00 - 9.45 17.00 - 17.40
ank Emmaboda. 9.30 10.00 18.00

avg Emmaboda. 11.30 12.00 20.00, 21.00
ank resp ort ca: 11.45 - 12.15 12.10 - 13.00 20.20 - 20.45
   21.20 - 22.00

Område 2, Lindås

Närtrafi k onsdag, fredag onsdag, fredag onsdag
 skoldagar lovdagar skoldagar
avg resp ort ca: 8.30 - 9.10 9.00 - 9.45 17.00 - 17.40
ank Emmaboda. 9.30 10.00 18.00

avg Emmaboda. 11.30 12.00 20.00, 21.00
ank resp ort ca: 11.50 - 12.15 12.10 - 13.00 20.20 - 20.45
   21.20 - 22.00

Område 3, Långasjö

Närtrafi k onsdag, fredag onsdag, fredag onsdag
 skoldagar lovdagar skoldagar
avg resp ort ca: 8.30 - 9.05 9.00 - 9.45 17.00 - 17.40
ank Emmaboda. 9.30 10.00 18.00

avg Emmaboda. 11.30 12.00 20.00, 21.00
ank resp ort ca: 11.55 - 12.30 12.10 - 13.00 20.20 - 20.45
   21.20 - 22.00

Område 4, Vissefj ärda

Närtrafi kNärtrafi k Emmaboda kommun

17
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Pro i Långasjö
När Långasjö 1971 bytte både län och kommun, fanns 
ingen PRO-förening i Långasjö. 21 jan hölls ett informa-
tionsmöte i Bergstrandsalen. Det var PRO:s samorganisa-
tion i Emmaboda kommun och Kalmardistriktets PRO 
som tog initiativ till detta. Det kom ett 40-tal intresserade. 
När föreningen höll sitt första möte vet vi inte. Den första 
protokollsboken är försvunnen. Det första protokoll som 
finns bevarat, är från 15 okt 1980. Föreningen fick en bra 
start. Vid årsskiftet -80/81 fanns det 69 medlemmar. 

Redan 1972 startade en studiecirkel med 10 deltagare: ”Andra 
tider i Småland”. Deltagarna träffades i hemmen, dit man cyk-
lade eller körde moped. Det bildades en gymnastikgrupp med 
17 deltagare. Den höll till i skolans gymnastiksal. Det fanns 
också en sånggrupp ledd av Ingrid Svensson. En hobbygrupp 
sysslade med bl a näverslöjd i Allégårdens källare med duktiga 
ledare. Minst en gång om året ordnades kyrkresa – det håller 
på fortfarande. Studieresor anordnades som avslutning på 
studiecirklarnas arbete. Man åkte också på sommarkurser på 
folkhögskolor.

Första tiden hölls möte varannan månad, men sedan 1991 hålls 
möte varje månad, med uppehåll under sommaren. De flesta 
mötena hålls i Sockenstugan. Idag är medlemmarna betydligt 

äldre, när de går in i PRO. Tidigare följdes båda makarna åt, 
när en av dem uppnått pensionsåldern. I regel var damerna 
yngre – många hade inte fyllt 60! Desto längre fick de vara med 
i gemenskapen! Vi beundrar våra föregångare för allt arbete 
de utfört, som vi har nytta av. De var väl informerade om alla 
förändringar som skedde i samhället och hade sina synpunkter 
om förändringarna, som t ex vid ombyggnaden av Allégården. 

Nu är vi 51 medlemmar, som försöker så gott vi kan och har 
en god gemenskap. Medlemmarna hjälper varandra att komma 
till mötena. Studieverksamheten är bra. Under förra våren 
studerades ”Svenska traditioner” med hjälp av Jan Öjvind 
Svahns bok.  Under hösten har vi studerat Gertrud Lilja, med 
Maria Nilssons avhandling, en uppsats av Kerstin Johansson 
och Iréne Viberg och romanen ”Kvinnorna i släkten” som 

Några deltagare vid årets första möte i Bergstrandsalen 2011

PRO-möte vid Långasjön våren 2005

utgångspunkt. Vi var 18 deltagare på båda cirklarna.

På PRO-mötena informeras om aktuella frågor. Dessutom är 
det musikunderhållning eller annan medverkan som t ex film. 
I höstas gick resan till Österlen och Kivik. I vår går kyrkresan 
till Bräkne-Hoby. Numera ordnas resor i samorganisationens 
regi. 22 okt 2001 firades 30-årsjubiléum. Nu planeras för 
40-årsjubiléet i maj 2011!

June Eriksson och Ulla Nilsson

Aktuellt från Röda Korset
Långasjö Rödakorskrets inbjuder till vårutflykt för sock-
nens pensionärer onsdagen den 18 maj.
Avresa från sockenstugan kl. 07.00, åter kl. 20.00.

Anmälan senast 18 april till:

Barbro Krona  tel. 50 004

Annika Hjalmarsson tel. 50594 

Maud Andersson  tel. 48723

Röda Korset har beslutat att upphöra med klädbistånd 
till andra länder.
Under de senaste tio åren har efterfrågan av kläder vid kata-
strofer blivit allt mindre och har nu till slut upphört. När kläder 
utgör en del av katastrofinsatsen så köps de nu lokalt, vilket 
också är ett sätt att stödja ett drabbat land. De länder som 
drabbats efterfrågar pengar, vattenreningsutrustning, sjukvård 
och tak över huvudet. En genomgripande utredning har gjorts. 
De har tittat på logistik, miljöaspekten, ekonomi, arbetsinsatser 
och inte minst det sociala värdet – inget har lämnats obelyst.

Vår krets har tillverkat babypaket med stort engagemang. 
Babykläder har delats ut till mödrar i många delar av världen. 

Ett stort tack till er som stickat och sytt genom åren. Kupan 
kommer även fortsättningsvis att ta emot kläder till försäljning.

Långasjö Röda Korskrets Britta Fransson
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Sygänget i Långasjö med Gun, Eivor, Ingegärd, Berit, Evy, Majlis. 
Foto Inger

Solparadiset Mauritius
Allaktivitetshus skapar bra förutsättningar för kommu-
nens seniorer!

Allaktivitetshus och mötesplatser erbjuds på flera platser i 
Emmaboda kommun. Allaktivitetshusen är generations- och 
kulturöverbryggande mötesplatser och har öppet alla dagar 
i veckan. På dessa skapas det förutsättningar för dig genom 
spontana möten träffa gamla och nya vänner och ha en me-
ningsfull dag genom olika evenemang, underhållningar och 
samkväm med mera

På www.emmaboda.se kan du läsa mer om vad varje allaktivi-
tetshus erbjuder och där finns ett månadsprogram att hämta 
samt menyn från Allaktivitetshusens Restauranger.

Träning och Relax
Allaktivitetshuset Loket erbjuder alla seniorer att använda 
Träning och Relaxrummet. Där finns en crosstrainer, motions-
cyklar, vibrationsplatta och massagefåtölj.

Detta är gratis för alla seniorer och anhörigstödjare.

Upplevelserummet Solparadiset Mauritius
Kommunens alla seniorer har också förmånen att använda sig 
gratis av Solparadiset Mauritius.

Här berörs alla dina sinnen genom en helhetsupplevelse.  Du 

kliver rakt in på en sandstrand där det är ca 28 grader, du hör 
vågskvalp och fågelkvitter, känner en sval havsbris, du slår dig 
ner i en solstol och känner sand mellan tårna. 

ALLA ÅLDRAR är välkomna!
Övriga kommunmedborgare: 50 kr/person

Lägg till en femkrona och du får en juicedrink med frusna bär.

Du som inte bor i kommunen är också välkommen och betalar 
då 150 kr/person och då ingår en juciedrink

Ring och boka 0471-24 94 89 eller 24 94 88 

Välkomna!

Vid pennan Anneli Djerf

Rapport från jägarna angående

Vildsvinsproblemen
I förra numret av Träskoposten fanns det en artikel som 
tog upp problemet med vildsvinen som härjar i trädgår-
darna och åkrarna runt om i socknen.

För de som bor utanför ”tätorten” har dessa problem funnits 
en längre tid, men i somras började vildsvinen även besöka 
trädgårdarna inne i Långasjö, och jägarna fick det lite ”hett 
om öronen” med samtal från ett flertal oroliga och förtvivlade 
människor som undrade varför det inte jagades fler vildsvin.  
Kent Johansson som är ordförande i Långsjö Älg- och Kron-
hjortsskötselområde sa då att jägarna gör så gott man kan med 
att hålla tillbaka vildsvinen genom jakt vid åtlar och åkrar som 
utförs på kvällar och nätter.  Han gav även tips om hur man 
kan försöka hålla dem borta från trädgårdarna. 

Nu lämnar Kent Johansson följande rapport till detta nummer 
av Träskoposten:

– Den ovanligt tidiga och stränga vintern gjorde tyvärr att all 
jakt med hund på klövvilt tog slut redan i slutet av november 
och Länsstyrelsen lade även in ett förbud på hundjakt på klöv-
vilt från helgen innan Jul, som gällde hela jaktsäsongen ut (till 
den 31/1). Detta påverkade givetvis antalet jakttillfällen, men 
beslutet var helt ok då vi har kunnat se att alla djur har farit illa 
i vinter.  Att i ett sådant läge bli jagad av en hund skulle vara 
förödande för viltet, och även för hunden i den djupa snön. 

Och nu på slutet så har vi dessutom haft en vass och svår skare 
som riskerat att skada både tassar, klövar och ben. 

Men tack vare ett stort intresse och stark vilja bland jägarna, 
så har vi vid ett flertal tillfällen trotsat vädret och den djupa 
snön för att samlas och provat få fram grisarna utan hundar.  
Vi har vid dessa jakter valt att hålla oss kring Långasjösjön i 
byarna Koppekull, Brännamåla, Råamåla och Strängsmåla, då vi 
misstänkt att vildsvinen haft sitt tillhåll i och runt sjön.  Vi har 
under dessa gemensamma jakter skjutit totalt ett tiotal grisar. 

Vi har samtidigt haft några åtlar igång och varit ute och vaktat 
vid åkrar efter tips från markägare eller arrendatorer och det 
har resulterat i ca 15-20 grisar. Inom hela skötselområdet som 
täcker ca 90 % av socknen skulle jag tro att ca 60-70 grisar har 
fällts sedan 1 augusti 2010. Vi har även fått in rapporter om 
att flera små kultingar dukat under p.g.a. den tuffa vintern, så 
den totala siffran på hur många grisar som försvunnit från våra 
marker är svår att ange. Men jag skulle tro att om man räknar 
in totala antalet från 2010-01-01 till 2011-01-31 hamnar vi nog 
på ca 140-150 vildsvin. Då ingår även de grisar som fått sätta 
livet till i trafiken, vilket är en stadigt stigande siffra.  

Vi jägare kommer att fortsätta vårt arbete med att försöka 
decimera stammen, och vi hoppas att de inte kommer att ställa 
till med lika stor skada på grödor och trädgårdar som förra året. 
Om vi alla hjälps åt och har förståelse för varandra så tror jag 
att vi löser problemen på bästa sätt. 

2011-02-02
Kent Johansson, Ordförande Långasjö Älg- kronhjortsskötselområde
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SPF ELVA
SPF Sveriges pensionärsförening är äldst av våra pensio-
närsföreningar. Den bildades redan 1939, finns runt om i 
landet och är politiskt och religiöst obunden.
Vår lokala förening SPF ELVA som bildades den 20 sep-
tember 1983 har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna 
i kommunens församlingar Emmaboda, Långasjö, Vis-
sefjärda och Algutsboda. Ordföranden då hette Lennart 
Hammarlund. 

Från Långasjö anmälde sig då John Johansson, Sigrid Davisson 
och Herbert Geijer.

Herberts hustru Maj-Britt berättar, att på den tiden hade man 
styrelsemötena hemma hos varandra. Då, liksom nu, hade man 
månadsmöten för hela föreningen. När det var Långasjös tur 
höll man till i Bergstrandssalen. Vid dessa tillfällen hjälptes 
man åt med smörgåsarna hemma hos någon. Vid något tillfälle 
tillfrågades vaktmästaren om han mot en liten ersättning ville 
hjälpa till med disken efter ett månadsmöte, vilket han också 
gjorde, men bara en gång. 

Från starten med 35 medlemmar har föreningen idag utökats 
till ca 220.

Karin Hansson har varit ordförande i 7 år men från och med 
2011 kunde vi hälsa vår nye ordförande Åke von Schéele 
välkommen.   

Mellan 60 och 70 medlemmar brukar träffas på månadsmötena 
i de olika församlingarna. Då äter man något och har någon 
trevlig underhållning. Till exempel fick vi i Algutsboda njuta 
av sång och musik med Olle Björngren och vid kommande 
månadsmöte i Mikaelsgården i mars kommer vi att få lyssna 
till glada toner på ukulele.  

Vid flera månadsmöten underhåller oss vår skönsjungande 
sångkör under ledning av Stig ”Alex” Andersson. Våra duktiga 
gillesdansare som undervisas av Brita Emricsson visar också 
upp sina färdigheter vid dessa tillfällen. Från Långasjö är Siv 

Fransson och Gun-Britt Karlsson med och sjunger, Gun-Britt 
är också med och dansar. 

Alla medlemmar är välkomna att delta i de aktiviteter som SPF 
anordnar i Emmaboda. 

Förutom sångkör och gillesdans kan man också vara med 
på herrgymnastiken som Tage Bjuringer leder i Emmaboda 
Sporthall, spela bordtennis eller komma till ett Öppet Hus och 
träffa Siw Lillieborg-Weiber på Bjurbäcksgården.

Man har också möjlighet att vidga sina vyer vid de resor som 
SPF genomför. 

Varje församling har en kommitté som skall ansvara för mö-
tena. I Långasjö är det Elsie Fransson, Gun-Britt Karlsson, 
Gunn Eriksson, Ros-Marie Sandberg, Siv Fransson, Barbro 
Krona, Ingemar Elofsson och Barbro Karlsson som skall stå 
för arrangemanget av vårlunchen som vi avnjuter i Bygdegår-
den den 10 maj.

Vi hälsar gärna nya medlemmar välkomna till en aktiv pen-
sionärsförening. 

Barbro Krona 

SPF ELVA firade 25-årsjubileum i Långasjö Bygdegård år 2008
Foto Jan-Erik Fransson

Långasjö 
Hästsportklubb

Världscupsryttare till Långasjö

Helgen den 2-3 april kommer Lennart Lindelöw till Långasjö 
Hästsportklubb för att hålla kurs i bananalys och hoppträning. 
Han har vunnit SM-guld och representerat Sverige på Världs-
cuptävlingar runtom i världen under många år. Vill du veta 
mer om detta kan du gå in på klubbens hemsida www.lhsk.se

Johan Häggberg är en annat mycket duktig ryttare som nyligen 
varit som islandshästtränare i ridhuset. Senast han var här var 
den 29-30 januari. Här kommer en liten presentation av hans 
meriter. 

Han är en av Sveriges mest meriterade islandshästryttare med 
ett 15-tal SM-guld i varierande grenar. Nordiskt Mästerskaps-
guld i stilpass, 3 VM-guld, 2 silvermedaljer och en bronsmedalj 
i VM. Han har även fått fram många duktiga islandshästar 
genom åren. Johan har varit här ett antal gånger och haft 
träningar de senaste åren.

I vinter har det inte varit så mycket aktivitet förutom träningar 
för Katarina Torstensson som är hopptränare och Ingrid Er-
iksson som är dressyrtränare. Hanna Eriksson har hand om 
islandshästträning.

Nu längtar vi nog alla efter våren så att det går att rida sina 
hästar ute i skogen utan att vara rädda för att halka och göra 
sig och hästen illa. 

Nästa gång kommer jag att rapportera från årsmötet som är den 
24 februari. Då är det lite utmärkelser som kommer att delas ut.

Susanne Gustafsson
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Föreningsliv
 - ett stort engagemang på äldre dar

I ett tidigare nummer av Träskoposten kunde vi läsa om 
Långasjös rika föreningsliv. Det finns många föreningar 
här och många äldre är mycket aktiva och engagerade. 
Jag ställde några frågor om vad föreningslivet betyder, 
till några pensionärer här i Långasjö. 

Frågorna: 
1. Är du med i några föreningar?

2. Varför går man med i föreningar, vad lockar?

3. Vad ger det dig?

4. Jobbar du ideellt?

5. Hur tror du föreningslivet kommer att utvecklas i fram-
tiden?

Ulla och Gunnar Nilsson
- Vi är med i PRO, i hembygdsföreningen, Ulla är också 
med i kyrkokören.

- Vi är med för att ha saker att göra, annars blir man lätt 
sittande hemma.

- Det ger den sociala biten, att träffa andra.

- Vi är med och jobbar på Klasatorpet, vid sjön och Ulla 
jobbar också i kaffestugan. Det är roligt om det inte blir för 
mycket, det får inte bli ett måste.

- Vi hoppas att föreningslivet kommer att bevaras, men det 
blir värre och värre att få tag i folk till styrelserna.

Hilkka Alexandersson
- Revisor i Naturvårdsförening, sitter i valberedningen för 
Sockenrådet, Hembygdsföreningen och SPF.  Är också med 
i Rödakorset, Skytteföreningen och Emmaboda Lottakår.

- Man vill vara med och medverka, träffa folk och vara med 
på tåget, så att säga.

- Det är gemenskapen som ger mycket, man vill inte missa 
att träffa folk.

- Jobbar ideellt på Klasatorpet och i kaffestugan.

- Tyvärr så ser det inte så strålande ut för framtiden, det är 
mycket svårt att rekrytera, det märker man i valberedning-
arna, svårt att fylla alla poster. Samhället förändras. 

Olle Henriksson
- Jag är medlem i många föreningar. Är ordförande i PRO, Vice 
ordförande i hembygdsföreningen, sekreterare i sockenrådet 
och vice ordförande i PROs samorganistion i Emmaboda.

- För att kunna påverka, och när man har tid, kan man göra 
en insats.

- Det ger mig nätverk, man träffar mycket folk.

- Jobbar med alla uppdrag och på Klasatorpet.

- Inför framtiden, det får försöka hållas vid liv. Det är svårt att 
rekrytera nya, svårt  för de yngre att ha tid.

Veine Franzén
- Är med i Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen, Röda 
korset, Kyrkokören och Kyrkorådet.

- Det känns bra att kunna göra en insats.

- Det ger ett aktivt liv som känns värdefullt. Man får hänga 
med, vara uppdaterad.

- Jobbar som kyrkvärd och på Klasatorpet, lite i Röda korset 
också.

- Det finns alltid folk som vill engagera sig och tar ansvar. 
Människor måste gå samman när något är viktigt och söka 
varandras hjälp och stöd.

Gunla Johnsson
- Jag är med i SPF, Röda korset och hembygdsföreningen 
förstås.

- Välgörenhet lockade mej, man vill vara med och stödja

- Det sociala, man träffas och jag går på det jag orkar.

- Jag arbetar för  Röda korset i Kupan i Emmaboda. Annars 
orkar jag inte så mycket längre, när man är till åren gången. 
(Gunla fyllde 85 år precis på dagen, Grattis!)

- Jag tror det blir svårt för förenigarna i framtiden, det kanske 
blir nya sorters föreningar.

Eva Garami
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Livet ska levas rikt                  
hela livet
För några år sedan gjorde jag som riksdagsledamot ett 
studiebesök på Allégården i Långasjö. Det var natur-
ligtvis extra roligt att få göra ett studiebesök i min egen 
hembygd.  

Det var en vacker och varm sommardag och jag träffade 
en av de äldre gåendes barfota i gröngräset. Hon älskade att 
gå barfota och känna gräset mellan tårna. Personalen berättade 
också för mig om en man som behövde flytta in på boendet 
men som tvekade eftersom han inte ville skiljas från sin katt. 
Mannen fick en lägenhet längst ut i en flygel och fick flytta in 
med katt, en kattlucka installerades och mannen var naturligtvis 
väldigt lycklig. 

Jag har ibland som äldreminister använt dessa exempel som 
illustration på hur min vision för äldreomsorgen ser ut. Man ska 
kunna fortsätta vara den person man varit tidigare i livet också 
när man blir gammal. Så långt det bara är möjligt ska man få 
behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt 
och härligt. Äldre är inget kollektiv, det är unika människor 
med olika behov och olika önskemål. Och människan är både 
kropp, själ och ande så äldreomsorg får inte bara handla om 
att man ska få sina medicinska behov omsedda, utan också att 
livsinnehållet i övrigt ska vara rikt.

Från årsskiftet införs en värdegrund för äldreomsorgen. 
Den är jag stolt över att vi fått till. Vi skriver i lagtext att äld-
reomsorgen ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och 
att man ska kunna känna välbefinnande. Och eftersom välbe-
finnande är olika för oss måste frågan ställas till den enskilda. 
Vad tycker du om att göra? Vad njuter du av? Vad ger ditt liv 
mening och innehåll? Sedan ska allt göras för att efterkomma 
önskemålen. Också när man fysiskt orkar mindre kan livet ändå 
vara rikt. Och man kanske har lust att pröva nya saker också när 
man blir gammal. På ett äldreboende jag besökte uppskattade 
man mycket att få åka med stans raggare i öppna bilar. Det 
blev ett årligt återkommande evenemang. På en annan plats tog 
man med de äldre som ville till simhallen varje vecka, och till 
bowlinghallen. Man kan bowla också när man sitter i rullstol! 
Det blev allt fler som ville för varje vecka.

Boendet spelar roll för hur man kan leva. Allégården i 
Långasjö har varje dag barn som kommer för att äta sin lunch 
i äldreboendet. Vilken fantastisk idé! Vardagskontakt mellan 
generationerna! Det ger ett boende mitt i det pågående livet, 
inte vid sidan av samhället.

Vi har statsbidrag för byggande av fler platser i äldreboende 
men också för att bygga trygghetsboende. Trygghetsboende 
kan byggas både som hyresrätter och bostadsrätter. Man har sin 
egen lägenhet men det ska också finnas gemensamma utrym-
men med möjlighet att äta tillsammans, umgås och ha trevligt. 
Någon värd/värdinna ska finnas där någon del av dagen för 
att samordna aktiviteter. 

Ensamheten kan bli stor när man blir äldre. Man kommer 
kanske inte ut som förr och vänkretsen krymper. I trygghets-
boende kan man få nya vänner och ny gemenskap. Svenska 
forskningsstudier visar att den som bor på det sättet bevarar 
hälsan bättre och trivs bättre med livet. Trygghetsboende är 
efterfrågat av de äldre och behöver byggas i varje kommun. 
Det kan byggas av kommunala bolag, av privata entreprenörer 
eller av ideella aktörer, som församlingar och föreningar. Jag 
hoppas att trygghetsboenden ska växa som svampar ur jorden 
i hela Sverige de närmaste åren.

En 84-årig dam som varit pianolärare stor del av sitt liv, bekla-
gade sig för mig att ingen längre bad henne spela, fast förmågan 
fortfarande fanns kvar. 

- Jag vill inte bli betraktad som en åldring, sa hon så klokt. Jag 
vill bli betraktad som människa.

Jag tänker ofta på åldrandet som en rysk docka. Ni vet en 
sån där som man ta isär i två delar och då finns en ny lite min-
dre docka inuti. Därinnanför finns ytterligare en docka, sedan 
ytterligare en. När man åldras får man hela tiden nya skal. De 
blir kanske lite rynkigare för varje gång. Men inuti finns alla 
åldrarna kvar. Man minns hur det var när man var barn, när 
man var förälskad, olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Hela 
livets erfarenheter och kunskapssamlande finns kvar i de äldre. 
De ska betraktas som just så kloka och visa som de är. De är 
värda respekt. Vi ska lyssna på och lära av dem. Det är nu, med 
den nya värdegrunden, utgångspunkten för äldreomsorgens 
alla medarbetare men också för oss som är anhöriga eller bara 
helt enkelt medmänniskor.

Maria Larsson
Barn- och äldreminister, bördig från Allgunås 

Maria Larsson
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Långasjöprofilen

Elsie Fransson
Elsie tvekade när socialnämndens ordförande Gunnar 
Karlsson knackade på dörren till föräldrahemmet och 
sökte arbetskraft till ålderdomshemmet. Var det någon-
ting den då 17-åriga Elsie inte ville så var det att jobba 
med gamla.
Men hur det blev så tog hon sommarjobbet som blev till 
ett livslångt arbete och intresse.

Idag är Elsie pensionär sedan många år och håller sig aktiv 
med föreningsarbete, kyrkligt arbete, barn och barnbarn, 
handarbete, hem och trädgård och lite till.

– Min första förening var ”Unga odlare”. Då var jag 15 år! 
Föreningen hade en utställning av blomsterarrangemang i 
Bygdegården där de unga odlarna tävlade med sina bidrag. 
Elsie vann första pris med ett arrangemang av blåklint, brud-
slöja och rågax.

Om det var detta som sporrade henne att engagera sig i fören-
ingslivet vet hon inte. – Det var i alla fall inte hemifrån, mina 
föräldrar var inte föreningsmänniskor, konstaterar Elsie.

Hon är född bonddotter på Långasjö Östregård där föräld-
rarna Rut och Adolf  drev lantbruk.

Adolf, liksom många av hans syskon, hade som unga emigrerat 
till Amerika. 1932 flyttade han tillbaka till Sverige och bildade 
familj. Elsie föddes 1936 och hennes bror var den som tog över 
gården och lantbruket när föräldrarna blev gamla.

Idag är det Elsies son Anders som bor på gården med sin 
familj, men lantbruket är nedlagt.

Som alla andra i sin generation hade hon John Johansson som 
lärare i Långasjö skola och efter sju år gick hon fortsättnings-
skola där det mest handlade om hemkunskap. Elsie visar mig 
sin handskrivna receptbok som är från hemkunskapen. En 60 
år gammal receptbok som klarat sig igenom ett helt liv!

Här någonstans konfirmerades hon och var sedan vuxen. 

Och vad ska en ung tös göra när skolan är slut och fortsätt-
ningsskolan är avklarad? 

Hjälpa till med lantbruket naturligtvis, men även se till att skaffa 
sig de kunskaper som en ung kvinna ansågs behöva på denna 
tid. Elsie gick hos en privat sömmerska och lärde sig sy ”allt” 
och efter det gick hon tillsammans med andra Långasjö-töser 
på vävkurs i Bygdegården. De vävde hela dagarna och lärde sig 
väva både gardiner, mattor, löpare, dukar och mycket annat.

Det var efter vävkursen sommaren 1954 som hon som 17-åring 
fick sitt första ”riktiga” jobb på ålderdomshemmet i Långasjö. 
Hon ville inte, men tänkte att det var bara över sommaren. 
Planen var att till hösten börja läsa på Grimslövs Folkhögskola. 
Så blev det inte. Elsie fick fast tjänst och blev kvar över vintern. 

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, Bufféer eller andra mat-förslag

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

 www.hotell-amigo.se

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95
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I mars 1955 flyttade Elsie till Hovmantorp för att utbilda sig 
inom vården. Det var ingen arbetsgivare som krävde någon 
utbildning, men Elsie hade under sommarjobbstiden fastnat för 
yrket som hon tyckte var både roligt och utvecklande och hade 
en längtan efter att lära sig mer och fördjupa sina kunskaper. 
Parallellt med vårdkurserna på kvällarna i Växjö jobbade hon 
på ålderdomshemmet i Hovmantorp.

Efter fem år och vidareutbildning inom vården var det dags att 
packa kappsäcken och flytta från Hovmantorps ålderdomshem 
hem till Långasjö igen!

I Långasjö fanns Sven, en Älmeboda-pojk som hon hade 
träffat redan 1954. Han hade jobb som chaufför hos Långasjö-
Ericsson och var den som envisades med att de skulle bo i 
Långasjö.

De gifte sig, byggde hus på en avstyckad tomt från Elsies 
föräldragård och bildade familj.

Anders föddes först och Ulrik åtta år senare, vilket kan ha sin 
förklaring:

När Anders bara var ett år tog Ragnar Lejon från vårdhemmet 
kontakt med Elsie och ville att hon skulle börja hos dem. – Jag 
började jobba där och trivdes bra, men det var inte sådan vård 
som jag var van vid, berättar Elsie.

Efter ett år på vårdhemmet blev hon ombedd att börja på 
ålderdomshemmet och blev 25 år gammal, föreståndare för 
ålderdomshemmet! En blond och smal liten kvinna med ett 
glatt leende syns på bilderna från den tiden. Fast jag kan tänka 
mig att det var tufft att basa över all personal som fanns i bygg-
naden. Det gällde nog att man kunde ta i och vara bestämd. 
Under vårt samtal kommer föreståndarinnerösten fram ibland 
när hon berättar om vissa händelser. Den är bestämd och tydlig!

Det blev några år till på det gamla ålderdomshemmet och efter 
det på Allégården som byggdes nytt 1967.

1968 föddes Ulrik och Elsie tog barnledigt första året, men 
hade sedan tidigare i tankarna att vidareutbilda sig. Året efter 
började Elsie läsa i Växjö igen och fortsatte med det ett par år 
innan hon återvände till tjänsten som en utav två förestånda-
rinnor på Allégården.

Elsie har nära till skratt när hon inlevelsefullt berättar delar 
ur sin livshistoria. 

Det är tydligt att hon inte låtit sitt liv styras av tillfälliga nycker, 
utan intressen som väcktes tidigt har följt henne genom livet. 
Jodå, hon började som ”Ung odlare” och än idag är blommor, 
trädgård och odling ett stort intresse. På baksidan av villan har 
hon ett rejält prunkande trädgårdsland.

De tidiga sy och vävkurserna har resulterat i ett livslångt hand-
arbetande. Hon syr, broderar, väver och stickar och hemmet 
är fullt av hennes alster och även barn och barnbarn har fått 
sin beskärda del.

Och den motvillige tjejen som tog sommarjobb på Ålderdoms-
hemmet intresserade sig så för yrket att hon blev kvar ända 
fram till pensionen 1994. Det blev sammanlagt 40 år!

Föreningsmänniskan Elsie är fortfarande aktiv. Hon sitter 
med i Hembygdsföreningens styrelse sedan många år och är 
medhjälpare på Klasatorpet. Elsie har varit engagerad i arbetet 
vid Långasjön sedan den restaurerades på åttiotalet. Tillsam-
mans med grannen Birgitta ordnar hon fikat till arbetsträffarna 
vid Långasjön och går varje sommar städrundor runt sjön.

Även kyrkligt arbete ligger henne varmt om hjärtat och hon är 
både med i kyrkorådet, är kyrkvärd, fixar kaffet till morgonbö-
nen i kyrkan på onsdagar och sjunger i kyrkokören sedan länge 
tillbaka. På den tiden som det fanns en missionssyförening var 
hon ordförande där.

Hur många år hon varit med i styrelsen för CKF i Långasjö vet 
hon inte, men det är väl som allt annat så länge hon kan minnas! 

Inflikas kan att Elsie och Erna var tionde år har anordnat 
konfirmandjubileum. – år 2010 firade vi 60-årsjubileum, men 
det var nog sista jubileet, säger hon med en hänvisning till 
att de som fortfarande lever faktiskt börjar bli ganska gamla!

Både SPF och PRO orkar hon med och deltar på det som 
anordnas samt är medlem i Röda Korset. Sedan lämnar vi 
ämnet föreningslivet, för det känns ganska fulltecknat för att 
vara en dam på över 70 år!

Maken Sven gick bort 2008. – Det är tyst, tomt och tråkigt 
nu, konstaterar Elsie. De delade flera intressen, bland annat 
trädgård och odling och arbetet vid Långasjön.

– Att jag kan bo kvar i huset beror på Anders som stöttar och 
hjälper mig. Han är värd minst 10 000 rosor! utbrister hon. 
Och hade jag dubbelt så många så skulle jag ge hälften till 
mina fina grannar.

När jag ska gå har hon fortfarande mycket att berätta, men allt 
kan inte rymmas här.

– Detta är ändå bara en liten detalj av allt som hänt i mitt liv, 
säger hon sammanfattningsvis.

Katarina Jonasson

Elsie Fransson                                                Foto Jan-Erik Fransson
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Maud, Lisa, Weronika, Niclas, Albin, och Love i förgrunden Foto ur 
fam. Anderssons fotoarkiv

Johnny och Love                             Foto ur fam. Anderssons fotoarkiv

Generationsboende i 
Prästgården
Johnny, Maud, Niclas, Veronika, Albin, Lisa och Love. 
Alla bor de i Prästgården i Långasjö och tillhör tre gene-
rationer av familjen Andersson.
De verkar ha hittat en boendeform som alla är nöjda med 
och som alla har fördelar av.

Det var 2008 som vi såg hur Prästgården byggdes ut med en 
sidovilla som dockades ihop med huvudbyggnaden. På hösten 
samma år flyttade Johnny och Maud från villan i Lindsdal utan-
för Kalmar till nybygget och sin son Niclas familj i Prästgården.

– Tanken väcktes för ett par år sedan när vi blev pensionärer, 
berättar Johnny. Det var dels en önskan om att få komma lite 
närmre barn och barnbarn och kanske vara till hjälp och så 
småningom få hjälp tillbaka. Även det faktum att på ålderns 
höst äga och bo i en villa som kräver ständig skötsel och un-
derhåll gjorde beslutet lättare.

-Nu slipper vi allt ansvar för sådant. Visst hjälper vi till, men 
det är på våra villkor, säger Johnny

Redan när Niclas och Veronika köpte prästgården och flyttade 
till Långasjö för fyra år sedan skojade de med Niclas föräldrar 
och sa att de kunde flytta med och bo hos dem för Prästgården 
var så stor. Sedan blev det inte mer pratat om det förrän Johnny 
och Maud tog upp frågan igen.

Först letade de hus i Långasjö, men hittade inget som var 
lagom litet och dessutom skulle det ligga nära Prästgården så 
att barnbarnen hade lätt för att ta sig emellan.

Då kom funderingar på om de skulle bygga en stuga på präst-
gårdstomten eller om de skulle bygga om inne i prästgården. 
Det senare alternativet ströks rätt snart eftersom både Niclas 
och Veronika tyckte det var synd att förstöra den ursprungliga 
planlösningen och därmed en del av husets historia.

Den slutliga lösningen blev att bygga en sidovilla samman-

byggd med prästgården och där Johnny och Mauds lägenhet 
är en del av den nya villan plus gamla pastorsexpeditionen och 
konfirmandsalen

Johnny och Maud ångrar inte flytten för 2 ½ år sedan utan 
trivs jättebra både med sitt boende och med Långasjö. De 
känner att de har kommit bra in i samhället och skaffat sig 
nya bekantskaper. – Vi är föreningsmänniskor och har alltid 
varit engagerade, berättar han. Och då förstår man att de har 
kommit till helt rätt samhälle med sin uppsjö av föreningar och 
med en befolkning med föreningslivet i blodet!

Maud är med i Röda Korset och tillsammans är de med i 
Naturvårdsföreningen och hjälper till vid Långasjön och för 
Hembygdsföreningens räkning är de värdar vid Klasatorpet.

Johnny spelar dessutom dragspel och gjorde redan förra som-
maren debut på Sjöcaféet vid Långasjön tillsammans med 
Karl-Gunnar Gunnarsson, Lotta Odlingsson och Dan Bard.

De bor generationsboende med sin son Niclas, hans fru 
Veronika och deras barn Love, Lisa och Albin men Johnny 
och Maud har även en son med fru och två barn i Uppsala. 

– Det var väl det som kändes lite besvärligt när vi funderade 
över flytten till Långasjö, varför vi så att säga valde Niclas familj. 
Men så tyckte inte vår son i Uppsala. Han tyckte det var skönt 
att vi skulle bo nära Niclas, för då behövde han inte ha dåligt 
samvete för att han bodde långt ifrån och inte kunde hjälpa oss.

Dessutom är det väldigt praktiskt när de kommer ner för att 
hälsa på, för då behöver de bara åka till ett ställe!

Än så länge behöver Johnny och Maud inte så mycket hjälp 
och de är helt överens om att i detta skede har Niclas familj 
mer nytta av dem än vad de har nytta av Niclas familj. Niclas 
och Veronika har som alla andra aktiva barnfamiljer svårt att 
få livspusslet att gå ihop. De har båda jobb, barnen har sina 
aktiviteter, de har pågående renoveringsprojekt, är aktiva i 
föreningslivet, husdjur, trädgård, ja allt som tar sin lilla tid. 
Därför ser de många fördelar med att ha föräldrar/svärför-
äldrar nära till hands. 

– Vi sa att vi inte skulle bygga vårt liv kring att de bor här och 
kan hjälpa oss, men på något sätt gör man det ändå! säger 
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Generationsboende på Prästgården

Love, Niclas, Albin, Weronika och Lisa

Veronika. Niclas förklarar att de kan tacka ja till ett förenings-
uppdrag, ett jobb som ligger långt iväg, jobba över på kvällen 
för att de vet att de kan få hjälp med barnen och annat som 
gräsklippning, hundpromenader, hästutfodring med mera.

Det känns också bra för dem att Johnny och Maud faktiskt 
erbjuder sig att hjälpa till, att de verkligen vill hjälpa till så att 
det inte blir till tvång och måsten.

Barnbarnen Albin, Lisa och Love tycker det är roligt att 
farmor och farfar har flyttat till dem.

Minstingen Love som bara är tre år blir nästan varje dag hämtad 
från dagis av farmor Maud och tillbringar eftermiddagarna 
hos farmor och farfar och det tycker han är bra, säger han 
bestämt! Lisa och farmor har en del för sig om eftermiddagar 
och helger, till exempel bakar de ihop och ska framöver sätta 
upp en väv till Lisa.

Äldste barnbarnet Albin går i sexan och har både skolarbete, 
läxor och aktiviteter att hinna med, men naturligtvis hjälper 
farfar eller farmor till med att skjutsa om det behövs.

– Överhuvudtaget är det en trygghet för barnen att veta att de 
finns nära om vi inte är hemma, säger Niclas.

Det finns faktiskt dagar familjerna inte träffas och även om 
husen är i hopbyggda finns ingen genomgångsdörr emellan, 
utan ska de till varandra så får de gå ut och knacka på ytter-
dörren.

– Det är viktigt att vi respekterar varandra och visar hänsyn 
och gör så att vi kan leva var sitt liv, anser Niclas.

Det är också den enda nackdelen som de kan komma på med 
deras generationsboende, just det att man får tänka sig för 

ibland så man inte stör varandra och skapar grogrund för 
konflikter.

– Och så blir det svårt att flytta, inflikar Veronika. Om vi till 
exempel måste flytta för jobbets skull, då blir det för stort för 
Johnny och Maud att bo kvar här och nästa köpare kanske inte 
vill ha pensionärer på köpet.

Ingen av dem ångrar sitt generationsboende, det finns så många 
fördelar att de tycker att fler skulle våga satsa på det. 

– Flera i vår bekantskapskrets tycker att vi har gjort helt rätt 
och skulle själva vilja bo så här, avslutar Johnny

Text och foto
Katarina Jonasson



Träskoposten nr 1  201118

Företag i bygden

Strands Maskiner AB
Redan som 19-åring kände Daniel att han hörde hemma 
i en grävmaskin och idag driver han ett företag med 8 
anställda och omsätter 8 miljoner.

Det är dessutom ett riktigt familjeföretag med hustrun 
Tuija som sköter om papperna på kontoret, yngste sonen 
Niklas kör grävmaskin och äldste sonen David jobbar extra 
när det behövs.

Den fasta punkten för företagen är praktiskt nog hemma på 
gården i Brännamåla. Där finns kontoret i bostadshuset och 
en del av ladugården är ombyggd och utbyggd till verkstads-
lokaler, maskinhall och personalutrymmen. Daniel servar och 
reparerar sina maskiner till stor del själv. Såhär på vintern när 
det är mindre att göra utförs storservice på alla maskiner. Är 
det något han inte kan fixa själv kommer en verkstadskille ut 
eller så lämnas maskinen in till verkstad.

Utanför ladugården i Tuijas och dottern Lindas ridbana finns 
uppställningsplatsen för maskintillbehör som extraskopor, 
skärtrissa och vagnar. 

– De får jag nog flytta på snart, skyndar sig Daniel att säga 
när han visar runt. Allt är i ordning och snyggt och inne på 
kontoret finns resultatet av Daniels hobby som naturligtvis är 
att samla på modeller av maskiner. En hel vägg fylld av det 
som till stor del fyller hans liv!

Men hur hamnade den unge Daniel i en grävmaskin? Daniel 
började tidigt hjälpa sin pappa som körde stock med egen hjul-
lastare till Geijers. Daniel fastnade för det här med maskiner 
och köpte sin första grävmaskin 19 år gammal. På den tiden 
fanns ingen gymnasieutbildning för att bli grävmaskinist, det 
behövdes bara ett förarbevis. Så när förarbeviset var fixat och 
grävmaskinen inköpt var det bara att sätta igång! De första 
åren hyrde Lessebo ÅC in honom en del och han var mycket 
i Växjö och utförde jobb.

– Det är stora investeringar de första 10 åren, då är det svårt att 
få någon lönsamhet i det, berättar Daniel. En grävmaskin kos-
tar idag ca 1,8 miljoner kronor, detta att jämföra mot Daniels 
första begagnade grävmaskin som kostade 100 000 kronor!

Maskinparken består idag av 5 grävmaskiner, 1 dumper, 2 
traktorer och 1 hjullastare och Strands Maskiner är ett av de 
största grävmaskinsföretagen i kommunen.

Nu på vintern står flera av maskinerna hemma eftersom det 
är en säsongsbetonad bransch.

Det är i huvudsak snön som styr om dagen blir fylld av arbete 
eller om de kan ta det lugnt. Fast när man hör om alla snö-
röjningsuppdrag företaget har så känns det inte särskilt lugnt 
ändå, i alla fall inte en sådan här vinter!

Strands Maskiner sköter snöröjningen i Långasjö samhälle åt 
Emmaboda kommun (villagatorna) och genomfarten (Kyrkvä-
gen) åt Vägverket. Sedan kör de ett antal Vägverksvägar i södra 
kommundelen och ner en bit i Blekinge och in i Kronobergs 
län. De snöröjer Flygts fabriksområde och kör åt Enskilda 
vägar i några byar i Långasjö.

Daniel Strand och sonen Niklas Strand samt Lars-Erik Andersson och Willy Strand                                                        Foto ur Strands fotoarkiv



Träskoposten nr 1  2011 19

– Svevia ställer mycket krav på när och hur snöröjningen ska 
utföras. För att få skriva kontrakt med Svevia krävs först tre 
kurser som ska förnyas var tredje år, förklarar Daniel.

Det finns flera grävmaskinsföretag bara i Långasjö, ett antal 
till i kommunen och det verkar dessutom finnas jobb till alla.

– Vårt företag jobbar mest inom Emmaboda kommuns gränser, 
men även utanför. I fem år har vi grävt kablar åt Asfaltsbolaget 
nere i Blekinge och en annan stor kund är Emmaboda Energi, 
där finns alltid grävjobba att göra.

Arbetena med maskinerna kan vara rätt så skiftande, allt från 
att gräva för vatten och fjärrvärmeledningar, snöröjning, diken, 
grävjobb på villatomter till att bärga lastbilar och maskiner. 
Inne på verkstadskontoret hänger många foton på Strands 

Bygga nytt hus på äldre dar
Bertil och Signe Johansson i Skurebo byggde ett nytt hus 
på ca 70 kvm år 1996. Efter att tittat på olika hus som var 
till salu i Långasjö under våren och inget föll i deras smak 
bestämde de sig för att bygga ett litet hus på en avstyck-
ning på den gård Bertil är född på och bott i hela sitt liv. 

Signe hade då bott i Skurebo i 40 år. Det var säkert inte några 
fel på de hus de tittade på utan de ville helst bo kvar i Skurebo. 
Huset byggdes på ett plan ifall de inte skulle kunna gå i trappor 
när de blev äldre och värmen blev bergvärme för att slippa 
kapa och hugga ved. Det är inte heller så mycket att städa när 
huset är mindre. 

Huset har tre rum och kök. Vardagsrummet och köket är sam-
manbyggt med takhöjd ända upp till nock vilket gör att det 
ser rymligare ut. På baksidan är en uteplats mot söder som är 
skön att sitta på och under sommarens varmaste dagar har de 
även en mindre uteplats på norrsidan som är sval när det är 
som varmast.

När bygget av huset kom igång var det många som hade åsikter 
om detta. De var ju inte kloka som byggde nytt hus när de var 
så gamla som runt 70 år. En dag när jag var och handlade kom 
en äldre dam fram till mig och undrade hur jag kunde köra 
ut Bertil och Signe från huset på gården. Det var ingen som 
tänkte på att Bertil och Signe hade sålt gården till sin yngsta 
son Jörgen 1991 och att de då kommit överens om att den dag 
Jörgen ville flytta till Skurebo skulle de flytta någon annanstans. 

Vi själva tyckte det var en jättebra lösning. Bertil och Signe 
kunde bo kvar i Skurebo som de egentligen ville och viktigt 
var också att gården stannade inom familjen eftersom Bertil 
var tredje generationen som bott där. De har heller inte varit 
sysslolösa för på en gård med djur och åker och betesmark som 
skall hållas i gång finns alltid något att göra. Även om gården 
och djuren inte är deras egna har de hjälpt till med allt möjligt 
sedan de flyttade in i sitt nya hus och vi flyttade till gården.

Barnbarnen 
Fördelen med att ha farmor och farfar så nära är att det varit 
lätt för oss med barnvakt som kunnat komma på fem minuter 

ibland när det har behövts. För Villiam och Viktor är det en 
trygghet att farmor och farfar bor så nära om de är hemma 
själva. De var heller inte så gamla när de kunde gå själva för 
att hälsa på vilket de var väldigt stolta över. Våra barn har 
uppskattat att det funnits någon som haft tid för dem när inte 
mamma och pappa har haft det. Ibland när de hälsar på hos 
farmor spelar hon fotboll med dem. Signe står oftast i mål 
och som gammal handbollsmålvakt så klarar hon det galant 
trots sin ålder.

14 år senare 
Nu 14 år senare är Signe och Bertil glada för att de gjorde 
som de gjorde. De tycker att de bor jättebra och har nära till 
två av sina barn. Mats deras äldsta son flyttade till ett litet hus 
i Skurebo 2002 som tidigare varit fritidsbostad. Deras dotter 
Anneli bor i Göteborg. De behöver mer hjälp nu när de blivit 
äldre vilket är lättare när vi bor så nära varandra. De tycker det 
är tryggt att veta att vi finns nära om något allvarligt inträffar. 

En fråga jag fått många gånger är – Hur jag kan ha svärmor så 
nära? Tydligen förväntas det att man skall vara ovän med sin 
svärmor. För oss fungerar det jättebra och vi har roligt till-
sammans. Kan nog även erkänna att hon blivit som en andra 
mamma för mig.

Susanne Gustafsson sambo med Jörgen

maskiner som drar upp skolbussar, grävmaskiner, långtradare, 
skogsmaskiner mm som vält eller kört fast.

– Och så har vi utfört i princip allt grävarbete åt Mundekulla 
kursgård, gjort dammarna och fixat i ordning där, berättar 
Daniel

När vintern är slut och snön är avklarad väntar ett stort jobb 
med att gräva ner optokabel till Bredalycke med flera byar i 
Långasjö. Det kan bli nästa långkörare efter att ha grävt ner 
kraftledningar efter stormarna. Han verkar inte särskilt orolig 
för att det inte ska finnas jobb åt företaget i framtiden. Ett 
väl utfört arbete ger ringar på vattnet och visst känner alla vi 
i Långasjö till Strands Maskiner!

Katarina Jonasson

Bertil och Signes hus i Skurebo                        Foto Jan-Erik Fransson
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Runnamåla
Byn Runnamåla ligger i södra Långasjö. I väster och 
norr gränsar Runnamåla till Kronobergs län och byarna 
Kvisingsbo, Qvisingsö och Brännebo, i söder mot Ramsjö 
och Frostensmåla, i öster mot Häljanäs och Flaken.  
Byn består av åtta gårdar av olika storlek. Några gårdar 
är numera avstyckade och upp-delade i två fastigheter.
I början på förra seklet bodde det över 60 personer i Run-
namåla. Och så sent som i början på 50-talet fanns det 
fler än 30 fast boende i byn. 

Från mål till vänsterytter
Ganska unikt var att man på den tiden kunde ställa ett riktigt bra 
fotbollslag på benen. Här ges bara förnamn men minnesgod 
läsare kan säkert komplettera med efternamn. Och som det 
hette på den tiden; från målvakt till vänsterytter:

Alvar, 

Ingvald, Jean,

Tor, Birger, Sune

Åke, Rune, Kjell, Ingemar och Elon

Sju fastboende
Idag har Runnamåla sju permanentboende. I Södergården 
bor Torbjörn Antonsson med sin mor Evy samt på en annan 
gård Jean Helmersson. I Norregården familjen Karl-Erik och 
Helena Johansson med sina två ungdomar. Precis som i många 
andra byar har flera flyttat ut men äger och sköter fortfarande 
både hus och gårdar.

 

 

 

Runnamåla bebott redan på stenåldern
Enligt Riksantikvarieämbetet har det funnits en tidig boplats i 
Runnamåla. Boplatsen tros ha omfattat cirka ett ha och legat i 
närheten av det nuvarande vägskälet i Runnamåla.  Flera fynd 
av flinta tyder på att platsen var bebodd redan på stenåldern. 
Vad som hände sedan är dock okänt. Ett par större rösen på 
platsen vittnar dock om tidig befolkning även om rösena är 
från senare tid än stenåldern.

… men namnet är från medeltiden 
Grannbyn Ramsjö anses vara en av Långasjös äldsta byar och 
omnämns redan på 1300-talet. Strax norr om Ramsjö låg den 
mark som blev Runnamåla. Där fanns lite större bok- och 

Runnamåla Södergård, ägare Jean Helmersson
Runnamåla Södergård, ägare Torbjörn Antonsson

Runnamåla Södergård, ägare Kerstin och Sune Svensson

Runnamåla Mellangård, ägare Annika och Ulf  Gunnarsson, 
skogsfastigheten ägs av Per-Olov och Ulf  Gunnarsson

Runnamåla Södergård, ägare Familjen Ohl från Tyskland
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ekskogar med riklig tillgång till ollonbete för svin. Just detta 
med marker för svin stämmer väl med att den första delen i 
namnet Runnamåla kommer från ordet ”Rune eller Runi”, som 
betyder fargalt på gammalsvenska. Byar med namn som slutar 
på ”måla” är i regel från 1300-1400 talet. Så Runnamåla som 
byanamn är troligen från denna tid.

Enligt så kallade frälselängder bestod Runnamåla på sent 1500-
tal av tre gårdar, s.k. frälsehemman; Norregården, Mellangården 
och Södergården. Dessa hemman ägdes under 1500- 1700-talet 
av olika i samhället högt upp-satta personer som inte var bo-
satta i byn. Man kan läsa om adelsmän, friherrar, ståt-hållare, 
en häradshövding, en landshövding, höga militärer och till 
och med om biskopen i Växjö och hans familj som ägare av 
hemman i Runnamåla. 

Julia - vårt framtidshopp
 Julia (16), som bor på släktgården Runnamåla Norregård, 
är en målmedveten ryttare i sin åldersklass. Julia tävlar 
på nationell nivå i ban-hoppning. Hon började rida redan 
som fyraåring och vann sin första tävling när hon var åtta. 
Nu är prisbordet mer än fyllt och medaljerna trängs på 
stallväggen. Den största framgången är segern i Börjes 
Cup med Lina. Ett lite längre mål är att bli stabil i med-
elsvår A-hoppning.

– Som ryttare kan man tävla i många grenar, hoppning, galopp, 
fälttävlan, dressyr men det är hopp och banhoppning som är 
roligast säger Julia. 

Idag har familjen Johansson, som förutom Julia består av pappa 
Kalle, mamma Helena och storebror Hampus, tre ponnys. Det 
är två D-ponnys, Wille och Pelle, samt C-ponnyn Lina. 

– Man delar in ponnys i olika klasser beroende på storlek för-
klarar Julia. A-ponnys är minst och D-ponnys är de största. 
En D-ponny får max vara 1,48 m i mankhöjd. Med en D- el-
ler C-ponny hoppar man över hinder som är omkring 1,30 m 
alltså nästan lika höga som hästen är hög. Som junior får man 
tävla på ponny upp till det att man fyller 18 år sedan är det 
häst som gäller.

– För att lyckas och bli bra är det viktigt att man har bra hästar 
men det är inte alltid den bästa hästen vinner utan det är kom-
binationen häst och ryttare som avgör. Jag tränar för Katarina 
Torstensson från Nöbbele men de flesta träningstimmarna 
gör jag hemma på gården eller i ridhuset i Långasjö fortsätter 
Julia. I vinter med så mycket skare och isiga vägar blir det mest 
ridning inne för att undvika skador. 

De tre välputsade ponnyhästarna kräver sin skötsel. Kalle svarar 
för frukost och för Julia gäller det att efter skolan ta över både 
skötsel och inte minst träning och åter träning. En sådan här 
vinter med mycket snö är extra jobbig. Hästarna behöver mer 
mat och får äta mycket inne men trivs också bra ute när det är 
torrt. Blötsnö och blåst är det sämsta vädret.      

Träskoposten önskar Julia lycka till!

Text och foto
Ulf  Gunnarsson

Från tidigt 1800-tal tycks emellertid alla gårdarna i byn ha varit 
brukade av självägande bönder. Idag ägs fortfarande de flesta 
av gårdarna av någon med rötterna i byn från denna tid.

Text och foto
Ulf  Gunnarsson

Källor:
Riksantikvarieämbetet,
Långasjö. Försök till en sockenbeskrivning, Eric Elgqvist (1938),
Gård och by i Långasjö socken, P G Vejde (1978),
Ortsnamn i Småland, Göran Hallberg (1983)

Julia Johansson med ponnyn Wille, Runnamåla Norregård

Bilden på Julia och Wille som 1:a sida               



Träskoposten nr 1  201122

Livet på Allégården
Vi ska nu besöka Allégården, ett särskilt boende i cen-
trala Långasjö, med närhet till både affär, kyrka, bank 
och grönområde. Här finns 17 lägenheter, varav 15 med 1 
rum och kokvrå, 2 lägenheter med 2 rum och kök, samt 2 
korttidsplatser. Det krävs en biståndsbedömning, för att 
få en lägenhet här. 

Enhetschef  Anita Bäckström tar emot på sin expedition. 
Hon har varit ansvarig för Allégården i dryga sex år och har 
idel lovord för Allégårdens personal: en sammansvetsad och 
kreativ stab, som löser de flesta problem på egen hand! Per-
sonalstyrkan utgörs av 23 anställda. Alla jobbar både inne på 
Allégården och ute i hemtjänsten. Sedan ett år tillbaka jobbar 
fem av dem natt, två i taget – tidigare var en person ensam om 
nätterna. Dubbleringen av nattpersonalen är en stor förbätt-
ring – en trygghetsfaktor både för boende som för personal. 

Samhällsdebatten om äldreomsorgen är stundom hård 
och kritisk. Hur omhändertas och bemöts egentligen våra 
gamla? Låsta dörrar, näringsfattig mat, vanvård, passivitet, 
ingen utevistelse, integritetskränkning, oro...... Hur ser det ut 
på Allégården? 

Jo, så här: Alla dörrar är olåsta dagar som natt (ja, inte ytter-
dörrarna, som låses nattetid, och vem gör inte det?) maten är 
bra, dofterna från tillagningen retar aptiten, välklädda pensio-
närer, dagliga aktiviteter, där man fritt väljer om man vill delta, 
utevistelse på innergården sommartid. Promenad, i den mån 
tiden tillåter. Lugn och ro och omvårdnad, om man är trött 
och sjuk. Ingen ska behöva känna sig rädd och övergiven. Nu 
när man är två personal på natten, hinner man sitta hos den 
som eventuellt är orolig. 

– ”Här är bra”, säger Gunborg Karlsson, som sitter och lyser 
som en sol i cafét. ”Det är lugnt och skönt!”

Förmiddagarna är fulla av aktiviteter. Omsorgsassistent 
Tina Robsson har ansvar för dagverksamheten. Till sin hjälp har 
hon Anna-Lisa Karlsson. Förmiddagens aktivitetspass inleds 
med gymnastik och tidningsläsning i dagrummet. Anna-Lisa 

leder gympan till dansbandstoner. Deltagarna sitter i ring. Allan 
och Folke uppmuntrar varandra med glada tillrop: 

– ”Heja Folke!” – ”Heja Allan!” – ”Nu sprack byxen!” skäm-
tar Allan. Stämningen är på topp! Efter gympapasset plockar 
Anna-Lisa fram en dagstidning och läser en artikel om en man, 
som fångade en tjuv i sitt kök. Förmiddagspasset erbjuder också 
Bingo varje onsdag samt olika former av cirkelverksamhet 
över en kopp kaffe. 

Även på eftermiddagarna erbjuds olika aktiviteter.  Då blir 
det ofta utifrån kommande besök: sångstund med Ingrid 
Svensson eller Tommy Elmgren och högläsning av Ann-
Kristin Elgarn är regelbundet återkommande aktiviteter. Varje 
torsdagseftermiddag kommer präst och kantor från Långasjö 
församling och håller andakt. På fredagarna är det ”fredagsmys” 
med hembakade kakor och god samvaro. 

Föreningar och organisationer ordnar då och då samman-
komster med fika och underhållning. Inbjudan utgår då även 
till kringboende. Under sommarhalvåret utnyttjas trädgården 
på baksidan. Där odlas lite att lukta och känna på, där ordnas 
grillfest och där kan man få luft och sol. Varje månad samman-
ställs ett informationsblad med aktiviteter. Med all rätt kallas 
Allégården för ett allaktivitetshus – för seniorer.

Restaurangens matlagningsdofter sprider sig ända ut på 
Kyrkvägen. Vid entrén är det liv och rörelse - skolbarnen är på 
ingång! I foajén sitter pensionären Folke Eriksson och väntar 
på sin tur. Idag luktar det grönsakssoppa från köket. Folke gillar 
allt som serveras, men bäst av allt är kroppkakorna! 

– ”Dom är hemlagade!” konstaterar Folke nöjt. Skoleleven 
Wilma Klaesson kommer och visar Folke, vad hon valt till 
lunch: en fräsch salladstallrik.

När barnen ätit klart är det de boendes tur. Att få njuta av 
nylagad god husmanskost är en fråga om livskvalitet. Restau-
rangen tillagar c:a 150 portioner varje dag, inklusive skola och 
barnomsorg. En del matportioner bärs ut till boende runt om 

Gunborg Karlsson och omsorgsassistent Tina Robsson

Wilma Klaesson visar Folke Eriksson vad hon valt 
till lunch
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i socknen. Vissa arbetsplatser, som t.ex banken och Södra 
gör matbeställningar här och hämtar dagligen sina portio-
ner.  Tillsammans med de boende samlas matgäster från 
omgivningarna. Vid ett bord sitter ett gäng maskinrepara-
törer från Tingsryd. De är för tillfället inhyrda på Södra. 

Vid ett annat bord sitter en grupp idel trivsamma långasjö-
bor, som gärna äter sin lunch på Allégården. De är överens 
om att maten är utmärkt. Det finns flera favoriter, bl. a de 
populära kroppkakorna. Dem får man inte missa. 

– ”Synd bara, att man inte orkar så många nuförtiden, som 
när man jobbade”, säger Rune Axelsson. ”De är så stora – 
jag orkar bara en!”  – ”En och en halv är lagom för mej”, 
säger Klas Fredriksson. 

Ulla Münter har verkligen tänkt över det här med maten. 
Sedan hon blev ensam, tar hon regelbundet en lunchpro-
menad till Allégårdens restaurang. - ”På det här viset får 
jag en varierad kost, säger Ulla. Dessutom får jag sällskap 
vid matbordet.”  Ulla uppskattar det stora utbudet av frukt 
och grönt. Skulle hon handla in så många olika sorter till 
sitt ensamma hushåll, skulle det bli mycket som låg och 
blev dåligt. Gun-Britt Alm håller med. – ”Lagar man själv 
sin mat, kan man få äta matrester i flera dar. Här blir det 
alltid nylagat!” 

Mästerkocken heter David Karlsson. Han får idel beröm 
för maten och har all anledning att sträcka på sig. Men han 
är noga med att påpeka att de är fyra som jobbar i köket. 
Förutom lunchserveringen erbjuder köket frukost och 
kvällsmat. Hela dygnet går det att få kaffe och kaka. 

Personalen bekräftar att de är ett sammansvetsat team 
med vana att ta eget ansvar. Flera i personalen har varit 
med om ett antal omstruktureringar i äldreomsorgen. För 
tillfället har allt utvecklats till det bättre! 

Arbetet är mera jämlikt fördelat, så att t.ex alla även jobbar 
med hemtjänst. Det är behovet som styr hur många som 
får del av hemtjänsten, i dagsläget rör det sig om ett 20-tal. 
Arbetet blir omväxlande, när man emellanåt får ge sig ut i 
socknen och träffa dem som bor i sina hem. 

En stor kvalitetshöjning är, att särskild omsorgspersonal 
tar hand om dagverksamheten för de boende. Medan ett 
gäng pensionärer samlas och har t.ex gympa med Tina eller 
Anna-Lisa, kan övrig personal ägna sig mer individuellt åt 
dem som har andra behov. 

Vilket förhållningssätt har ni som personal, för att allt ska 
bli så bra som möjligt för de boende? frågar jag personalen. 
Ros-Marie Adolfsson svarar genast: 

-”Vi ska tänka, att de är vi, när vi blir gamla!” Så enkelt och 
så suveränt uttryckt! Ett sådant förhållningssätt måste vara 
den bästa garantin för god omsorg!

Text och foto
Annika HjalmarssonOmsorgspersonal Lena Holmqvist, Anna-Lisa 

Karlsson, Agneta Ottosson, Ros-Marie Adolfs-
son och pensionären Allan Karlsson

David Karlsson, kökschef

Ulla Münter äter gärna på Allégården

Allan Karlsson, enhetschef  Anita Bäckström, 
Göte Petersson, Robin Algotsson och Börje 
Karlsson laddar upp för BINGO
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Ålderdomshemmet i 
Långasjö 1931 - 1967
På den plats där Allégården idag ligger, fanns tidigare 
Långasjös ålderdomshem, en rödmålad träbyggnad i två 
våningar och en vindsvåning. Huset stod färdigt 1931. I 
boken ”Långasjö, försök till en sockenbeskrivning” från 
1938, kan man läsa följande lyriska beskrivning av det 
nybyggda ålderdomshemmet:
 

”I ålderdomshemmet finns utrymme för 16 pensionärer. Den vackra 
byggnaden gör ett ståtligt intryck, belägen som den är å en synnerligen 
vacker plats omedelbart intill kyrkan och omgiven av åldriga lövträd. 
Redan det yttre röjer hemtrevnad, och läget uppskattas givetvis av de 
gamla, som härigenom kunna få tillfälle att besöka kyrkan. Byggna-
den är fullt modernt och ändamålsenligt inredd. Den består av käl-
larvåning med värmeanläggning, tvättstuga etc. samt tvenne våningar 
med rum för pensionärerna. Första våningen inrymmer också kök och 
matsal. Elektriskt ljus är inmonterat ävensom elektrisk kraft för upp-
fordring av vatten. Telefon har även inletts i hemmet. Dessutom finns 
en större radioapparat uppsatt för att glädja och underhålla de gamla, 
som här fått en fristad efter ett många gånger hårt och strävsamt liv. 
Såväl radion som en större orgel, vilken hemmet fått mottaga för en tid 
sedan, äro gåvor av Långasjö sparbank.” 

Ålderdomshemmet tillkom efter 1918 års lag om inrättandet 
av särskilda hem för de gamla. Innan dess hade gamla framför 
allt tagits omhand av sina anhöriga. De som saknat sådant nät-
verk, tog socknen hand om, på ett eller annat sätt. Man kunde t 
ex hamna i fattigstugan, gå på roten (bo hos olika bönder som 
inhyseshjon) eller säljas på auktion till lägstbjudande! Efter 1918 
blev det förbjudet med sådana fattigauktioner. Även rotegången 
förbjöds. Fattigstugorna var ofta under all kritik. På 1920-ta-
let diskuterades ålderdomshemsbygget på kommunmötena i 
Långasjö. Man prövade olika tankar och idéer, men bestämde 
sig till slut för att bygga på kyrkans mark, mellan prästgården 
och kyrkan. Huset stod alltså klart 1931.

Idag finns endast minnen kvar av det gamla ålderdomshem-
met – och en del foton. Eftersom det stod helt nära nybygget 

Allégården, revs det, när den nya anläggningen tagits i bruk. 
Och då hade redan den Röde Hanen försökt göra slut på 
alltihop! Många sockenbor minns ”den gamla goda tiden”, 
inte minst de som hade sin arbetsplats på ålderdomshem-
met. De minns trångboddheten, de stärkta trådgardinerna, 
trasmattorna, AGA-spisen, baddagarna, vedeldningen, alla 
förkläden som skulle strykas – och så minns de förstås alla 
goa gamlingar som de lärde känna under sina arbetsår: Axel i 
Bommen, Karin på Ängen, Astrid på Hemmet,......en brokig 
samling boende: en del kom till hemmet redan i 30-årsåldern 
och bodde där livet ut – andra var gamla, när de kom och bars 
sedan ut under värdiga former. När någon var död, ställdes 
kistan i dagrummet, de gamle samlades runt om och prästen 
kom och hade utfärdsbön.

Trångboddheten var stor. Hemmet, som byggts för 16 
pensionärer, blev snart överbefolkat. Här var det inte fråga 
om egen lägenhet, här fick man tränga ihop sig två eller tre 
i samma rum. Endast i undantagsfall fick man eget. De som 
hade piggast ben fick bo högst upp på tredje vind! På 1960-talet 
samsades 21 boende på ålderdomshemmet. De flesta nöjde sig 
med att dela rum med någon helt okänd. Man hade ju i alla 
fall en egen byrålåda och eget nattygsbord med potta! Och 
så delade man på två toaletter och ett badrum. Många av de 
boende var ganska raska – Axel sågade upp all ved som gick 
åt till uppvärmningen, inte bara av ålderdomshemmet, utan 
också av skolan (nuv. sockenstugan), Astrid skalade potatis 
och diskade, Per torkade disken och gick ärenden, kvinnorna 
stickade strumpor, man odlade potatis och hade fruktträdgård. 
Var gamlingarna piggare förr? Eller kanske yngre?

Personalen, däremot, var inte så stor. Det var en före-
ståndarinna, en kokerska och två biträden. Under lång tid 
hade föreståndarinnan sin bostad på hemmet och var alltid 
anträffbar. Biträdena bodde också i var sitt rum på hemmet 
och byttes vid att ha nattjour en vecka i taget. Den som hade 
jouren arbetade först dag och var sedan beredd att rycka in 
på natten. Ringledning fanns mellan de boendes rum och den 
som hade jouren. På liknade sätt delade man på eldningsjouren 
– var sin vecka svarade personalen för att hålla värmepannan 
igång. 1962 utökades bemanningen med särskild nattpersonal. 
June Eriksson har tidiga minnen från ålderdomshemmet. Hon 

Boende och personal framför entrén 1962

Karin på Ängen i sitt rum på ålderdomshem-
met på 1950-talet.
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började arbeta där redan 1947. Elsie Fransson kom som ung 
”piga” 1954. Efter flera år på annat håll återkom hon 1962, 
då som föreståndarinna. Ingegärd Svensson började 1959 och 
Ruth Elofsson kom 1961. 

– Det var roligt och gemytligt, intygar de. Vid högtiderna var 
det festligt. Vi dukade långbord och åt tillsammans alla, som 
en stor familj. En gång om året var det husförhör, varje lördag 
kl. 17 kom prästen och höll andakt, Pingstförsamlingen, Röda 
Korset och CKF gjorde också besök. 

Och så var det kycklingarna på vinden. – Jo, när Anna 
Jönsson var föreståndarinna, det var före 1962, kom hon en 
dag med 100 nykläckta kycklingar som förvarades på utbredda 
tidningar på tredje vind. Sen tog hon ledigt i fjorton dar, och 
personalen matade och vattnade snällt de 100 kycklingarna, så 
de växte och frodades. När ”syster Anna” kom tillbaka, hade de 
små dunbollarna förvandlats till fullfjädrade fän! Det blev brått 
att få ner dem från vinden och till uthuset, där man brukade 
förvara och göda julgrisen. Sedan slaktades de unga hönsen och 
tupparna efter hand tills alla 100 var uppätna. Julgrisen göddes 
extra stor och slakten reddes upp i källarens bagarestuga av 
personalen. I källaren skrubbades också all tvätt, och så gällde 
det att hålla eld i vedpannan. AGA-spisen i köket eldades med 
koks och skulle alltid brinna, dag som natt. 

Så blev ålderdomshemmets saga all. Det var veckan före 
påsk 1967. Nu skulle man bara fira påsk i lugn och ro i sitt 
gamla ålderdomshem, sedan skulle alla gamlingar flyttas över 
till nya, fina, enskilda rum i den nybyggda Allégården. Det var 
bara 5-6 meters flyttsträcka – det skulle gå att stillsamt traska 
över gården och ta de nya rummen i besittning. Men så lugnt 
skulle det inte bli! Elsie och Ingegärd var på tredje vind och 
vävde. Ute stormade det. Elsie började ana oråd och fick för 
sig att resa stegen och titta upp genom luckan till ”fyran”. Där 
vällde röken fram! Ålderdomshemmet brann! Elsie ilade nerför 

trapporna, kastade sig över telefonen och larmade brandkåren, 
d v s hon ringde till Erik Nilsson (brandchef  i Långasjö) och 
han var där med brandbilen på tre röda minuter. Brandlarmet 
tjöt från den lilla brandstationen vid kyrkstallarna och frivilliga 
brandkåren kallades ihop. Snart klättrade raska män omkring 
bland takpannorna för att lokalisera eldhärden. Andra frivil-
liga hjälpte till och de gamla flyttades i all hast över till sitt nya 
boende. Många hann inte ens uppfatta att det var eldsvåda. 
Axel i Bommen stod ute och högg ved, men han hann i alla 
fall in och hämta sin påsk-konjak!

Byggmästaren Martin Johansson, som ledde bygget av Al-
légården, skriver i Långasjökrönikan 1983: 

”Den gamla byggnaden blev svårt brandskadad, men de nya husen klarade 
sig. Det viktigaste var ju att alla pensionärerna, med den goda hjälp som 
fanns, kunde flyttas över till de nya lokalerna. Nya hemmet var färdigt 
för inflyttning, och på detta sätt gick det ovanligt fort med flyttningen. Jag 
hade åkt hem till lunch vid 12-tiden, och när jag kom tillbaka vid 1-tiden 
var allt detta avklarat till min mycket stora överraskning!”

Med facit i hand, kan man konstatera, att genom rådigt och 
snabbt ingripande avvärjdes, vad som kunde blivit en katastrof! 
Tänk om elden fått ordentligt fäste, tänk om man misslyckats 
med att evakuera ett 20-tal gamlingar – utrymningsvägarna 
var bristfälliga och absolut inte pensionärsvänliga! Det hade 
blivit ett trauma för hela bygden! Nu blev det inte så och vi kan 
glädjas åt att Axel i Bommen efter många år på ålderdomshem-
met fick fira en Glad Påsk med sin påskkonjak på Allégården!

Annika Hjalmarsson

Källor:  Långasjö – försök till en sockenbeskrivning 1938
 Långasjökrönikan 1983
 Tack till June, Elsie, Ingegärd och Ruth.

Knutsfest 
söndagen den 16 januari

I vanlig ordning anordnade Långasjö GoIFs Supporterklubb 
en Knutsfest för att raska ut julen. Ett 80-tal personer besökte 
Bygdegården för en gemensam fika innan duktiga barn tog ton 
på scenen för att både sjunga och spela. 

Sen blev det paketauktion innan merparten av besökarna 
tog upp juldansen. Många varv blev det till dragspel innan 
plötsligt tomten kom på ett sista besök innan sin återresa till 
Tomteland. Alla snälla barn fick en påse av tomten, om man 
bara väntade på sin tur. 

Supporterklubben tackar alla som gjorde denna eftermiddag 
till ett trevligt minne!

/Supporterklubben
Camilla Lennartsson
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Fastekampanjen 2011 
– ALLT för att utrota hungern

Aldrig förr har vi varit 
så rika i världen, ändå 
dör 16 000 barn varje 
dag till följd av hunger. 
Så kan vi inte ha det. 
Den 6 mars drar vi 
igång fastekampanjen. 
Nu gör vi ALLT för att 
utrota hungern. Var 
med du också, så gör 
vi det tillsammans!

Världen har blivit bättre 
på många sätt de senaste åren. Men inte för alla. Var sjätte 
människa är undernärd. I årets fastekampanj fokuserar vi på 
rätten till mat. Vi vill göra ALLT för att utrota hungern. Sverige 
kommer att sjuda av aktiviteter och i Långasjö är du välkommen 
till Musikcafé, olika gudstjänster i fastan, brödbod, kyrkkaffe 
med semlor och mycket mer. 

Var med och bidrag!

Sockenstugan i våra hjärtan

I Långasjö har vi en fantastisk tillgång i vår Sockenstuga. 
Den byggdes redan 1866 och har sedan dess tjänat sock-
nens invånare på alla möjliga upptänkliga sätt. Nu får vi 
alla hjälpas åt att bevara och bruka den på bästa sätt och 
bidra till dess finansiering.

Runt sekelskiftet rymde den både skolsalar, kommunsal och 
bostäder för både barnmorskan Anna Liljegren med familj samt 
skolläraren Peter Bergstrand med sin familj. Här fanns också 
en tid socknens bank med eget kassavalv och bankstyrelsen 
sammanträdde regelbundet i Sockenstugan. Här möttes man 
för smittkoppsympning och mönstring, utauktionering av 
fosterbarn, för att dryfta kommunala frågor eller för att se på 
skioptikonbilder. 

På 1960-talet byggdes Sockenstugan om till bibliotek och för-
samlingshem, med lokaler för barn- och ungdomsarbete samt 
den större Bergstrandssalen. Idag finns även ett flitigt använt 
rum tillägnat författarinnan Gertrud Lilja, trivsamt möblerat 
med hennes egna donerade möbler.

Sockenstugan har verkligen en historia att berätta och är ett hus 
med en själ! Ett härligt hus med både Elisabeth Bergstrand-
Poulsens målningar och böcker samt Gertrud Liljas samlade 
utgivning.

Svenska kyrkan i Emmaboda pastorat som idag äger Sockenstu-
gan vill att den fortsatt ska vara en viktig byggnad i Långasjös 
hjärta. Ett öppet hus för alla som bor och verkar i socknen. 

Sockenstugan                                                   Foto Jan-Erik Fransson

Välkomna att titta in när ni går förbi! Undertecknad har här ett 
ljust och härligt arbetsrum, där jag gärna sitter ner och samtalar 
en stund med den som har vägarna förbi.

För att bevara Sockenstugan för framtiden krävs att den under-
hålls och hålls i gott skick. Huset är stort och det finns alltid 
mycket att göra. För att hålla nere energikostnaderna kommer 
tredje våningen så snart vädret tillåter att tilläggsisoleras. Vi 
hoppas att alla vill vara med och stötta vår Sockenstuga på olika 
sätt, bästa sättet är att använda den! Från och med 2011 kom-
mer vi att ta ut en hyra för Bergstrandssalen med kök på 500 
kr/dag för externa föreningar och enskilda. De mindre rum-
men kostar 200 kr/dag att hyra. Ett gammalt hus är dyrt i drift, 
men vi hoppas att så många som möjligt även i fortsättningen 
vill använda vår Sockenstuga. Ni är alla hjärtligt välkomna!

Ulla Sköldh Jonsson

Välkomna till Allégården på torsdagar   
 
Varje torsdag kl 16 finns Britta Mård och Ulla Sköldh 
Jonsson på Allégården för en stund av andakt och sång. 

Denna torsdagsgemenskap är öppen för alla, inte bara för dem 
som har sitt hem på Allégården. Alla är välkomna för en stund 
av sång och gemenskap. 

Vi samlas i ett av de trivsamma sällskapsrummen och ju fler vi 
blir desto trivsammare blir det. För dem som har sitt boende på 
Allégården är det alltid trevligt med besökare från hela socknen. 

Så välkommen du också!
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Sång & Musik 
i Långasjö kyrka

Tisdag 22 mars kl 18.30
Musikcafé med 60-talslåtar
med Kyrkkokören, paketauktion, lotterier m.m.
till förmån för fasteinsamlingen.
Tag gärna med paket!

Söndag 
27 mars kl 10.00
Mariamässa
utifrån Bo Setterlinds diktning
Solist  – Yvonne Tufvesson Rosenkvist

Söndag 3 april kl 16.00
Musikgudstjänst
med sång av Kajsa Sandberg
Brödbod till förmån för fasteinsamlingen!

Söndag 17 april kl 14.00
Påskmusikal
med Lilla kören, Juniorer och Miniorer

Lördag 30 april kl 19.30
Musikandakt
med Lotta Odlingsson och 
Yvonne Nilsson
Valborgsmässofirande vid sjön
tillsammans med Röda korset 

Dagledigträffar i 
Långasjö Sockenstuga

Onsdag 30.3  kl 14.00
Carola Blom sjunger
visor och sånger

Onsdag 27.4 kl 14.00
Desirée Jonsson visar bilder
och berättar om en resa till Bolivia

Välkomna!

Stilla veckan och Påsk

Måndag 18 april kl 18.30

Passionsandakt med Heliga 
danser

Tisdag 19 april kl 18.30

Passionsandakt med Kyrkokö-
ren

Onsdag 20 april kl 18.30

Passionsandakt med Taizé-
sånger

Torsdag 21 april kl 18.30

Skärtorsdagsmässa

Fredag 22 april kl 10.00

Långfredagsgudstjänst
med Kyrkokören

Söndag 24 april kl 10.00

Påskhögmässa
med Kyrkokören
Kyrkkaffe med påsktårta
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Så här du når du oss 
i Långasjö församling:

Pastorsexpeditionen   101 95

Kyrkoherde Anette Geyer   254 51

Komminister Ulla Sköldh Jonsson  254 56

 ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se       

Kantor Britta Mård   254 62

Kyrkvaktmästare Johan Gustavsson 

Ans. minior/junior  Olivia Hutin-Lange 072-20 03 255

Kyrkorådets ordf. Karin Gustavsson 0477-630 65

Sockenstugan    254 61

Kyrkvärdar:

Annette Dahlskog   505 63

Berit Elofsson    504 00

Magnus Eriksson    501 45

Elsie Fransson    500 77

Veine Franzén    0478-210 62

Karin Gustavsson   0477-630 65

Heliga danser
i Sockenstugan i Långasjö

Välkommen att vara med och dansa! Vi dansar cirkeldanser, 
meditativa och enkla danser från olika traditioner. Heliga 
danser är bön och lovprisning i rörelse, det är något vi gör 
tillsammans och som gör något med oss. Att dansa är bra för 
kropp, själ och ande.

Söndagar kl 18.30  -  27 feb, 20 mars, 17 april, 22 maj, 3 juli 

Mer information: Melsene Laux tel 0471-500 55 eller Ulla 
Sköldh Jonsson tel 0471- 254 56.

Samtalskvällar 
utifrån en bibelbok

Med hjälp av Apostlagärningarna – har vi gett oss ut på en 
upptäcktsfärd i den första kristna församlingens historia – men 
deras erfarenheter och upplevelser av livet har många berö-
ringspunkter med vår tid. 

Vi samtalar om livets och trons frågor. Det är våra frågor kring 
livets mening och hur livet ska levas. Att möta andras tankar 
och frågor hjälper mig själv att fundera vidare

Vi möts i Sockenstugan varannan torsdag kl 18.30. Du är 
välkommen när det passar dig!

Vi inleder varje samling med att dricka te/kaffe tillsammans 
– läser tillsammans och samtalar sedan om det som känns 
aktuellt.

Vill du veta mer kontakta:

 Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56

/ ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2011 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
06.03 Fastlagssöndagen 16.00 Fastlagsmässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
09.03 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa U Sköldh Jonsson 
13.03 1:a Sönd. i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell   
20.03 2:a Sönd. i Fastan 14.00 Gudstjänst med små och stora - Bibelutdelning 
   Lilla kören, Miniorer, Juniorer  
   U Sköldh Jonsson, O Hultin-Lange  
22.03  18.30 Musikcafé med 60-talslåtar med Kyrkokören, 
   Paketauktion och lotterier m.m. 
27.03 Jungfru Marie bebådelsed. 10.00 Mariamässa  - U Sköldh Jonsson 
   Sång – Yvonne Tufvesson Rosenkvist 
03.04 Midfastosöndagen 16.00 Musikgudstjänst  B H Brunzell  
   Sång – Kajsa Sandberg + Brödbod 
10.04 5:e Sönd. i Fastan 16.00 Mässa B H Brunzell 
17.04 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora – Påskspel 
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer och Konfirmander 
   U Sköldh Jonsson, O Hultin-Lange  
18.04 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Heliga danser   
19.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
20.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger 
21.04 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagssmässa  U Sköldh Jonsson 
22.04 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst -  Kyrkokören,  
   U Sköldh Jonsson 
24.04 Påskdagen 10.00 Påskmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.04 Annandag Påsk 11.00 Emmausvandring med mässa i Vissefjärda kyrka   
   A Geyer m fl. 
30.04 Valborgsmässoafton 19.30 Musikandakt Lotta Odlingsson, Yvonne Nilsson  
   Valborgsmässofirande vid sjön 
01.05 2:a Sönd. i Påsktiden 16.00 Mässa  A Geyer  
07.05   Konfirmationer i Vissefjärda kyrka (kl 11 och 16) 
08.05 3:e Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa med konfirmation U Sköldh Jonsson 
   Sång – Hanna Sjöberg 
15.05 4:e Sönd. i Påsktiden 16.00 Mässa   A Geyer 
22.05 5:e Sönd. i Påsktiden 11.00 Gudstjänst med små och stora i Duvemåla hage  
   Pastoratets alla barnkörer och barngrupper m fl. 
29.05 Bönsöndagen 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson   

För mer detaljerad information, se predikoturerna. Reservation för ändringar! 
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Rektorn informerar

Hej

Här kommer lite information från skolan i Långasjö. Vi har 
haft en snörik och kall vinter men det har dock funnits några 
fördelar med den. Jag tänker på den fina isen vi fått spolad 
av föräldrastyrelsen utanför förskolan Skatan och som flitigt 
använts av alla barnen. Hela skolan har också varit en hel dag i 
ishallen i Tingsryd för att åka skridsko. Härligt och roligt tyckte 
alla. Men framförallt så väntar vi alla på våren och att solen ska 
börja värma och eleverna ser fram emot sportlov och påsklov.

Under våren 2011 kommer personalen på de olika enheterna 
att få lägga ner mycket arbete på de nya styrdokumenten som 
kommer att träda i kraft den 1/7 2011. Det är ny skollag, ny 
läroplan för skola och förskola och nya kursplaner för skolan.

Skolan kommer också att fortsätta sitt arbete med ”Skapande 
skola” där man bl.a. kommer att vara med vid takläggningen 
av ett vasstak på en av stugorna på Klasatorpet, tillsammans 
med hembygdsföreningen. Just i dagarna kommer eleverna 
att göra fågelholkar, så alla små fåglar i Långasjö kommer att 
få fina bostäder.

Vi hälsar också den nya lokala föräldrastyrelsen välkommen. 
Förra styrelsen, (och delar av nuvarande) har bl.a. lagt ner 
mycket arbete med att få till stånd en tillbyggnad av Skatans 
förskola p.g.a. trångboddheten. Det känns i nuläget som ett 
akut problem och vi hoppas på en snar lösning.

Med detta önskar jag er alla en härlig vår (när den nu kommer)

Mvh Ingrid Bruze rektor  
 

Föräldrastyrelsen informerar
 

Våren….. sug på det ordet lite, och känn hur man plötsligt 
blir varm i kroppen och positiva tankar kommer farande 
genom huvudet. Våren känns just nu fortfarande långt borta, 
men om tiden ska fortsätta att gå i turbofart som den hittills 
gjort detta läsår, så är den här snabbare än vi anar. Vi kan se 
tillbaka på en extremt kall och tuff  vinter som varat ända från 
mitten av november, och den djupa snön har påverkat både 
folk och fä. Tyvärr har det i år även orsakat vattenskador på 
skolbyggnaderna, och vi i föräldrastyrelsen kommer att följa 
restaureringen av detta noggrant så att det inte kommer att 
ske igen i framtiden.

Vi har till dags datum hunnit med 2 styrelsemöten med den 
”nya” styrelsen, och jag tycker vi har fått fram en hel del sa-
ker vi kommer att jobba med nu under våren. Bl.a. så ska vi 
anordna en loppis/prylbytardag där alla har möjlighet att bli 
av med prylar, kläder mm. Annons om detta finns på annan 
plats i tidningen. Vi kommer också att försöka arrangera någon 
aktivitet till nationaldagen. Vi har fått veta att några datorer på 
skolan är ur funktion och att nätverket är dåligt, så vi kommer 
att försöka se till så att detta fixas i ordning snarast. Det är ju 
viktigt att all teknisk utrustning fungerar så att undervisningen 
inte blir lidande.

Som ni säkert sett eller hört så har det i vinter spolats en 
skridskobana i anslutning till skolan. Detta har varit mycket 
uppskattat av många barn och föräldrar. Föräldrastyrelsen vill 
tacka i första hand Jim Olsson som tog initiativet till detta, samt 
de som hjälpt honom så att vi haft tillgång till isen, trots all 
snön som fallit. Till nästa vinter ser vi gärna att fler föräldrar 
ställer upp så att det inte bara är några få som får göra jobbet.

Styrelsen har jobbat hårt för att få till en utbyggnad av för-
skolan och har lämnat in en skrivelse till kommunen efter att 
föräldrar har påpekat att det är väldigt trångbott i de befintliga 
lokalerna. Det är ju ett angenämt problem att vi nu ser en ök-
ning av antalet barn, men likväl får det inte ske på bekostnad 
av barnens och personalens välbefinnande. Vi vet att skrivelsen 
som skickats in från föräldrastyrelsen mottogs på fullaste allvar, 
och det verkar som att vi får ett beslut de närmsta dagarna om 
att utbyggnad kommer att ske.



Träskoposten nr 1  2011 31

Fritidsgården flyter på som vanligt och är välbesökt. Vi tackar 
ledarna för det underbara arbetet de lägger ner för barnen. 
Föräldrastyrelsen vill härmed önska alla en trevlig fortsättning 
på vintern, och vi hoppas att vi snart får känna på det där or-
det…. Våren….., att den är på bästa humöret och låter oss få 
njuta av de vackra färgerna som den bär med sig.

Ta vara på tiden och ha det så gott!

Råamåla 2011-02-09
Ordförande i Långasjö Skolas Föräldrastyrelse

Kent Johansson

Styrelsen 2011

Stående från vänster:

Maria Möller (representant från skolan)

Ingrid Bruze (rektor)

Henry Pirttijärvi (andra ansvarig Fritidsgården)

Tobias Klaesson (huvudansvarig Fritidsgården)

Kent Johansson (ordförande)

Sittande från vänster:

Martina Larsson (sekreterare)

Anna Olsson (representant från Förskolan)

Camilla Lennartsson (vice ordförande samt Skolnyttsansvarig)

Ej med på bild:

Nina Klasson (vice sekreterare)

Daniel Forsberg (kassör)

Från Långasjö Skola  

En Prins och Prinsess hälsning från förskolan Skatan.
När prinsar och prinsessor vaknar hemma i sina sängar, stiger 
de upp och kläder på sig 

och sen åker de till prins och prinsess förskolan Skatan.

På prins och prinsess förskolan serveras det frukost kl. 7.50 
vid tre till fyra bord, ibland äter prinsarna och prinsessorna 
ägg och rostat bröd andra dagar havregröt med äppelmos 
och någon dag fil och havrefras men alltid finns det bröd, 
smör, ost och skinka/korv på bordet, tillslut får alla prinsar 
och prinsessor som vill, en bit frukt. För så vill prinsar och 
prinsessor gärna ha det.

När det är teater i Emmaboda en kall vinterdag i januari kläder 
sig prinsarna och prinsessorna födda 05 och 06 och stiger 
på bussen som skjutsar dem till teatern som handlar om just 
prinsar och prinsessor och drakar som sprutar eld.

För så gör prinsar och prinsessor som är födda 2005 och 2006.

När prinsar och prinsessor inte åker på teater är det olika 
aktiviteter för dem på förmiddagarna några prinsar och prin-
sessor har gymnastik i skolans gymnastiksal och andra skapar 
diverse konstverk i målarrummet eller sjunger och leker på 
avdelningarna.

För det är sånt prinsar och prinsessor gör.

/Skatan
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I år har vi haft möjlighet att åka skridskor på raster och idrotts-
lektioner. Det har vi kunnat tack vare att Jim Olsson och 
Christian Svensson har spolat isen och Erik Olsson har skottat. 
Det har varit mycket uppskattat av både barn och personal. 
Nu ser alla på skolan fram emot skridskorresan till Tingsryds 
ishall som föräldrastyrelsen har sponsrat.

Vi åker skridskor
Tisdagen den 8 februari åkte alla elever och personal på en 
skridskoresa till Tingsryds ishall. Vi hade en mycket trevlig dag 
och alla åkte av hjärtans lust.

Tack till föräldrastyrelsen som gjorde att resan kunde genom-
föras.

/Elever och personal på Långasjö skola.

Skridskoresan
Idag kl. 9.15 åkte vi till Tingsryd. Där skulle vi åka skridskor. 
Bussresan tog en halvtimme. När vi kom fram gick vi till om-
klädningsrummet. Där bytte vi till skridskor.

Sen gick vi till isen. Det var ganska halt men roligt. Vi åkte 
runt, gjorde konster och hade en tävling med stolar. Sen kunde 
vi skjutsa varandra på stolarna. Det var kul.

Vi fick fika. Det var yoggi, saft och bröd med ost på. Det 
smakade gott. Vi åt också vårt eget fika. Vi åkte bara skridskor 
i två timmar. Efter det åkte vi hem med samma buss. Men det 
var ändå roligt att vara där.

Danica Svensson år 5

Skridskoresan
Först åkte vi buss till Tingsryd. Sanna och jag pratade om hästar, 
som vanligt. Det tog bara en halvtimme så var vi framme. Jag 
har knappt åkt skridskor innan så jag fick åka med en sorts stol 
som gjorde så jag hade balans. Mot slutet kunde jag faktiskt 
åka utan stol. Efter en timme ungefär fick vi äta mat. De bjöd 
på baguette, yoggi och saft. Sen åkte vi mer. Det var tur att jag 
kunde sitta och bli skjutsad på stolen för jag blev så trött när 
jag åkte. Mot slutet orkade inte Sanna och jag inte åka mer. Vi 
satte oss på läktaren. Högst upp! Sen var det dags att åka hem.

Tuva Magnusson år 5

Skridskoresan
Vi har åkt till Tingsryds skridskobana. Det var hela skolan, från 
klass F-6. Bussresan tog en halvtimme. Först spelade jag lite 
ishockey. Sedan fanns det några svarta stolar som jag och ett 
par vänner skjutsade varandra på. Det gick ganska fort. Vid 
10.30 fick vi baguette, yoggi och lite saft. Vi åkte till 11.50. Sen 
fick vi plocka ihop för bussen åkte hem vid 12.00. Resan beta-
lades av föräldrastyrelsen. Jag tyckte det var jättekul i Tingsryd. 
Det var synd att vi inte var där längre. Ännu en gång, tack till 
föräldrastyrelsen.

Filip Kronmar år 5

Aktion Julklappen         
Vi har fått brev och diplom från ”Aktion Julklappen”.

De tackar så mycket för alla julklappar som de kunnat delas ut 
i skolor, familjer och på olika barnhem i Östeuropa, tack vare 
barn och familjer i Sverige.

Det delades ut 27 501 paket och av dem kom 39 från Långasjö 
skola.

Vill man se en film om hur julklappsutdelningen gick till i 
Moldavien kan man gå in på www. lakarmissionen.se.

Ett stort tack till Bruze Åkeri- och Transportförmedling som 
hjälpte oss med frakten till insamlingsdepån i Holsbybrunn.

/Mona

Bibliotekarien tipsar
Populär på biblioteket är deckarduon ”Lars Keplers” 
andra bok Paganinikontraktet. I boken, som är upp-
följaren till filmaktuella hypnotisören, får läsaren åter 
stifta bekantskap med poliskommissarie Joona Linna. 
Denise Rudbergs deckare Ett litet snedsprång utspelar 
sig i eleganta, dekadenta överklassalonger. 

Vill man hellre dra på smilbanden rekommenderas ljudbo-
ken Potensgivarna, i vilken två äldre systrar försöker dryga 
ut sina magra pensioner genom att sälja potensmedel per 
postorder. 

En bok som kan ge upphov till igenkänning och eftertanke 
är Nisse Simonsons Livet är inte så dumt om man beaktar 
alternativen. För de som är sugna på mer lokala berättel-
ser finns böckerna Harry berättar, I backspegeln samt de 
senaste årgångarna av Dackebygd och Algudsbodaboken 
på biblioteket.

Biblioteket erbjuder också skön- och facklitteratur, barn-
böcker samt ljud- storstils- och lättlästböcker. Just nu är 
det också utförsäljning på utgallrade vuxenböcker (2 kr/st). 

Välkommen till ditt bibliotek! Öppet tisdag 14.30-18.30.

Karolina Bruze
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Lindås/Långasjö fotbollslag för pojkar född -00 segrade i Lessebo julcup den 27 december 2010.
Pojkar med från Långasjö var Oscar Svensson, Jakob Arvidsson, Viktor Gustafsson och Felix Henningsson
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Ryd | Älmeboda | Långasjö | Grimslöv | Delary | Åryd

        Martin Karlsson

Våra kontor i Långasjö och 
Älmeboda har ny kontorschef
Vi hälsar Martin varmt välkommen som kontorschef 
för våra kontor i Långasjö och Älmeboda.

 

Prylbytardag 
& Loppis! 

 
Lördagen den 26 mars mellan 

kl.10-13 är Långasjö Gymnastiksal 
öppen för Årets Klipp! 

 
Passa på att bli av med det DU inte behöver 

men som någon annan saknar! 
Töm dina förråd, garderober, lådor och 

hyllor. Ta med ett bord och plocka upp dina 
skridskor, fotbollsskor, kläder, leksaker, 

ljusstakar, böcker mm. Byt saker med andra 
eller sätt en prislapp på! 

 
Alla är Välkomna! 

 
Arrangör: Föräldrastyrelsen Långasjö 

(Representanter finns på plats om du samtidigt 
vill fråga eller diskutera något med oss.) 

Blåbärssemlor
Tisdagen den 8:e mars är det fettisdagen och den dagen 
bör i år firas med en variant på vanlig semla nämligen 
blåbärssemlan! De är provbakade och har avnjutits en 
vintrig februaridag. Jag kan varmt rekommendera dem 
då de smakar underbart för att inte säga smaskigt!

Bullarna ca 20 st 
150 g smör

5 dl mjölk

50 g jäst

1,5 dl socker

1 tsk salt 

knappt 1 tsk hjorthornsalt

1 ägg

1 tsk nystött kardemumma

Ca 15-16 dl vetemjöl

1 ägg till pensling

Sätt ugnen på 225 grader. Smält smöret i en kastrull och häll 
i mjölken. Låt det bli ljummet. Smula jästen i en bunke. Häll 
degvätskan över jästen och rör om så det löser sig. Tillsätt 
salt, socker, kardemumma, ägg och till sist mjölet blandat med 
hjorthornsaltet. Blanda ihop degen och låt den jäsa 45 minuter.

Ta upp degen ur bunken och knåda den med lite mjöl. Dela i 
20 bitar och rulla runda bullar som du plattar till innan de läggs 

på plåt. Jäs till dubbla storleken och pensla med ett uppvispat 
ägg. Grädda bullarna mitt i ugnen i 6-7 minuter tills de blivit 
guldbruna. Låt svalna på galler under bakduk.

Fyllning till 4 bullar
Ca 100 g mandelmassa

Ca 100 g blåbär

1 ½ dl grädde

florsocker 

Skär av ett lock på bullarna och gröp ur en fördjupning i bullen.

Vispa grädden med lite socker + lite blåbärssaft

Riv mandelmassan och mosa ihop den med blåbären. Lägg 
fyllningen i fördjupningen. Klicka på vispad grädde och sätt 
på locket. Siktat florsocker över bullen blir pricken över i:et!

Ät och mys!

Katarina Jonasson
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Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter

EBA 0471-249830

Kyrkvägen 28
Två rum och kök 53 kvm 

Kyrkvägen 36
3 rum & kök 87 kvm

Två rum & kök  c:a 69 kvm (3 st)

Ett rum & kök 48 kvm

Geijer vägen 8 D
Etta med  sovalkov  53 kvm

Ängsvägen 13
1 rum & kök 55 kvm

Hus och gårdar

Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin 0708-494964

Häljanäs 118
5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Tom Johansson, Väckel-
sång. Grattis säger vi och som pris får han 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

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 

I Guiness Rekord-bok har Långasjö blivit nämnt
För sina stora träskor 208 cm jämt
De står i vägskälen och visar turisterna hit 
När du ser dem kör du ännu en bit
Vi vill visa vandrarhemmet där du kan få bo
Och Klasatorpet där det är lugn och ro
Och Kyrkan och salen med tavlor 
målade av Elisabet Bergstrand
Och sjön som blivit större och finare i kanterna
Långasjöborna har hjälpt till med de stora slantarna
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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 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 30 april. 2011.

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.

Långasjökrysset nr 1-11
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