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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer ! 

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vilken 
trevlig present till någon 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
Höstnumret kommer att ha temat 

Jakt och fiske.
Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 

Foto Annika Hjalmarsson

Träskoposten                
Nr 2  Sommaren 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
Anna Lindström        070-9326515
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 18 aug (OBS! ändrat)
Utgivning  2 sept
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  18 aug OBS!   2 sept 
Nr 4  10 nov      25 nov

Ny medarbetare

Runnamåla Norregård med familjen Karl-
Erik och Helena Johansson

Anna Lindström heter jag och bor i det 
där röda huset vid affären tillsammans 
med min sambo Victor och våra barn 
Alexander och Eleonora. 

Jag är utbildad barnskötare men jobbar  
nu på kontor. Lägger nästan all tid utom-
hus med min familj, finns det någon tid 
över så tränar jag gärna. 

Jag har bott i Långasjö sen 2008.

Anna

Rättelse
I förra numret skrev vi om Runnamåla. 
Husets riktiga namn och ägare är:

Pamela Hoff, Martin 
Rosenquist och Adrian 
Rosenquist - Årets baby
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Hej alla barn! 
Tack för att ni finns! Ni är det finaste vi (vuxna) har! Ni 
föds som små underverk – fullkomligt fantastiska under-
verk. Ni fyller våra hem med skratt, oväsen och liv. 
Bry er inte om, att vi blir lite sura och stränga mot er 
ibland, vi menar inte så illa. I själva verket är det kanske 
vi vuxna som behöver skärpa till oss och lyssna på er lite 
bättre. 
Kom igen bara! Det är ni som ska ta hand om det här 
jordklotet, det här samhället, era egna liv och familjer. 

Det gäller att hålla huvudet kallt! Se till att ingen tar ifrån er 
nyfikenhet, fantasi eller lekfullhet. Allt det där kommer ni att 
behöva, när ni ska skapa nya jobb, vårda naturen, samarbeta 
över gränser, fostra era egna barn. 

Ingen ska få säga till någon av er: ”Tyvärr. Du är inte godkänd.” 
I stället ska du veta, att just du har något som du är allra bäst 
på. Det kan vara något som inte mäts i poäng och betyg, t ex 
kreativitet. Vet du inte vad kreativitet är? Jo, ser du, det är din 
inneboende lust att hitta nya sätt, nya lekar och nya möjligheter. 
Den lusten måste du se till att få behålla. 

Var glad att du får växa upp på landet, gå i en liten skola, känna 
trygghet i ditt hem. Det är en bra grund att stå på för framtiden. 
Trygga människor behövs. 

Med Långasjö som språngbräda kan du se dig om i världen, 
när du blir större. Kanske återvänder du en dag och slår dig 
ner i någon av byarna. Och kanske har det då visat sig, att 
livet på landet är modellen för hållbar utveckling och kanske 
vill du vara en del av den. Med din nyfikenhet, din fantasi, din 
kreativitet och din lekfullhet. 

Hej alla vuxna!

Om ni inte tror på ovanstående, så lyssna på Sir Ken Robinson, 
han som var gäst hos Skavlan 11/3 -11.  Han säger så här: 

– Tänk på, att när våra barn går i pension 2070, kommer världen 
inte att se ut exakt som idag. Vi kan inte utbilda våra barn för 
dagens samhälle – det är de som ska ta hand om morgondagens 
samhälle och för det behöver de all sin inneboende kreativitet 
och skaparglädje!!!

Googla på Ken Robinson och titta på YouTube-RSA Animate-
changing education paradigms. 

Om du gillar snabb British English! 

Och om du gillar att barns förmågor tas till vara på bästa sätt!

Du hittar animeringen på www.sirkenrobinson.com/skr/watch

Annika Hjalmarsson

Vilken by har flest barn 0-13?
Harebo utmanar byarna i Långasjö! I Södra Harebo kan man stolt visa 
upp sex barn i åldersgruppen 0-13. Och så Årets Baby Adrian i Norra 
Harebo, det blir sju! 

På bilden har fotografen Tina Larsson samlat barnen i S Harebo. Det 
är Teo 4 år, Neo 3 år, Noa 6 år, Ella 3 år, Henrik 8 år, Amanda 2 år.

Gör gärna på samma sätt: samla barnen i din by, ta ett foto av dem 
och skicka det till Träskoposten.

Text: Annika Hjalmarsson 
Foto: Martina Larsson

Bibliotekarien tipsar
Under semestern kan det vara skönt att få slappna av och 
lyssna på en ljudbok. Varför inte lyssna till Herman Lindqvists 
medryckande berättande om Madame de Pompadour eller Hjort 
Rosenfeldts gastkramande deckare Det fördolda. Eller kanske bara 
några korta Historietter av Hjalmar Söderberg. Om man däremot 
är sugen på att ge sig ut och resa i vårt avlånga land kan boken 
Upplev Sverige ge tips på vad som kan vara värt att besöka. 

Änglavakter är Kristina Olssons tredje deckare om Alexander 
Rechts utredningsgrupp. En begraven, lemlästad kvinnokropp 
hittas. Det som från början ser ut att bli en snabb och enkel 
mordutredning visar sig snart bli gruppens mest komplicerade 
fall någonsin med kopplingar till både den svenska affärs- och 
universitetsvärlden.  

En av de nya romanerna på biblioteket är Ensamma hjärtan och 
hemlösa hundar av Lucy Dillion. En romantisk och humoristisk 
berättelse om Rachel Fielding som i ett slag förlorar både 
jobbet, gör slut med pojkvännen samt ärver ett hus fullt av 
herrelösa hundar på landet. I Geraldine O’Neills roman En 
gnutta av hopp, en hemlig dröm får vi följa Kate Flowers livsöde på 
50-talets Irland. Om man heller vill läsa en biografi kan Mikael 
Anderssons Armlös, benlös men inte hopplös varmt rekommenderas.  

Välkommen till ditt bibliotek! Öppet tisdagar 14:30-18:30.

Karolina Bruze



Träskoposten nr 2  20114

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 
Mars
Vid Långasjö PRO- förenings marsmöte informerade ordfö-
randen om aktuella KPR-frågor samt från Emmaboda Sam-
organisations årsmöte.

Information gavs även om PRO:s nya försäkringar. Efter kaffet 
och de goda smörgåsarna blev det mer information. HVC:s 
äldresköterska Anna Eriksson informerade om sin nyinrättade 
tjänst och svarade på våra frågor.

April
Vid  aprilmöte visades Berit Johanssons film

“Händelser i Långasjö 1994“. Det var året då bl.a Långasjö 
lanthandel byggdes och invigdes. En informativ film som 
väckte många fina minnen.

Vid förhandlingarna rapporterades från kommunkursen i 
Emmaboda och från distriktets årsmöte i Nybro. Datum för 
höstens möten fastställdes.

Höstens mötesdatum.  30/8,  20/9,  18/10,  15/11,  12/12.
Program. Se annons i tidningarna lördagen före aktuellt datum.

Olle Henriksson

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

22/5, kl. 11.00 Sommargudstjänst i Duvemåla hage

25/5, kl. 18.00 Anhörigcafé på Allégården

30/5, kl. 9.00 Moning på Klasatorpet

Juni
1/6, kl. 9.30 Klasatorpet öppnar

2/6, kl. 08.00 Gökottegudstjänst på Klasatorpet 

6/6, kl. 12.00 Nationaldagsfirande med bl.a.
 – Tips- och Bingopromenad runt Långasjön
 – Kaffe och våfflor i Vandrarhemmet
 – Loppis i skolan eller på skolgården
 – Musik från scenen vid Vandrarhemmet
 – Hoppborg på skolgården
 – Film i Sockenstugan
 – Utställning i Galleri Garvaregården
 – Tal och musik vid Långasjön
9/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön 

16/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön 

18/6 The Glass Factory öppnar

19/6, kl. 10.00 Gångedag i Långasjö kyrka

24/6, kl. 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

26/6, kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Långasjön 

27/6, kl. 14.00 Kaffestugan öppnar

Juli
2/7, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

2/7, kl. 18.00 Musik i Långasjö kyrka

16/7, kl. 18.00 Musik i Långasjö kyrka

28/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön 

Augusti
4/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

7/8, kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet 

9/8, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

13/8 Sommarfest vid idrottsplatsen

18/8 Manusstopp för Träskoposten

20/8, kl. 18.00 Musik i Långasjö kyrka

21/8, kl. 18.00 Sjökafé vid Långasjön

25/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön 

30/8 PRO-möte i Sockenstugan

September
11/9 Luftgevärsskyttet börjar

15/9 Utvecklingsgrupperna träffas i Sockenstugan

20/9 PRO-möte i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 37.
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Sommar i Växthuset ! 

Köp växter och tomater

Öppettider under 

säsong: 

Vardagar 10:00 - 18:00

Lördag    10:00 - 13:00

Tfn 0471-504 60
www.langasjovaxthus.se

Långasjö Växthus AB

Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Temadag

Moning på Klasatorpet

måndag den 30 maj (börjar kl 9.00)

Vill du se hur det går till att reparera åsen på ett 
vasstak ?

Vill du veta hur man sköter gamla fönster ?

Hembygdsföreningen och skolan samarbetar

i projektet Skogen vi ärvde under temadagen

Alla är välkomna!

Hembygdsföreningen           Skolan 

Långasjö Skytteförening

Duktiga pristagare vid Långasjö Skytteförenings luftgevärs-
avslutning söndagen den 17 april på skjutbanan i Allgunås. 
Prisutdelning på föreningsmästerskapet som sköts den 3 
april med 27 deltagare och på säsongens veckotävlingar. 

 

Luftgevärsskyttet börjar igen söndagen den 11 september.

 

Långasjö skf
Paulina
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Strands Maskiner 
                            Långasjö 
 
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20 

  
 

                                       

till nationaldagsfirande i Långasjö den 6/6 2011!

Program: 

12.00  
Välkomsthälsning från Sockenstugans trappa

12.00 – 16.00
• Marknad

• Lotterier

• Servering 

• Tips- och Bingopromenad runt Långasjön

• Kaffe och våfflor i Vandrarhemmet

• Musik från scenen vid Vandrarhemmet

• Hoppborg på skolgården

• Loppis i skolan eller på skolgården

13.30 och 14.30 i Sockenstugan
”På hökens vingar” – filmpremiär om Axel och Elisabeth Bergstrand Poulsen

13.00-18.00  Utställning i Galleri Garvaregården
Tommy TC Carlsson – trompe l´oeil, tredimensionellt måleri och grafik

Larissa Stenlander – akvarell och mixed media

16.00 vid sjön:

Lindås musikkår, 

tal av Carolina Gunnarsson, 

kaffe och tårta. 

Naturvårdsföreningen inbjuder. 

Detta är ett samarrangemang mellan föreningar, hantverkare och företag i Långasjö Socken.

Predikoturer blir annons i 
Emmaboda Tidning

Från och med juni månad försvinner 
Emmaboda pastorats predikoturer från 
Barometern och Östra Småland. 

Vi kommer av ekonomiska skäl endast 
annonsera 1 gång/månad i Emmaboda 
Tidning, som har ett större spridnings-
område än ovanstående tidningar och 
som även når ut till alla hushåll som 
inte är prenumeranter. Klipp gärna ur 
annonsen.

Information om vad som händer i 
Långasjö kyrka och övriga församlingar 
i pastoratet kan du även läsa i Kyrko-
bladet som utges med 4 nr/år samt på 
pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.
se/emmaboda. 

Vi planerar även att ge ut ett program-
blad för Långasjö församling.

Ulla Sköldh Jonsson 
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Öppet 1 juni - 31 aug

Alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Klasatorpet
2011

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar 
firas på Klasatorpet 

den 24 juni, kl. 14.00

Hembygdsstugan i Långasjö

Sommaren är redan på väg och nu går det fort fram till 
den 27 juni då vi öppnar hembygdsstugan igen. 

Naturligtvis lovar vi att baka lika goda våfflor som tidigare 
och brygga lika gott kaffe. Att Långasjöborna är duktiga på 
att tillverka saker har vi sett under åren och detta hoppas 
vi naturligtvis kunna visa denna sommar också.

Vi har ändrat lite på öppettiderna i år, vi öppnar redan kl. 
14.00 och stänger kl. 19.00. 

Vi hoppas att alla medarbetare är lika förväntansfulla som 
vi och kanske även kan locka några fler att hjälpa till.

VÄLKOMNA till ännu en härlig sommar i hembygds-
stugan önskar

Anne-Marie tel. 23039, Gun-Britt tel. 50040 och 
Ingegärd tel. 50345

Matöppet – 
Barometern
”Matöppetbarometern” fort-
sätter vara ett stående inslag 
i Träskoposten. Här kan du 
följa antalet kunder i mataf-
fären i Långasjö. En mataffär 
som är en stor anledning till 
att bygden känns levande och 
attraktiv att bo i och flytta till. 

Redan nu kan vi jämföra olika månader med varandra. På det 
här viset hoppas vi medvetandegöra hur stor roll affären spelar 
i byn. Allt för ofta ser man artiklar i lokalpressen där bybor 
försöker rädda en affär som redan dras med svårigheter. Då 
är det ofta svårt att vända trenden. 

I februari visar statistiken att 3242 (115 kunder/dag) kunder 
handlade i affären.  I mars månad 3646 (117 kunder/dag) 
stycken och i april hela 3692 (123 kunder/dag), vilket är fler 
än i april 2010 säger Hasse som driver affären. 

I april låg inköpet per kund på 157 kronor i genomsnitt. Antal 
varor per kund var 8 stycken i genomsnitt. 

Har du önskemål eller funderingar kring affären i Långasjö 
så kan du höra av dig till den nybildade ”Affärsgruppen” 
som kommer att träffas nästa gång 30 maj. Välkommen med 
synpunkter. Du kan maila dem till: langasjolamm@telia.com

    Malin L Gunnarsson
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En trädfråga att fundera på

Vid kyrkan och sockenstugan i Långasjö finns den sista 
resten av den gamla kyrkallén. Träden börjar bli till åren 
och något behöver göras, för att undvika olycksfall. Kyrko-
nämnden i Emmaboda pastorat har beslutat att vidtaga 
nödvändiga åtgärder. 

Med tacksamhet noteras, att nämnden, efter vädjan, avstyrde 
en avverkning under fåglarnas häckningstid. Nu får vi ha som-
maren på oss att fundera över hur man kan bedriva modern 
trädvård på församlingens mark. I stället för att urskillningslöst 
avverka alla träd och nyplantera, kan man tänka sig en vård-
plan, där man tar hänsyn till både olycksfallsrisk och biologisk 
mångfald.

Biologisk mångfald är idag ett vedertaget begrepp, när vi talar 
om bevarandet av olika livsmiljöer.

Träd åldras och dör och måste givetvis förnyas, men vi tycker 
att det kan vara på sin plats att stanna upp och tänka efter. 
Kanske finns det andra lösningar än total avverkning? Att 
hamla något/några av träden, eller beskära på ett sådant sätt att 
våra hålbyggande hyresgäster får behålla sin lägenhet ännu en 
tid. Man kan också skapa en s.k. högstubbe, liknande den som 
finns i kanten av kyrkans parkering. En sådan stubbe ger föda 
åt en mängd fåglar och många arter av insekter är beroende 
av grov, död lövved, för sin överlevnad. Fåglar är beroende av 
insekter och visst vill vi även i framtiden ha ett rikt fågelliv i det 
vackra och lättillgängliga naturområdet runt kyrkan och sjön?

Byggare Bo isolerar med 
Ekofiber
Vi fångade Bo Sunesson uppflugen på Sockenstugans 
tak. Han var i full färd med att tilläggsisolera vinden 
tillsammans med sina medarbetare. Kyrkan vill minska 
energikostnaderna. Då är Ekofiber ett bra alternativ.

Vad är Ekofiber?
– Det är återvunnet tidningspapper, som malts ned och be-
handlats med borsyra och borax. På det sättet impregneras det 
för att skydda mot brand och mögel. Ekofiber används som 
värme-, ljud- och brandisolering.

Vad är fördelen med Ekofiber om man jämför med mi-
neralull?
– Det är hälsosammare! Huset mår bättre. Ekofibern andas. 
Man behöver ingen fuktspärr och ingen särskild ventilation. 
Byggnadsarbetaren mår också bättre. Mineralullen anser jag 
är hälsovådlig, säger Bo. En annan fördel är att mössen inte 
trivs i Ekofiber.

Bo använder en fläkt för att blåsa in fibern på vindar, i väggar 
eller bottenbjälklag. Den lägger sig tätt intill rör och fyller ut i 
svåråtkomliga utrymmen. 

Vad kostar det att isolera med Ekofiber?
– Kostnaden är ungefär samma som när man använder mi-
neralull. Men miljövinsterna är större. – Ekofibern har hög 
densitet och lagrar överskottsvärme från dag till natt. Ett bidrag 
till hållbar utveckling!

Text och bild Sölve Hjalmarsson

Bo Sunesson med medarbetare på Sockenstugans tak

Genom den gamla allén har många människor vandrat i glädje 
och sorg. Allén har förmodligen funnits i 100-talet år och är en 
viktig del av den speciella miljö som finns runt kyrkan,

Vi vill gärna att du som församlingsbo funderar och tycker till. 
Ring gärna till någon av oss och säg din mening. 

Lars Gustafsson, Veine Franzén, Annika Hjalmarsson

Den gamla allén                    Foto Jan-Erik Fransson
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Att bli inspirerad av Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens verk

En skön vårkväll träffar jag Ingrid Peterson, väverskan 
från Emmaboda. För några dagar sedan, då jag var i 
”Växthuset” i Långasjö och köpte de första vårblom-
morna, råkade vi prata om Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
och Ingrid berättade att hon tycker om henne, ja, att hon 
till och med blev inspirerad av henne till en stor väv, som 
hänger på ”Allégården” i Långasjö.

Det skulle jag gärna vilja höra mera om. Jag har själv gått en 
vävkurs en gång och beundrar detta gamla hantverk, som 
har en så lång tradition och är knuten så tätt samman med 
kvinnornas liv genom årtusenden. Det är precis också det 
som Ingrid uppskattar: traditionen, gamla mönster, och hon 
hämtar ofta sin inspiration från gamla textilier. Att Elisabeth 
har värnat om traktens traditioner, är vi båda övertygade om. 
I bild och text har hon beskrivit inte minst kvinnornas arbete, 
karderskan, väverskan. 

Men att hon direkt blev till inspiration för Ingrid berodde på 
ett uppdrag, hon fick 1998, att skapa en utsmyckning till Allé-
gården. Då tog hon Elisabeths måleri till utgångspunkt, hennes 
typiska blå och turkosa färgtoner, svalheten i hennes målningar 
inspirerade till blå – turkos, kvinnornas klädsel i svart och vitt 
blev till en ljus längd och svarta band. Utom färgklangen så 
finner man också de där smala, stolta figurerna i vävens upp-
delning i långa, smala längder. Och materialet, lingarnet med 
sin fina glans påminner också om tyget till festklänningar och 
silkeschaletter.

 

Lin, ull och bomull är naturgarn, som Ingrid arbetar med. Och 
för det mesta håller hon på med bruksföremål, hon har sin 
verkstad därhemma, men har öppet varje år till ”Konst Runt” 

och är medlem av konsthantverksgruppen ”Noshörningen” i 
Kalmar, som har en butik på Kvarnholmen. Men egentligen 
tycker Ingrid om båda sidor av sitt hantverk: det praktiska, 
användbara resultat och den unika utsmyckningen. 

Liksom Elisabeth skrev: ”Ditt arbete ska vara till gagn, till nytta 
eller åtminstone till glädje”. 

Ingrid uppskattar den långa arbetsprocessen vid vävkonsten, 
från idén till uppsättningen av väven och till det slutgiltiga 
resultatet. Medan vi står framför vävnaden och pratar har 
Ingrid rättat till längderna, det måste vara ett mellanrum mellan 
dem, positiva och negativa former verkar tillsammans. Och så 
diskuterar vi om man skulle göra något vid längdernas kanter, 
som böjer sig i den nedersta änden lite. Man kunde pressa dem, 
men man kunde också acceptera att tiden förändrar formerna 
och se böjningen som en organisk del av hela processen…

Ingrid känner sig rotad i trakten, hennes mamma kom från 
Långasjö, hon själv har bott på andra ställen under utbild-
ningsåren, men flyttade tillbaka hit. 

Som hon står där framför sitt verk, i sin vass-gröna tröja och 
den kyligt blåa schalen, ser jag henne plötsligt som en gestalt 
från Elisabeths tavlor, smal och upprätt, på samma gång öd-
mjuk och stolt över sitt hantverk och med god grund nöjd.

Tack för ett inspirerande, kollegialt samtal!

Melsene Laux

Ingrid Peterson framför sin stora väv på Allégården
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Idag finns här en enklare grillplats utan galler och en sittbänk 
precis vid sjökanten. Och tänk, det behövs inte mer för det är 
en rent meditativ plats! Det kan rekommenderas att sitta där på 
bänken i kvällssolen och njuta av den bedårande utsikten över 
den sänkta delen av Långasjön. Fågellivet är ljudligt, synligt och 
spännande och varje människa med bara ett litet fågelintresse 
borde ta sig ut till udden och sitta där med en kikare och spana 
över vidderna!

Skrattmåsarna far runt i en skränande flock och tofsvipan som 
inte är så vanlig i dessa bygder håller till här. Andra fåglar som 
vanligtvis kan ses eller höras här är trana, brun kärrhök, glada, 
lärkfalk, rörsångare och svala. Med lite extra tur kan man även 
få höra rördrom och vattenrall.

Sammanfattning för Strövstigen
Skyltad från gångvägen runt Långasjön
1,7 km lång
Ej handikappvänlig
Genväg finns
Skylt mot gamla badplatsen där grillplats finns
Glöm inte kikare, ved och myggmedel om ni ska grilla 
vid gamla badplatsen

Välkomna ut i sjögärdet!

Text Katarina Jonasson
Foto Jan-Erik Fransson

Strövstig i sjögärdet vid 
Långasjön
I direkt anslutning till den handikappvänliga gångvägen 
runt Långasjön finns nu en strövstig på 1,7 km iordning-
ställd. I och med det har ett härligt naturområde blivit 
tillgängligt för nästan alla. Den är inte handikappvänlig 
och barnvagn är heller inte att rekommendera.

Den börjar och slutar på samma ställe strax efter lusthuset 
Området som strövstigen går igenom röjdes upp rejält för 
några år sedan och plötsligt blev det vackra lövskogsområde 
synligt med sina stora bokar och ekar.

Visst kan man gå där och ströva på egen hand, men för att 
locka ut fler har Naturvårdsföreningen satt upp stolpar med blå 
topp som markerar stigens väg. Vill man inte gå hela strövstigen 
finns en genväg markerad en bit in. Över de blöta partierna 
ligger spångar, så stövlar behövs inte.

Strövstigen går genom äldre, majestätisk lövskog, över 
hagmarker, vitsippsbackar (i alla fall på våren) och längs med 
den del av Långasjön som bevarats som sänkt sjö. Även om 
stigen delvis går nära bakom Långasjös bebyggelse känns detta 
område som avskilt och fridfullt och en plats där man kan gå 
för sig själv och fundera.

Denna typ av gles, äldre lövskog är också lite ovanlig här där 
granskogen är så dominant.

Vissa perioder under sommaren går det får och betar på om-
rådet, så man ska vara noga med att stänga grindar efter sig!

Från strövstigen finns det en avstickare på knappt 100 meter 
ut på en avskild och naturskön udde där gamla badplatsen 
ligger. Här badade folket i Långasjö förr då den restaurerade 
delen av sjön fortfarande var ett dyhål. Ja, det gick till och med 
att bada på gamla badplatsen fram till 1970, finns det vittnen 
som påstår!

Gamla badplatsen

Spångar över blöta partier
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Lindås BK/Långasjö GoIF
A-laget
Datum Lag Tid Spelplats
 Mån  23  Maj   IFK Lammhult A - LBK/LGoIF A  19.00    
 Fre  27  Maj   LBK/LGoIF A - Lessebo GoIF A  19.00  Lindåsvallen   
 Tors  2  Juni   Hångers IF A - LBK/LGoIF A  15.00    
 Lör  11  Juni   Hovshaga AIF A - LBK/LGoIF A  16.00    
 Lör  18  Juni   Hinneryds IF A - LBK/LGoIF A  15.00    
 Tis  21  Juni   LBK/LGoIF A - FC Växjö A  19.00  Lindåsvallen   
 Ons  29  Juni   LBK/LGoIF A - Slätthögs BoIF A  19.00  Långasjö IP   
 Lör  2  Juli   Bors SK - LBK/LGoIF A  15.00    
 Ons  10  Aug   Eneryda IF A - LBK/LGoIF A  19.00    
 Mån  15  Aug   LBK/LGoIF A - Rottne IF A  18.45  Lindåsvallen   
 Fre  19  Aug   Sandsbro AIK A - LBK/LGoIF A  19.00    
 Fre  26  Aug   LBK/LGoIF A - IFK Lammhult A  18.30  Långasjö IP   
 Fre  2  Sep   Lessebo GoIF A - LBK/LGoIF A  18.15    
 Lör  10  Sep   LBK/LGoIF A - Hångers IF  15.00  Lindåsvallen   
 Lör  17  Sep   LBK/LGoIF A - Hovshaga AIF A  15.00  Långasjö IP   
 Sön  25  Sep   LBK/LGoIF A - Hinneryds IF  15.00  Lindåsvallen   
 Sön  2  Okt   FC Växjö A - LBK/LGoIF A  15.00    

B-laget
Datum Lag Tid Spelplats
 Sön  22  Maj   IFK Påryd B - LBK/LGoIF B  17.00   
 Mån  30  Maj   LBK/LGoIF B - Gullabo/Gullaboås B  19.00  Lindåsvallen  
 Sön  5  Juni   Bergkvara AIF B - LBK/LGoIF B  17.00   
 Sön  12  Juni   LBK/LGoIF B - Torsås GoIF B  17.00  Långasjö IP  
 Sön  19  Juni   Söderåkra AIK B - LBK/LGoIF B  17.00   
 Tors  30  Juni   Pukebergs BK B - LBK/LGoIF B  19.00   
 Sön  7  Aug   LBK/LGoIF B - Orrefors IF B  17.00  Lindåsvallen  
 Sön  14  Aug   Madesjö IF B - LBK/LGoIF B  17.00   
 Sön  21  Aug   LBK/LGoIF B - Örsjö IF B  17.00  Långasjö IP  
 Sön  28  Aug   LBK/LGoIF B - IFK Påryd B  17.00  Lindåsvallen  
 Mån  5  Sep   Gullabo/Gullaboås B - LBK/LGoIF B  18.00   
 Sön  11  Sep   LBK/LGoIF B - Bergkvara AIF B  17.00  Långasjö IP  
 Mån  19  Sep   Torsås GoIF B - LBK/LGoIF B  19.00   
 Mån  26  Sep   LBK/LGoIF B - Söderåkra AIK B  18.30  Konstgräspl

Besök vår hemsida www.laget.se/LBK_LGOIF 

Välkomna till 
Långasjö GoIF
Efter att ha genomlidit denna fim-
bulvinter börjar man snart tro mer 
på den Nordiska mytologin än på 
bondepraktikan. När vi nu äntligen 
tittar ut ur de nedkylda husen och de 
tomma vedbodarna kan vi konstatera 
att det är dags för ännu en spännande 
säsong med fotboll på gräsplanen 
hemmavid. 

I år har vårt lag Lindås/Långasjö, efter 
stor dramatik i höstas, avancerat till divi-
sion fyra spel. Det är ju verkligen kul att 
se vad ett samarbete mellan två klubbar 
kan innebära. 

I skrivande stund har Lindås/ Långasjö 
spelat tre matcher och vi har ännu inte 
förlorat. Vi får hoppas att vårt lag etable-
rar sig väl i division fyra.

Vårt samarbete med kommunklubbarna 
fortsätter även i år på ungdomssidan 
under namnet Emmaboda Comb. Här 
har vi både ungdomar och tränare som 
gör betydande insatser för att detta ska 
fungera på ett bra sätt.

Att vara supporter i Långasjö ska vara 
enkelt. Du behöver inte köpa entrébiljet-
ter på tic-net. Det finns inga vakter som 
kontrollerar om man har Bengaliska eldar 
med sig i handväskorna. Det finns inga 
störande vuvuzelor under matcherna. 
I Långasjö kan man se kulturstämplad 
kvalitetsunderhållning för 40 kr. De enda 
huliganer vi har haft problem med de se-
naste åren är fyrbenta och har feta trynen. 
Numera är de utestängda med elstängsel. 
Okey, en och annan mygga lyckas vi inte 
stänga ute men det får man leva med.

Boka redan nu lördagen 13 augusti i er 
almanacka. Då har vi sommarfest nere 
vid idrottsplatsen. Det blir det mat från 
Målatorps Viltrökeri och trevlig under-
hållning av en verklig duktig trubadur.

Men låt oss inte tänka på augusti och 
sensommar nu när vi har hela den härliga 
sommaren framför oss. Nu ska vi se fram 
emot sol bad och livefotboll på vår fina 
idrottsplats. 

Hjärtligt välkomna allesammans till den 
79:e säsongen med Långasjö GoIF!

Sven-Erik Karlsson
Ordförande

Tack!

Vi vill tacka alla kaffetanter i våffelstugan 
för trevlig underhållning och kaffe med 
tillbehör under det gångna året 2010 och 
i år 2011. 

Ni har verkligen lyst upp tillvaron med 
ert engagemang så vi vill verkligen tacka 
för er insats.

Från boende och personal på Allégården.

Ett stort tack 

till Långasjö Sockens sparbankstiftelse 
och till övriga som lämnat bidrag till ett 
elpiano, mikrofon och förstärkare som 
nu finns på Allégården i Långasjö.

Från Anita och personal på Allégården



Träskoposten nr 2  2011 13

Prylbytardag & Loppis
Varje gång jag ska in i förrådet är det alltid med en suck! 
Här skulle jag behöva röja... Så många prylar, kläder och 
leksaker som knappt är använda! Det är ju synd att slänga. 
Tänk om man kunde ha en prylbytardag i Långasjö? – Så 
tänkte en förälder och hörde av sig till Föräldrastyrelsen 
i Långasjö som anordnade detta. En lysande idé kan 
tyckas, att byta urvuxna fotbollsskor, skridskor och prylar 
som man själv eller barnen samlat på sig. Lördagen den 
26 mars hyrdes därför gymnastiksalen för loppis. Solen 
strålade från blå himmel men i gympasalen lyste besö-
karna med sin frånvaro...

Hanna Johansson och Elin Eriksdotter hade varsitt bord fulla 
med prylar. Prima jackor för en 50-lapp eller någon leksak 
som man aldrig använt för en tia? Kent Johansson och Tobias 
Klaesson väntade också på den perfekta köparen. Så gott som 

Fest i Bygget
De första vårvindarna har precis kommit och denna kväll 
är det "Fest i Bygget". Det är lördagen den 5 mars och 
magen kurrar. Snart ska vi och ett 50-tal andra gäster 
få smaka på en fantastiskt god asiatisk buffé. Långasjö 
GoIFs Supporterklubb har anordnat kvällen från början 
till slut. Även om många var inblandade i tillagningen av 
den goda buffén så är det Marilyn som är vår Mästerkock!

Stämningen var god under intagandet av buffén! Sen var dags 
att ta en sväng om till Benny & Paul som minsann såg till att 
ingen behövde frysa. Vad gör alla som inte var där när det är 
i Bygget det händer? Trots lite tunn uppslutning var det ändå 

Här överlämnar Supporterklubben 20 000 kr till ordförande Sven-Erik 
Karlsson: Anna Olsson, Annette Jonsson, Therese Karlsson, Gun 
Medin, Lena Holmqvist, Sofia Henningsson, Anna-Greta Fransson, 
Camilla Lennartsson, Marilyn Fransson (strax utanför bilden).

Bosse, Sven-Olof  och Mästerkocken Marilyn

många på dansgolvet hela kvällen. I pausen serverades lite 
gott till kaffet.

Sen kom det fantastiska ögonblicket när Supporterklubben 
överlämnade 20 000 kr till Långasjö GoIF! Ett stort kramkalas 
utbröt innan musiken drog igång ytterligare några timmar. En 
behaglig nattvandring hem under stjärnorna blev riktigt trevlig 
för en del... Själv åkte jag bil.

Camilla Lennartsson
Supporterklubben

nya spel, mjukisdjur, portfölj, ridhjälm och flickcykel var lite av 
det som fanns att välja på. Givetvis fanns också fika att köpa 
som Adam Garami, Albin Andersson, Joel Gunnarsson och 
Zebastian Bondesson Torgnysson serverade! Förtjänsten ska 
man ha till en skolresa.

Några som fyndade var Tina, Tim, Maja och Max Gustavsson. 
I bakgrunden ser vi Karin Arnell och Tomas Fredriksson som 
var några av säljarna. Ett nytt försök gör Föräldrastyrelsen på 
Nationaldagen den 6 juni då många är i rörelse. Alla som vill 
är då välkomna att ta med ett bord (gratis) med de saker man 
själv inte behöver men som någon annan saknar! Borden stäl-
ler man upp i eller utanför gympasalen, beroende på väderlek. 

Sen är det fritt fram för alla att göra årets fynd!

Camilla Lennartssson Föräldrastyrelsen Långasjö                                                                                                                                         
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Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-
tider, begravningar och andra samkväm 

enl. önskemål
Ring gärna för catering av våra goda 

Smörgåstårtor, 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

BAMT Långasjö Skogsservice

Utför all praktisk skogsskötsel t.ex. röjning
Specialiteter som hjälp med aptering 

och att staka gränser

Tel 0471-502 75, mobil 070-45 54 732
Bo Mårtensson

Innehar FA-skattesedel

Ett litet företag som arbetar för ditt bästa

och med en mångårig vana av skoglig verksamhet
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Sockenrådets styrelse informerar

Nya i Sockenrådets styrelse
Karin Arnell, Victor Karlsson och Tove Johansson valdes in i 
Sockenrådets styrelse vid årsmötet den 6 mars. Sölve Hjalmars-
son, Ethel Svensson och Lennart Bergh valdes om för en ny 
period om två år. I styrelsen ingår också Johanna Arvidsson, 
Olle Henriksson, Ingvar Gustavsson, Fredrik Johansson och 
Johan Larsson. 

Styrelsen har valt Sölve till ordförande, Olle till sekreterare 
och Ethel till kassör.

Vi vill rikta ett varmt tack till Conny Fransson, som varit kas-
sör i sex år, samt till Dan Bondesson och Ronny Bulang som 
tillhört styrelsen i två, respektive tre år.

De nya informationstavlorna
Kanske är de nya informationstavlorna på plats vid infarterna 
till Långasjö när detta nummer av Träskoposten kommer ut. 
De gamla tavlorna var nötta av väder och vind. Och flera 
hänvisningar var inaktuella. 

Nu finns hela socknen med på kartan. Tidigare bara tätorten. 
Badplatserna är utmärkta – i dubbel mening! Några nya företag 
finns med – och några gamla är borta. Den som vill äta lunch 
eller dricka kaffe i Långasjö kan hitta en hänvisning. För att det 
ska vara lättöverskådligt har vi begränsat antalet sevärdheter. 
Några olika hänvisningar har samlats till samma siffra på kartan.

– Var finns turistinformationen i Långasjö, har man frågat. I 
samarbete med Hembygdsföreningen har vi hittat en bra plats. 
Bredvid Naturvårdsföreningens tavla vid Kyrkans parkering 
framför Långasjön. Dan Bard har tillverkat en ny tavla. Där ska 
vi anslå vad som händer i bygden, var man kan köpa fiskekort 
mm. Sockenkartorna ska också finnas där, liksom information 
om Hembygdsföreningens projekt, Skogen vi ärvde.

De nya kartorna har ritats av Ronny Hjalmarsson, Emmaboda.  
Vi tackar honom med två års prenumeration på Träskoposten! 
På mittuppslaget av detta nummer kan ni se hur de ser ut.

Filmpremiär på nationaldagen
På hökens vingar heter en nyproducerad film om konstnä-

rerna Axel och Elisabeth Bergstrand Poulsen. Den kommer att 
visas i Bergstrandsalen av EBP-sällskapet på Nationaldagen.

Utomhus blir det traditionellt marknadsmingel, servering, 
bingopromenad, musikunderhållning, hoppborg och mycket 
mera.

Sockenrådet anordnar några lotterier med fina vinster. Hör av 
dig till Ethel Svensson om du vill skänka någon vinst.

Programmet för Nationaldagsfirandet hittar du i en särskild 
annons i Träskoposten. 

Utvecklingsgrupperna
Nästa stormöte för utvecklingsgrupperna blir torsdagen den 
15 september i Sockenstugan.

Vem odlar roligaste moroten?
Odlar du morötter i ditt trädgårdsland? Skörda dem före 9 
oktober och tag med den roligaste till Jakt- och skördefesten. 
Sockenrådet prisbelönar årets roligaste morot.

Om det är Brittsommar kan dagen bli en härlig folkfest. Många 
har redan anmält sitt intresse. Mer information kommer i nästa 
nummer av Träskoposten.

Sölve Hjalmarsson

Tandprotesen
För några år sedan var min dotter, Martina, hennes två 
flickor, Alicia och Nelly, och jag på Klasatorpet. Vi be-
söker Klasatorpet varje sommar. Mina barnbarn tycker 
om det. De kan titta på djuren och gunga och varje gång 
köper vi en lott, fast vi inte vet vad som ska hända, om 
vi vinner en häst! 

För några år sedan gungade mina barnbarn. Min dotter och 
jag ”tittade hål i luften” (dvs hade ingenting att göra), vädret 
var bra och barnen lyckliga. Vi hade tid att titta runt och exakt 
bredvid en sten hittade min dotter en riktig tandprotes. Det 
var hemskt, så otroligt! Modiga som vi var, tog vi tänderna i 

en näsduk och överlämnade tandprotesen till kassörskan på 
Klasatorpet. 

Vad som nu hänt med den, vet vi inte. Kanske ligger tänderna 
i kassan på Klasatorpet eller är de åter i munnen på den som 
förlorade dem? När vi kommer till Klasatorpet, tittar vi alltid 
bredvid stenen, om vi omigen skulle hitta en tandprotes eller en 
annan oväntad sak! Varje gång berättar vi historien om tänderna 
för mina barnbar – nu har vi tre flickor, den yngsta heter Ylvie.

Brigitte i Koppekull

Klasatorpet svarar: Ja, det låg en tandprotes länge och väl 
bakom kassadisken. Nu är den ”puts weg”! Kanske åkte den 
ut i vårstädningen? 
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Emelie Nilsson, klass 3

1. Långasjö är stort och fint, finns mycket man kan göra.

2. Det behövs en ny båt vid sjön, den andra kan gå sönder. 

3. På sommarlovet ska jag bada och åka på massa resor, till 
Stockholm, Liseberg och så.

4. Jag ska bli hårfrisörska

5. Kanske vill flytta till Kalmar, det är större och finns mer där.

Linnea Månsson och Sanna Klasson, klass 4

1. Skolan är bra. Finns bra affär och bra badplats.

2. Det saknas en ridskola

3. Vi vill rida på sommarlovet och resa, jag ska vara hos mamma 
(Sanna).

4. Vi vill båda bli tävlings ryttarinnor.

5. Vi vill bo kvar här båda två.

Jonathan Jönsson, Oliver Klasson, och Jakob Petersen, klass 1

1. Det är så fint överallt i Långasjö, kul att spela fotboll.

2. Vi skulle vilja ha en hinderbana.

3. Vi brukar leka hemma, gunga och köra fyrhjuling.

4. Oliver vill köra skogsmaskin eller jobba i affär, Jakob och 
Jonathan vill bli poliser.

5. De vill alla bo på landet när de blir stora.

Barns tankar om livet i 
Långasjö 

Träskoposten ställde fem frågor till några 
barn i Långasjö

1. Vad tycker du är bra med Långasjö?

2. Är det något du saknar i Långasjö?

3. Vad gör du på fritiden och vad ska du göra på sommarlovet?

4. Vad vill du bli när du blir stor?

5. Var vill du bo när du blir stor?

Här kommer svaren:

Jonathan Petersen, klass 6 och Rodrik Albertsson, klass 5 

1. Det är mycket fridfullt här, det finns sjö att fiska i, det är 
mest lugnt inte så mycket trafik som i storstaden.

2. Det saknas en ishall här i Långasjö.

3. Är mest bara hemma på fritiden, sitter vid datorn. På som-
marlovet tar vi det mest lugnt, inget planerat.

4. Rodrik vill bli filmare/kameraman, Jonathan: vet inte riktigt 
kanske elektriker som pappa och jobba med vindkraftverk.

5. Rodrik vill helst bo kvar i Småland, Jonathan flyttar kanske 
till Skåne eller Stockholm.

Emanuel Broström, klass 5

1. Det är lugnt och trevligt i Långasjö, bra kompisar.

2. Här finns allt man behöver.

3. På sommarlovet ska jag fiska, bada, cykla och hålla igång.

4. Jag tror jag ska bli polis eller fortsätta med att sälja kaffema-
skiner som jag och pappa gör nu.

5. Jag ska nog bo kvar på landet.
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Förskolan Skatan
Bakom skolan i Långasjö finns förskolan Skatan där 
nästan 40 barn är inskrivna. Det är en grupp glada 1-2 
åringar som möter mig när jag kommer innanför dörren. 
Genast ska jag hjälpa dem med att klä av och på dockor. 
Här råder inga ledsna miner och de är heller inte blyga. 

De är uppdelade i tre grupper -Lilla gruppen med 1-2 åringar, 
Mellan gruppen där barnen är 3-4 år och Stora gruppen eller 
”källargruppen” som de också kallas där barnen är 5-6 år. 

De kallas källargruppen eftersom de tillfälligt är i fritidsgårdens 
lokal under skolan. Förskolan har helt enkelt för små lokaler. 
2007 flyttade förskolan till den plats de är på idag. Barnantalet 
minskade och då behövde de inte så stor lokal. Men nu har 
det vänt och barnantalet i Långasjö har ökat. En tillbyggnad 
av förskolan känns som ett verkligt behov för att barn och 
personal skall få en bättre miljö att vara i. 

Erling Karlsson på Teknik och Fritidskontoret berättar att 
Teknik, Fritidsnämnden och Bildningsnämnden har godkänt 
förslaget på att bygga ut förskolan med 70 kvm. Nu är det 
bara att hoppas att kommunstyrelsen fördelar skattepengar 
till detta under nästa år. 

Utemiljön är mycket bra med ett inhägnat område där bara 
förskolebarnen får vara. De har tillgång till lekplats, lekstuga 
och en nedlagd tennisbana. På området finns även höns som 
barnen får hjälpa till att sköta. Roligast är att plocka ägg tycker 
barnen. Det är även nära till ett skogsområde och på sommaren 

Pontus Forsberg, klass 1

1. Bra att skolan finns, tycker jag, det är en bra skola med 
roliga grejer. Bra att ha affär också så man slipper åka hit och 
dit hela tiden.

2. Jag saknar fler leksaker på skolan och en hinderbana.

3. När jag är ledig tar jag det lugnt, leker med kompisar och 
bakar ibland.

4. Svårt att veta vad man ska bli, kanske polis eller nåt.

5. Kanske ska bo kvar här, vet inte.

Eva Garami 
intervjuade och fotograferade

är det en bra gångväg till Klasatorpet. På Klasatorpet finns det 
fler djur och barnen tycker det är trevligt att göra utflykt dit. 

På våren anordnar förskolan ”Klasaloppet”. Det innebär att alla 
barnen skall gå eller springa till Klasatorpet och orkar barnet 
inte gå så blir det att åka vagn istället. När barnen kommer i 
mål, får de ett pris. 

Inne på förskolan finns även ett akvarium som är uppskattat 
av barnen. Roligast är när det när det ska rengöras och fiskarna 
skall fångas in. Bion kommer och visar film varje termin vilket 
barnen också tycker är jätteroligt. 

Personalen är idag är 9 personer och är uppdelade på 6 hel-
tidstjänster. De försöker planera sin verksamhet så mycket 
som möjligt med uteaktiviteter. Alltifrån skogsdag där man 
har skogliga mål som att lära sig om insekter och växter. De 
använder sig även av uppdragskort som visar att barnet t.ex. ska 
samla in 5 kottar. En gång i månaden grillar de och äter lunch 
ute vilket barnen vill göra oftare. De gör promenader och är 
ute och leker mycket. En dag i veckan är de i gymnastiksalen 
och har gymnastik. 

Förskolan är inbjuden att vara med i skolan när de har ”Hela 
skolan sjunger”. Med de små barnen tränar man även språk 
med mycket sång och rim och försöker ha lite kreativt skapande. 
Det är mycket blöjbyten för personalen i den lilla gruppen 
eftersom de har 14 barn. 

SET, Social Emotionell Träning arbetar förskolan mycket 
med. Det är viktigt för barnen att kunna säga Förlåt, lära sig 
säga Nej. Lära sig ”läsa av” olika uttryck i ansiktet. Är någon 
ledsen eller arg eller glad. Till detta finns känslodockor som 
Föräldrastyrelsen har skänkt. Detta är ju något som barnen 
har med sig hela livet. 

Jag har frågat några föräldrar som har barn på förskolan Skatan 
vad de tycker om förskolan och alla har varit nöjda och tycker 
att personalen är trevliga och lätta att ha att göra med och det 
viktigaste av allt att BARNEN TRIVS och föräldrarna känner 
att de litar på personalen. 

Susanne Gustafsson

Hönsgården                                                    Foto Jan-Erik Fransson
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Sommartips !

Både för dig som bor här och för dig som 
besöker Långasjö

Långasjö är en småländsk idyll i utvandrarbygd. Här 
finns kanske inga storslagna nöjen, men söker man andra 
värden och en sommar att njuta av finns här mycket att 
upptäcka.

Badplatser
Bad hör sommaren till och fördelen med insjöar är att de fort 
blir varma. Redan på försommaren går det utan större risker 
att ta sig ett dopp. I Långasjö socken finns det tre iordning-
ställda badplatser:

Långasjöns badplats
Mittemot vandrarhemmet och skolan, mitt i byn ligger den 
restaurerade Långasjön. Barnvänlig badplats med sandstrand, 
u-brygga, flotte, omklädningshytt och räddningsbåt. Båten får 
man låna om man förtöjer båten på samma plats som man tog 
den. Flytvästar ligger i ett fack under soffan på badplatsen. Strax 
bredvid badplatsen finns fikabord, sandlåda, gungor, beachvol-
leyplan och grillplats. Toalett finns uppe på vandrarhemmet. 
En informationstavla om vad som finns att upptäcka kring 
sjön står uppe vid parkeringen.

Skötseln av badplatsen görs av Långasjö sockens naturvårds-
förening.

Häljanäs badplats
I byn Häljanäs, ca 8 km från Långasjö, finns Häljanäs badplats. 
Även denna badplats är barnvänlig med sandstrand, u-brygga 
+ förlängning av bryggan ut på djupare vatten, flotte och 
omklädningsrum med toalett och varmvattenduschar. Han-
dikappvänlig ”paviljong” finns precis vid vattnet, gungor, 
grillplats, fikabord och en stor gräsmatta att ligga och sola på. 
I anslutning till badplatsen finns en enklare camping.

Skötseln av badplatsen görs av Emmaboda kommun

Skepens badplats
Mellan Vissefjärdas Pellamåla och Piggsmåla, ca 10 km från 
Långasjö ligger Skepens badplats i nära anslutning till vägen. 
Här finns sandstrand, brygga, omklädningshytt, gungor, grill-
plats och fikabord. Vattnet blir fort djupt, så små barn ska 
hållas under uppsikt!

Skötseln av badplatsen görs av Skepens fiskevårdsförening.

Vandringsled
Utvandrarleden är ca 12 mil lång och går genom Emmaboda, 
Lessebo och Tingsryds kommuner. Så vill man ut och upptäcka 
den småländska landsbygden och naturen på riktigt, är det bara 
att välja ut en lämplig sträcka och börja gå en dagstur, eller så 
tar man hela leden på 5-6 dagar. Leden är rund, så man kan 
starta var det passar bäst. Utmed leden finns det 5 vandrarhem 
som alla erbjuder olika paket med vandring eller cykeluthyrning, 
övernattning, mat och andra upplevelser.

I mitten av juni i år sker invigning efter vårens upprustning 
av leden.

Utvandrarleden går genom större delen av Långasjö socken.

För mer information om leden, gå in på www.utvandrarleden.se 

På vandrarhemmet i Långasjö finns vandringskarta och ledbe-
skrivning till försäljning.

För bokning av paket kontaktas Långasjö vandrarhem STF 
på tel. 0471-503 10.

Cykelturer
Att cykla i Långasjö socken är särskilt trevligt eftersom det 
finns gott om små slingrande grusvägar mellan stenmurar och 

Utvandrarleden                                     Foto ur Eva Garamis fotoarkiv

Badplatsen i Långasjön                                    Foto Jan-Erik Fransson
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Femte generationen
Strängsmåla 129 ligger nedanför krogabacken, mellan nya 
och gamla vägen, där på gården bor Fredrik och Johanna 
med barnen Albin, Simon och Ella.

De flyttade in januari 2005 mitt i ”Gudrun kaoset” men det 
gick bra. I februari 2005 föddes Albin och Simon, sen kom 
Ella i december 2008.

De har hästar både egna och inhyrda i stall och bete, det är 
Johannas stora hobby.

Johanna jobbar på W&WW i Lindås, Fredrik på Toyota i Em-
maboda och barnen går på dagis i Långasjö.

Fredrik är vårt barnbarn, så han är femte generationen som 
bor på gården, Jarl är född där och vi har bott där i 50 år, när 
vi valde att flytta till Emmaboda så kändes det bra att Fredrik 
och hans familj tog hand om ”stället” och gjorde det till sitt.

     Jarl och Gun-Britt

Ella och Jasmine

Simon och Albin

hagar och genom de djupaste granskogar.

Har man ingen egen cykel, kan man hyra på vandrarhemmet i 
Långasjö. Med tillgång till en karta över bygden, kan man själv 
se ut en lagom lång runda och trampa runt i egen takt. Vill man 
cykla efter en led finns broschyren ”Cykla i glasriket” att hämta 
på vandrarhemmet i Långasjö, eller så kan man ladda ner den 
från www.glasriket.se I broschyren finns förslag på cykelturer 
och varje tur beskrivs med en enklare karta och sevärdheter 
längs med vägen. Dessa beskrivna turer går helt eller delvis 
genom Långasjö socken:

– ”Törn runt” ca 30 km

– ”Mobergs utvandrarbygd” ca 47 km

– ”Långasjö norra” ca 17 km

– ”Långasjö södra” ca 17 km

Fika, glass och dricka
Här kan du förse dig med förfriskningar i sommar:

Klasatorpet 
– Försäljning av glass. Öppet juni-augusti kl. 9.30-18.00

Hembygdsstugan, Hembygdsvägen i Långasjö. 

– Servering av fika, våfflor, glass och dricka. Öppet från och 
med midsommar kl. 14-19 

Vandrarhemmet, Kyrkvägen i Långasjö. 

– Försäljning av glass, läsk och godis. Öppet juni-augusti kl. 
9-10 samt 17-19

Allégården, Kyrkvägen i Långasjö. 

– Försäljning av fika. Öppet dagtid

Lanthandeln Matöppet, Kyrkvägen i Långasjö. 

– Försäljning av glass, läsk, godis, fikabröd mm. Öppet varda-
gar kl. 9-19, lördagar 9-14

Galleri Garvaregården, Kyrkvägen 26 i Långasjö. 

– Försäljning av glass. Öppet torsdag-söndag kl. 13-18

Sjöcafé
Nere vid lusthuset vid Långasjön kan du vissa torsdagar under 
juni, juli och augusti komma och lyssna på livemusik och ta 
en billig fika vid vår vackra sjö. I år blir det bland annat visor, 
dragspelsmusik, folkmusik och barbershop-kör.

Fritt inträde!

För mer utförligt program, se annons på sid. 32 i denna tidning.

Samtliga platser finns markerade på Långasjös kartblad, se 
sid. 20 och 21.

Sammanställt av Katarina Jonasson
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Långasjö kyrkby
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Morgonpromenad genom 
Kallamåla
Redan när jag öppnar ytterdörren möts jag och Betzy (min 
hund) av ett glatt “kuckeliku”. Kattis höns har säkert varit vakna 
sen solen gick upp, liksom alla småfåglarna som kvittrar var och 
en på sin melodi. En talgoxe ser helt förvirrad ut. “Solrosfrö 
på fågelbordet. Nu! Är hon i stugan helt snurrig?” Nej, inte 
helt, men när jag rullade ut den rena köksmattan för att göra 
påskfint, fanns där en gömma med frön som hamstrande möss 
hade sparat för svårare tider. Det verkar behövas en katt här 
i stugan, annars finns det ett tiotal i byn. Kanske jag skulle 
bjuda in dem när de smyger runt? Nej, de har nog av arbete 
hos sina ägare.

Vid grindstolparna nosar Betzy runt för att undersöka om de 
andra i byn har gått sin morgonrunda än och matte ser sig 
omkring “Nej, idag får vi inte sällskap av Molle, vi sov väl lite 
för länge“. Dennis Ljungdahl, närmsta grannen, har redan åkt 
iväg, kanske med sin gamla vackra Pontiac eller var det idag han 
skulle på motormässan. Gulliga Oliver står inte i hundgården, 
då fick han följa med.

När vi passerat milstenen hör jag röster men ser ingen. Jag 
tittar inåt Kattis och Gunnar Magnussons gård, hästarna betar 
som vanligt och hönsen hörs, men ingen av katterna, hundarna 
eller familjen syns till. Jo, Hedvig och Dante står på en gren 
uppe i ett träd vid vägen. Det var deras glada röster jag hörde. 
“Hej”, ropar de, “här har vi utsikt över vägen. Det kommer en 
häst tycker jag, jo det är det.” Mycket riktigt. När vi passerat 
de fem fåren i hagen möter vi en ryttare på en tjusig häst.  På 
åkern bredvid brukar storasyster Tuva öva hästhoppning, men 
idag har hon nog sovmorgon.

Vid Karin och Allan Hulténs hus ser jag att de tidiga gula 
blommorna är vissna, både vintergäcken och krokusen, men 
nu dröjer det inte länge förrän de gammaldags rosenbuskarna 
grönskar. De växer nära vägen och är av olika sorter så när en 
blommat över, slår nästa ut. Det är en fröjd att passera och 
känna väldoften. Här är trädgårdsintresset stort liksom hos 
de flesta i byn.

Nu svänger vägen och vi går genom gärdet. Jag njuter av 
fågelsång och vårblommor, t o m påskliljor, scillor och pärlhya-
cinter växer vilt. Förr var det en vacker allé av hamlade askar 
här, men de sista höggs ner på 80-talet. 

Vid huset där Ann Valdemarsson bor tittar jag efter om skat-
boet i den stora kastanjen är bebott. Det fanns redan när jag 
bodde i huset (87-90) och då brukade skatungarna lämna boet 
ungefär lagom tills stararna i holken under fick sina ungar. Vad 
jag minns så samsades de bra, fast jag var ju inte med dygnet 
runt. I denna trädgård växer snödroppar, scillor, påskliljor, 
pioner, åbrodd och många andra växter som kommer år efter 
år, en del blir fler andra trängs undan. Neråt åkern brukar 
korparna sitta för där kan det komma slaktrens när det varit 
jakt. I ladugården här har jägarna sina lokaler. Ibland kan man 
se vackra skinn uppspända på väggen.

Ros-Marie och Betzy på promenad                  Foto Sölve Hjalmarsson

Framme vid ”stora” vägen väljer jag att vända hemåt idag, 
solen värmer och Betzy flåsar redan.  Rakt fram ser jag höns-
huset och ladugården med tackorna och lammen. Korna med 
sina kalvar går nu alldeles intill huset där Jenny Karlström. 
och Carle-Johan Sandberg bor, men ibland kan man se korna 
här vid vägen.

Vid Evelyn och Kjells Gustavssons hus med många uthus och 
växthus brukar det också finnas mycket blommor och växter 
att titta på, både i urnor och í trädgårdsland. De två hundarna 
hörs inte. Bakom huset går en vit och en brun häst och betar, 
en tillhör Evelyn och den andra tillhör hennes svärdotter som 
bor i Långasjö.

Förr fanns det en massa stolpar med elledningar i luften (som 
tur är nergrävda nu, med betydligt färre elavbrott som följd) 
och där satt ofta fåglarna. I augusti kunde man se svalorna 
samlas inför flytten till sydligare länder. Tänk att somliga av 
dem flyger ända till Sydafrika och åter hit varje år.

Nu hittar Betzy lite grönt gräs i vägkanten. Det smakar 
utmärkt nu efter den långa vintern. Idag är björkarna gröna, 
underbart skira och vackra. Men man kan fortfarande förund-
ras över hur vackert ekens grenverk avtecknar sig mot den 
blåa himmelen. Vitsipporna breder ut sig men snart avlöses 
de av liljekonvaljerna vars blad sticker upp som vassa spjut ur 
de vissna löven. Ibland brukar jag gå och tacka vår Skapare 
och Gud för denna underbara natur och dessa spännande 
årstidsväxlingar som vi har här i vår hembygd och vårt land. 
Inga stora katastrofer, inga krig så länge som vi kan minnas, 
det är inte många på vår jord som har det så bra. 

Till vänster syns Lars-Åke Hanssons hus, fast han bor inte där 
nu. Däremot är han ofta i sin skog och jobbar och då brukar det 
också ryka ur skorstenen. Åkermarken arrenderar Carle-Johan.

Vad nu! Har verkligen lönnarnas blommor slagit ut i natt? Igår 
såg jag inte dessa gulgröna små buketter i trädtopparna utanför 
mitt föräldrahem. Jag tror att våren är över och försommaren 
redan är här! Britt och Sven Sandberg har en del små påsk-
liljor vid vägkanten och de har redan vissnat. Ja då kommer 
väl ginsten med sina gula grenar snart, forsythian blommar ju 
redan. Det går så fort nu, så det gäller att vara ute så mycket 
som möjligt.
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Jag svänger in på grusvägen mot Geijers. Alldeles intill 
gränsen mot Strängsmåla ligger det röda hus där Inga-Maj och 
Rolf  Valdemarsson bor. Förresten är 11 av 17 bostadshus i vår 
by röda, förutom alla uthus och ladugårdar. Jag hinner titta lite 
på vårblommorna och hur den stora pionbusken växer bra i år 
också innan jag vänder hemåt.

Vi passerar ett ödehus fullt med vitsippor i den igenvuxna 
trädgården. Framåt juli brukar jag kunna njuta av doften från 
alla lindarna som blommar där. 

Hos Karin och Anders Einarssons prunkar hyacinter i olika 
färger vid väggen Det nya staketet är lite förlängt i båda ändar. 
Är det månne för att hålla ute vildsvinen eller för att taxen 
Axxa inte ska hitta ut? Kanske både ock.

Nu ser jag att alla lökväxter i min trädgård slagit ut. Är 
det för sent att sätta upp fågelholken som står vid uthuset?  
Flugsnapparen ska ju också ha ett hem. Undrar när fladder-
mössen börjar flyga runt på kvällarna?

Vad man hinner tänka mycket och filosofera över både smått 
och stort, när man går! För att inte tala om allt man ser. Idag 
såg jag visst mest djur och växter, men du hade kanske sett 
bilar, maskiner, stenmurar eller nåt annat som man kan se i vår 
underbara by KALLAMÅLA..                                                                 

Ros-Marie Sandberg

PS I morgon ska jag gå mot Vissefjärda förbi Vivi och Svante 
Alexanderssons hus. Där blommar säkert alla vackra lökväxter 
som bäst nu. Då kan jag också se om Ursula och Ove från 
Tyskland är i sitt hus. Det är huset längst österut, sen börjar 
Plaggebo. 

Om jag går mot Trollamåla passerar jag sommarstugan som 
Johnny Helmersson äger. På vägen mellan Trollamåla och 
Långasjö ligger ett f  d soldattorp. Där bor Linda Karlsson 
och Tomas Olofsson sedan 2008. På åkern står 12 bisamhäl-
len. Något närmare Långasjö finns ytterligare en sommarstuga 
som ägs av ett barnbarnsbarn till gamle vagnmakaren Fritjof  
Nilsson, Blad. DS

Intervju med 4 generationer om hur det 
är/var att växa upp i Kallamåla?

Frågor  
1. Hur tar/tog du dig till skolan? 
2. Finns/fanns det några i samma klass som var ifrån Kallamåla?
3. Har/hade du några andra skolkamrater från samma by?
4. Finns/fanns det någon i byn som du träffade ofta?
5. Är det något annat du vill berätta?

Dante Magnusson (f  2000)
1. Jag åker bil, men jag ska börja cykla.
2. Nej.
3. Ja, har mina två systrar, en äldre och en yngre.
4. Allan är vi ofta med och Ros-Marie. Vi brukar prata med Karin och 
Anders ibland och Ann .
5. Hedvig och jag cyklar ofta genom Kallamåla. Vi brukar plocka ägg 
som hönorna värper. Äggen har olika färger; grön, turkos, brun, beige 
och vit. En gång fick vi ett lila ägg, det skulle varit brunt.

Kristian Sandberg (f  1979) 
1. Vi åkte minibuss från Kallamåla till Långasjö skola. 
2 Ja, det fanns två till; Christian Sjöström och Linnea Mattisson.
3. Ja det fanns tre till utöver de som gick i samma klass som jag.
4. Min mormor i samma hus, min moster i andra änden av byn och så 
lekte jag med Christian ibland.
5. Det mest levande minnet är att vi brukade spela badminton på 
somrarna. Vi satte upp nät och sedan mätte vi ut planen och la linjerna 
med sågspån. Min bror, en äldre kompis till honom och jag spelade så 
det stod härliga till.

Ann Waldemarsson (f  1958)
1. Jag fick åka skolbil i första klass och sedan var det att cykla eller gå.
2. Nej.
3. Ja, min yngre bror Mats och min kusin Cecilia som var tre år äldre. 
Mina andra skol- och lekkamrater bodde längs samma väg som jag 
men i Strängsmåla, eftersom bygränsen gick vid vårt hus.
4. Både mormor och morfar och min moster Karin Hultén med familj 
bodde i Kallamåla. Mamma, mormor och Karin hade symöte en gång 
i veckan då man träffades och handarbetade. De hjälptes ofta åt med 
olika saker. Jag gick till Berta och köpte ägg ibland.
5. På sommaren fick vi åka hölass med Hugo. Jag minns byn som en 
plats med glada, vänliga, kreativa och hjälpsamma människor. En trygg 
by.

 

Britt Sandberg (f  1940)
1. Första tiden gick jag hand i hand med en av pojkarna. Men efter att 
ha blivit uppräckta slutade vi att hålla i hand. Ibland blev jag skjutsad 
på cykel av en vuxen, innan jag började cykla själv.
2. Ja, två pojkar gick i samma klass.
3. Ja, flera både yngre och äldre än jag. Vi var ett tiotal barn.
4. Min systers skolkamrat träffade vi varje dag samt grannen, en kvinna 
som var handikappad men tog hand om sin far, mor och faster. Hon 
skötte om dem tills de dog. De bodde i ett litet hus med två rum och 
kök utan vatten och egen brunn. Men där var vi barn alltid välkomna.
5. Vi lekte naturligtvis mamma, pappa, barn, med graviditeter och 
förlossningar och barnuppfostran. Sen lekte vi affär med ormbunks-
knoppar till slantar att köpa för. Vi byggde kojor och ladugårdar med 
djur av kottar. 
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Familjen Ohlsson 
- från Piteå till Långasjö
Maria från Piteå, Jon från Kosta och barnen Benjamin 3 
år och Johanna 2 mån– det är medlemmarna i familjen 
Ohlsson på Hembygdsvägen i Långasjö. Och så katterna 
Ester och Agnes, förstås. Hur kan man hitta den långa 
vägen från Piteå till Långasjö – som Maria gjort? Hur 
ser tillvaron ut för en barnfamilj i den lilla tätorten? Vilka 
är fördelarna? Vilka är nackdelarna? Nu ska vi besöka 
familjen Ohlsson och få svar på allt!

Stormen Gudrun förde dem samman. Ja, det säger i alla fall 
Maria och Jon. I stormens fotspår träffades de på en fest, som 
anordnats för att muntra upp en lastbilschaufför från Piteå, 
som fick ligga ute och köra stormfällt timmer i Småland. Maria 
bodde vid den tiden i Stockholm och jobbade som sjuksköter-
ska, Jon var redan husägare i Långasjö med arbete på Runes 
i Emmaboda. De hade en gemensam bekant – Jons tidigare 
klasskamrat Katrin från Kosta, som blev Marias goda vän under 
studietiden i Umeå. Och på dessa underliga vägar hamnade de 
unga tu på samma fest och det sa KLICK. Detta var i oktober 
2005. I december sa Maria upp sig från sitt jobb i Stockholm 
och började söka nytt i Småland. I februari 2006 flyttade hon 
till Jon i Långasjö och började på ett nytt jobb i Växjö!

2003 hade Jon Ohlsson tröttnat på att bo i lägenhet i Em-
maboda. Han började se sig om efter alternativ. Ett hus kanske? 
Ja, men absolut inte ett trähus, som måste målas en gång om 
året! Och så måste det ha antingen altan eller balkong. Mäklaren 
hade ett par förslag i Emmaboda-regionen. Jon tittade bl. a på 
Karin Lundins hus i Långasjö. Tegelhus – det bådar gott, tegel 
behöver inte målas om. Och både altan och balkong! Men ändå, 
vad visste han om Långasjö? Kunde man bo där? Jon rådgjorde 
med sin chef  Alf  Johansson och därmed var saken klar! – Det 
är klart att du ska bo i Långasjö! Där är trivsamt, grönt och 
fint! Så Jon slog till och blev med hus. Och skaffade två katter.

Maria är uppvuxen i Piteå, har studerat i Umeå och arbetat 
i Stockholm. Och hamnat i Långasjö! Först föll hon för Jon. 
Sedan föll hon för huset på Hembygdsvägen och sen föll hon 
för byn. För första gången kände hon: Här vill jag bo! För Maria 
var Långasjö exotiskt – en dröm som gått i uppfyllelse, att få bo 
i en by, precis som kusinerna utanför Piteå! Full av optimism 
och framtidstro sa hon upp sig från sitt sjuksköterskejobb i 
Stockholm och började söka nya jobb söderut. Allt gick i lås! 
Jobbet på sjukhuset i Växjö har hon än idag, bröllopet stod i 
november 2007 med efterföljande fest på Klasatorpet, 2008 
föddes Benjamin och 2011 Johanna.

Benjamin är ”stor pojk” och storebror. – Tre år, säger Ben-
jamin och sätter upp tre fingrar i luften så att man riktigt ska 
fatta. Hans dagis heter Skatan och han är med i Mygg-gruppen 
där. På dagis finns en riktig poliscykel – och en doktorsväska 
att leka med. Där finns också kompisarna Hampus och Jojje, 
och dom tycker Benjamin om. Hemma finns pappas gamla 

tågbana i trä med massor av lok och vagnar. Benjamin visar 
ett Pippi-pussel, där Pippi har en upp- och nedvänd kopp på 
huvudet. Så gör aldrig Benjamin! Roligast just nu är den nya 
sparkcykeln. Benjamin har en svart cykelhjälm på sig och susar 
fram på sin fina cykel. Ibland är det läge att titta på Bärgar´n och 
alla hans tokigheter i ”lilla TV:n”, en portabel DVD-spelare.

Lilla Johanna tänker än så länge mest på äta och sova. Men 
hon hade en fin dopfest på Påskdagen med gäster både från 
trakten och från Piteå och Stockholm.

Maria och Jon är överens. Bättre än så här kan man inte bo 
med småbarn! Det är framför allt tre faktorer som bidrar till 
detta: barnomsorgen, skolan och affären! Och så har familjen 
Ohlsson nära också, både till dagis, skola och Matöppet. – Vi 
har känt oss så välkomna hit. Alla är snälla och hjälpsamma. 
Pigga pensionärer ställer upp. Alla hejar på alla – ingen klass-
skillnad, som det kan vara i brukssamhällena. Mormor och 
morfar har förvånat noterat, att alla hälsar även på dem! Fast 
de bor i Pite!  – Men hur är det med lekkamrater, då? kan man 
undra. – Bilen löser många problem. Vi har många vänner runt 
om i bygden som också har barn. Och farmor bor i Transjö. 
Bil måste man ju ändå ha, när man bor på landet. Man har så 
pass billigt boende att man kan kosta på sig att ta bilen.

 

Skulle man bli barnledig någon gång och vilja gå på en 
ösig konsert, tar det bara 3½ timme med tåg till Köpenhamn, 
4 timmar till Stockholm – Långasjö är ju nästan världens med-
elpunkt! Fast så värst mycket fritidsaktiviteter är det svårt att 
hinna med. Det bästa i den vägen var kyrkans Alphakurser. De 
var riktiga dörröppnare in till gemenskapen. Jon försöker också 
hinna med Round Table-gemenskapen i Emmaboda. Just nu 
tar det nya jobbet som verkstadschef  på Liljas i Emmaboda 
mycket tid i anspråk.

– Men, är allt bara sådär toppenbra? Finns det inget övrigt att 
önska? – Jo, det kanske är att ta i, men en bastu vid sjön vore 
perfekt! – Ja, frågan är redan väckt i utvecklingsgruppen. Snart 
kommer den kanske upp på agendan. I Långasjö kan drömmar 
bli verklighet!

   

Text: Annika Hjalmarsson Foto: Sölve Hjalmarsson

Maria, Johanna, Benjamin och Jon Ohlsson, Hembygdsvägen 4
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Årets Baby bor i Harebo
Lille Adrian blev ordentlig firad, när han, vid fem veckors 
ålder, hyllades som ”Årets Baby” på Emmabodadagens 
gala. Han var nämligen först ut i kommunen, när han såg 
dagens ljus den 8 januari 2011. 
Vad sägs om att bli gratulerad med: ett års gratis barn-
omsorg, bilbarnstol med högtalare, presentkort, blöjor, 
skötväska, babyprodukter, nalle, skor, tårta och mer 
därtill? Adrian tog uppmärksamheten med upphöjt lugn. 
Han sov sig igenom hela föreställningen. 

Nu är Adrian fyra månader och börjar få perspektiv på till-
varon. När han döptes i Långasjö kyrka höll han sig vaken, för 
att inte missa något och när han varit på Babycafé i Emmaboda 
och sett en kompis vända sig från rygg till mage, var han inte 
sen att pröva samma sak – med lyckat resultat!

Hemma i Norra Harebo samsas Adrian med mamma Pamela, 
pappa Martin, hunden Selma och tre katter. Han kan se fram 
emot en uppväxt i lantlig miljö, med trädgården som lekplats 
och en given plats i pappas knä bakom traktorratten. 

Pappa Martin har sina rötter i Harebo. Hans mamma växte 
upp i lärarbostaden, som ligger mitt emot Martins, Pamelas 
och Adrians hem. Själv är Martin uppvuxen i Spritsmåla och 
tillbringade mycket tid på sin farfars gård i Saleboda. Där 
väcktes hans stora intresse för jordbruk, skogsbruk och jakt. 
Drömmen blev att komma över en egen liten gård. Och så blev 
det! Och det blev Harebo 1:29, mitt emot Harebo gamla skola. 

Martins dröm gick i uppfyllelse – jord och skog, odling, skogs-
bruk och jakt. Och så ett bra jobb som verktygsmakare på ITT 
i Lindås. Fast det saknades kanske något? En liten familj? Det 
skulle ordna sig, det också!

Mamma Pamela växte upp på Listerlandet bland bönder och 
fiskare. Hon har alltid trivts med livet på landet och drömde 
om en framtid nära djur och natur. Och så hade hon den fan-
tastiska turen att träffa Martin! Efter ett halvårs bekantskap 

tog hon sitt pick och pack och flyttade till honom i Harebo. 
Jobbet som massör och SPA-terapeut på Ronneby Brunn 
kunde hon pendla till. 

Nu stortrivs hon med tillvaron – det bara lyser om henne! 

– Jag är något av en ensamvarg, tycker om att vara för mig själv, 
nära naturen. Jobbet i Ronneby är nu ett avslutat kapitel. Kan-
ske väntar högskolestudier på distans efter föräldraledigheten.

För Martin och Pamela är det ett medvetet val att bo på lan-
det. Adrian har inte haft en chans att välja, men hans föräldrar 
har verkligen tänkt på hans bästa. 

– Vi vill ge honom alternativ till dataspel och TV. Vi vill ge 
honom möjlighet att uppleva djur och natur. Trädgården och 
naturen, djuren, fiske och arbetet på gården. 

– Om han inte vill sitta i Martins knä och köra traktor, kommer 
Martin att bryta ihop! säger Pamela. 

Till hösten blir det kanske får i lagårn, och så ska havren tas 
upp med självbindare, så blir det fina neker – om inte grisarna 
(vildsvinen) ställer till för mycket förtret!  

Lycka till med allt! säger Träskoposten. 

Annika Hjalmarsson 
Text och foto

Årets Baby – Adrian i Harebo

Omslagsbilden - Pamela Hoff, Martin Rosenquist och Adrian framför 
traktorn, som Adrain ska ratta
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Med barnen på Klasatorpet

Klasatorpet är Långasjös sevärdhet nummer ett. Ett 
hembygdsmuseum där tiden stått stilla i århundraden 
men kanske mest känt som ”Korpamoen” i filmen Ut-
vandrarna. Det sistnämnda är nog den stora anledningen 
till att turister kommer hit, men det är faktiskt inte bara 
de som minns filmerna som kommer på besök.

Klasatorpet är även ett populärt resmål hos förskolor och 
skolor, och det är inte svårt att förstå varför. Om man ser plat-
sen genom barnens ögon är det ju som en enda stor lekplats 
med en liten inbyggd 4H-gård. 

Visserligen finns det varken sandlåda eller rutschkanor, men 
så mycket annat.  Kristinas gunga som hänger i ett av husen 
är kanske bara en helt vanlig gunga för barnen som ser den, 
men den är inte mindre rolig för det. 

En förskola som varje år gör ett besök på Klasatorpet är 
Fyrklövern från Emmaboda. I över 20 års tid har de troget 
återvänt, trots att de flera gånger tänkt åka någon annanstans. 

– En gång ville vi förnya oss och åkte till Ölands djurpark, 
men det gör vi aldrig om, berättar personalen. Det var på tok 
för mycket folk och för många intryck för barnen.

Vidare berättar de att hela dagen är ett äventyr för barnen. 
Bussresan är jättespännande och alldeles lagom lång. Efter 
en kvart är det mycket spring i de små benen – och då är de 
ju framme!

Väl där finns många roliga saker att hitta på. Barnen klättrar 
på stenar, utforskar de små husen och passar på att springa 
lite extra på de öppna ytorna. 

– Man behöver inte ha stenkoll på barnen säger personalen, 
tack vare att Klasatorpet ligger lite avskilt utan trafikerade vägar 
runt knuten. En annan fördel är att vi oftast är där själva, det 
gör besöket lite lugnare, både för barnen och för oss. 

Även de vuxna njuter av besöket. De beskriver Klasatorpet 
som ett rogivande, avslappnande ställe med otroligt vacker 
natur. 

– Och så har vi ju alltid tur med vädret, berättar de, och fort-
sätter:

– Barnen behöver egentligen inte ha några direkta aktiviteter 
att sysselsätta sig med när vi är här. De är så nöjda när de får 
leka fritt och utforska miljön på eget bevåg. De större barnen 
tycker mest om gungan, alla vill bli fotograferade när de sitter 
på den. De yngre barnen tycker bäst om djuren. Det är lagom 
många djur så de hinner bekanta sig med alla. 

Någon gång har de större barnen fått hjälpa till att så och 
skörda lin, det var väldigt uppskattat! 

Vi berättade att det var så man gjorde förr i tiden, då var det 
nästan ännu mer roligt tyckte de. 

Vi tycker det är viktigt att ta med det kulturella, att visa barnen 
hur man levde och arbetade förr. Så som det ser ut på Kla-
satorpet såg det ju faktiskt ut förr och det är kanske svårt att 
förstå för ett barn som växer upp i detta moderna samhälle. 
Det är jätteviktigt att visa det, berättar personalen och avslutar:

– En av de största fördelarna för oss är att besöket är gratis. 
Föräldrarna får enligt en regel inte själva bekosta några resor 
för barnen, vilket gör denna utflykt perfekt. Vi brukar ha med 
oss egen fika, men köper alltid glass när vi är framme, så det 
känns som att vi bidrar med något.   

Även förskolan Skatan är här varje år, men de har en lite 
annorlunda tradition. 

Varje år på förskolans dag springer de nämligen Klasaloppet. 
Det är en tävling där alla barn deltar. Vid reningsverket startar 
loppet, där får barnen ta på sig nummerlappar som förskolan 
fått låna av Korpen. Sedan springer eller går de i sin egen takt 
hela vägen fram till Klasatorpet. De minsta barnen som inte 
klarar av att gå hela sträckan får åka vagn.  Väl framme får alla 
som deltagit ett pris och sedan är det dags för lite fika. När fikat 
är slut brukar barnen få leka lite innan det är dags att gå hem. 

 Skatans barn tycker också bäst om gungan och djuren, inte 
helt oväntat kanske. Fast det bästa är nog att få springa loppet, 
eftersom de får springa längs vägen utan någon mamma eller 
pappa som ropar att de måste vänta. Några ur personalen bru-
kar ta täten tillsammans med de barn som springer lite snabbare 
och så fylls det på eftersom. Sist joggar de med barnvagnar. 

Jag har själv varit på Klasatorpet med mina barn och besö-

Fika i gröngräset, förskoleavslutning 2009       Foto Hanna Stensdotter

Malte Svensson och Lydia Bondesson bekantar sig med ett av lammen  
Foto Sara Gustafsson
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ken är verkligen uppskattade.

När vi lever i en värld där barnen blir överösta med leksaker vid 
födelsedagar och julaftnar är det väldigt fascinerande att se en 
ett-åring stå och leka med en antik spinnrock i en halvtimme, 
för att sedan försöka hasa omkring i ett par gamla träskor. 

Vi brukar alltid gå grusvägen ut, och på hemvägen plockar vi 
smultron, hallon och blåbär som finns i överflöd längs vägen, 
för att sedan äta när vi kommer hem.

Kan dagen bli mer perfekt? 

Anna Lindström
Hälsar på kaninerna                                            Foto Sara Gustafsson

Tre spännande utställ-
ningar på Galleri Garvare-
gården i sommar
Det är femte säsongen som Britta Fransson öppnar upp sitt 
galleri för nya utställningar. I år har hon lyckats få Tommy ”TC” 
Carlsson och Larissa Stenlander till premiärutställningen i maj.

Långasjös mest kände konstnär Tommy ”TC” Carlsson och 
Larissa Stenlander har vernissage den 21 maj och drar därmed 
igång sommarens utställningar. Tommy är målare och grafiker 
och hans specialområde är oljemåleri med Trompe-lóeil-effekt 
– lura ögat. Larissa visar bl. a akvareller med motiv av stiliserade 
figurer av människor och djur.

Från den 2 juli till den 31 juli visar Birgit Elmstam vävar i 
gobelängteknik och Pernilla Norrman keramik av rödlera och 
stengods. Både Birgit och Pernilla är sommar-smålänningar, 
men annars verksamma i Stockholm respektive Malmö

Sommarens sista utställning har vernissage den 9 augusti och då 
visar Pauline Fransson realistiskt och kraftfullt måleri. Pauline 
har nyligen avslutat sina studier på Ölands konstskola

– Det är spännande och oförutsägbara utställningar alla tre, 
summerar Britta

Galleriet är inrymt i en före detta ladugård och ligger väldigt 
naturskönt i den vackra gårdsbildningen som tidigare var ett 
garveri. Området kring galleriet är restaurerat till en stor gene-
rös trädgård så att naturområde med damm, blomsterrabatter 
och grönsaksodlingar bildar en enhet. – De flesta som kommer 
hit tittar både på utställningen och går runt i trädgården, eller 
sätter sig och fikar och kopplar av en stund, berättar Britta.

I butiksdelen kommer det som tidigare år att säljas konsthant-
verk av textil, glas, keramik, korg och silversmycken, konstkort 
mm. Butiken har samma öppettider som galleriet. 

Utställningar sommaren 2011

21 maj -19 juni

Tommy ”TC” Carlsson och Larissa Stenlander, måleri och 
grafik

2 juli -31 juli

Birgit Elmstam och Pernilla Norrman, textil och keramik

9 augusti -4 september

Pauline Fransson, måleri

Galleri Garvaregården har öppet torsdagar-söndagar klockan 
13-18 och det är naturligtvis fritt inträde. 

Vill ni ha mer information kan ni gå in på galleriets hemsida 
www.garvaregarden.com.

Det går också bra att ringa på så lovar Britta att öppna galleriet.

Katarina Jonasson

Målning av Tommy ”TC” Carlsson 
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Familjen Lennartsson i 
Flaken
För tio år sedan flyttade Camilla och Andreas till byn Fla-
ken, med egen gård alldeles vid sjön med samma namn. 
Camilla växte upp i Madesjö, Andreas i Holmahult. Sin 
första gemensamma tid bodde de i lägenhet i Emmaboda, 
men det var inget de egentligen trivdes med. I stället var 
det släktgården i Flaken, som lockade och drog och 2001 
gjorde de slag i saken och flyttade in i Andreas´ mam-
mas föräldrahem. Här började de sitt gemensamma liv 
som fritidsbönder och småbarnsföräldrar. Ett, som det 
verkar, intensivt och omväxlande liv, då man inte får vara 
rädd för arbete eller att ta egna initiativ till umgänge och 
aktiviteter.

Där björkarna susa
Gården ligger underbart vackert med fri sikt över den öppna 
sjön. Stränderna är rensade från barrträd och sly. Björkarna 
är ljusgröna mot knallblå himmel. Det fläktar från sjön. Det 
luktar som det ska på landet! Djuren går än så länge i närheten 
av lagården, det har precis börjat grönska i betesmarkerna. Ett 
tiotal kor med kalvar och femton tackor med lamm har det 
gott i vårsolen. Andreas och Marlene, snart fyra, skramlar med 
foderspannen och fåren kommer rusande. Melvin, ett år, har 
gubbakepsen på och studerar begrundande de ulliga djuren. 

– Det är lugnt och skönt på landet, säger Camilla. Men det 
händer också saker hela tiden, när man har djur: än är det 
stängsel som ska upp, än är det vildsvinen som ställer till det!

Med öppna ögon
Och ändå har de valt det här livet, gått in i det med öppna ögon. 
Camilla, som är uppvuxen med grannar tätt inpå, uppskattar 
friheten. Hon känner sig aldrig ensam, fast de är en av två 
bofasta familjer i byn! Inte ens när hon, som nu, går hemma 
och är föräldraledig, blir det långsamt. Veckan är full av akti-
viteter för henne och barnen. Med bilens hjälp tar de sig lätt 
till vänner och bekanta. Varje fredag är Andreas föräldraledig 
och då kan man passa på att göra saker tillsammans. Som att 
gå ner till sjön och fika.

Marlene – en duktig medhjälpare
Familjen består alltså av mamma Camilla, pappa Andreas och 

barnen Marlene och Melvin. 

– Det är bara nyttigt för barn att växa upp på landet, säger 
föräldrarna. Kanske förebygger det allergier också. De får an-
vända sin fantasi när de leker och får ta del av vardagsarbetet 
på en lantgård. Marlene ligger alltid i startgroparna, när pappa 
Andreas kommer hem – då ska de båda ut och se till djuren 
och mata dem med kross och ensilage. Skulle pappa ha andra 
planer, blir Marlene inte glad, hon älskar att sköta om djuren 
och har en egen liten högaffel. Fast hjälpa till att köra traktor 
är minst lika roligt. T o m lillebror Melvin åker med i traktorn 
ibland – i pappas gamla bilbarnstol!

Och Melvin – en storsimmare
Marlene hjälper också gärna till i köket. Tillsammans med 
mamma Camilla har hon bakat en smaskig rabarberpaj av 
årets första stjälkar. Marlene dukar fram skedar. Hon slevar 
upp paj åt sig själv och bjuder sedan alla vid bordet. Medan 
vi stora pratar, tar hon fram block och penna och skriver glatt 
ner sitt och lillebrors namn – jättefint! Det måste få komma 
med i Träskoposten!

Marlene går på dagis 3 dagar i veckan. Mamma och Melvin 
passar på att gå på Babycafé och Kyrkis i Emmaboda och 
Babysim i Tingsryd. Melvin är redan en storsimmare.

Vill man så kan man
Naturligtvis tar arbetet på gården mycket tid. Camilla ansvarar 
för trädgården, Andreas för stängsel och djur. Ibland ställer 
våra föräldrar upp och hjälper till med t ex veden. Då blir det 
effektivt och snabbt avklarat, samtidigt som man får en god 
gemenskap. – Mycket är lättare här på landet! säger Camilla. 
– Hur då, lättare? kan jag inte låta bli att undra. – Jo, här finns 
stora ytor, utrymmen och maskiner – allt kan man fixa själv! 
– Kan man? – Jo, så är det. Vill man så kan man!

Pengarna får inte styra
Man kan förledas att tro, att Camilla och Andreas är heltids-

Fam. Lennartsson med sin underbara sjöutsikt som bakgrund

Marlene sköter om fåren
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bönder. Att så inte är fallet, förstår ju var och en. Försörjningen 
har de på annat håll! Andreas är utbildad på Ryssby Natur-
bruksgymnasium och har anställning på en större skogsgård i 
Blekinge. Camilla arbetar deltid med logistik på AMB i Broa-
kulla, men är nu föräldraledig. Till hösten ska Andreas vara 
föräldraledig i tre månader och det ska bli intressant, tycker 
han. Melvin ska få bli 1½ år, innan han får börja på dagis och 
då är det lagom för både Marlene och Melvin att vara där på 
deltid. Pengarna får inte styra. Familjen är rädd om sin kvali-
tetstid hemma. 

Fritiden?
Men fritidsintressen kan det väl inte finnas tid för hos familjen 
Lennartsson i Flaken? Jodå, Camilla är med i Föräldrastyrelsen i 
Långasjö skola och Supporterklubben för Långasjö GoIF. Och 
så reser hon omkring och demonstrerar Tupperwareprodukter. 
Och Andreas, han spelar fotboll i Emmaboda IS och har fullt 
upp med träningar och matcher. Glada supporters är Camilla, 
Marlene och Melvin.

Och däremellan hinner man umgås med ungdomskamrater, 
släkt och vänner. 

Lite tufft kan det vara
Lite tufft var det förstås efter stormen Gudrun. Den lilla skog 

de hade blåste ner. Fast Camilla trivs bäst i öppna landskap, 
säger hon. 15 dygn var de utan ström och en vecka utan tele-
fon. De flyttade in i ett av rummen och eldade i öppna spisen. 
Frysen fick tömmas och innehållet flyttas till släktingar. Inte 
kunde de låta sitt fina nötkött, fläskkött, älgkött och vildsvin-
skött gå förlorat! Inga pengar kan ersätta hemmaproducerat 
kött eller viltkött! 

Lite si och så är det också med snöröjningen. Vägen blåser 
snabbt igen så ofta får man snöröja själv med egen traktor för 
att komma fram! Fast fiberoptik blir det snart – från Älmebo-
dahållet! Man får vara beredd att använda bilen till aktiviteter 
och lekkamrater framöver. Det är det pris man får betala för 
att bo så här. 

Borta bra......?
– Och semester – hur blir det med den saken? – Jodå, farfar 
ställer gärna upp, så att de kan åka bort några dar. Men varför 
ska de åka bort, egentligen, när de har det så bra hemma och 
egen badplats bakom knuten? Konsten är bara att kunna ”vara 
ledig” när man är hemma. Borta bra, men hemma bäst!  

Text och foto: Annika Hjalmarsson

Litterärt sällskap bildat i 
Långasjö
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet
28 feb 2011 bildades Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet. 
Ett 20-tal personer var samlade i Sockenstugan i Långasjö. 
Stig Hermansson ledde förhandlingarna, som utmynnade i ett 
beslut att bilda ett litterärt sällskap till Elisabeths minne. En 
interimsstyrelse bildades, bestående av Sylvia Edwinsson, Nils 
Elley, Melsene Laux, Maud Andersson och Annika Hjalmars-
son. Melsene valdes till ordförande och Niels till kassör. Idag 
omfattar sällskapet c:a 25 medlemmar. Den som är intresserad 
av medlemskap kan ta kontakt med någon i styrelsen eller maila 
info@elisabethbergstrandpoulsen.se. Årsavgiften är 100 kr. 

Varför ett sällskap?
Man kan kanske tycka att långasjödottern Elisabeth Bergs-
trand fått tillräckligt mycket uppmärksamhet och utrymme i 
sin hembygd, sedan hon lämnade jordelivet för 56 år sedan. 
Med all rätt har hennes minne hållits levande. Hennes böcker 
finns samlade i Sockenstugan och många av hennes målningar 
finns bevarade i socknen. Ändå har på senare tid en önskan 
uppstått, att utveckla studiet av Elisabeths liv och produktion, 
i syfte att sprida kunskap till kommande generationer och till 
folk utanför regionen.

Egen hemsida.
Så har Elisabeth, i och med sällskapets bildande, fått en egen 
hemsida! www.elisabethbergstrandpoulsen.se. Hjälp gärna till 
med information för denna hemsida!

Materialet på hemsidan är under uppbyggnad. Sidan är tänkt 

som ett forum för alla som har intresse för Elisabeth och 
hennes liv och produktion. Tips och synpunkter lämnas på 
mailadressen eller till någon i styrelsen.

Kontakter med Danmark
Elisabeth bodde under sin verksamma tid i Köpenhamn, där 
hon och maken Axel tillsammans byggde upp sitt hem ”Klos-
tret”. Samarbete pågår med Elisabeths och Axels sonhustru 
Dodo i Köpenhamn, journalisten Margaret Ward och Gentofte 
Lokalhistoriske Arkiv, Charlottenlund.

Filmpremiär
Det originella bygget Klostret finns numera dokumenterat på 
film. Med stort engagemang och intresse har ett litet team, 
bestående av Melsene Laux, Sylvia Edwinsson och Niels Elley, 
tagit sig an den omfattande uppgiften att producera en film om 
detta, med titeln: ”På hökens vingar”.  Premiärvisning sker 6 
juni 2011 i Sockenstugan, Långasjö. 

Framtida aktiviteter
Idéer saknas inte i det nybildade sällskapet. Förutom filmpro-
jekt och läsecirkel, planeras för ett litet ”seminarium” om synen 
på hållbar utveckling i Elisabeths anda 9 okt och en litterär 
afton under rubriken ”Rasta Skumme” 12 nov.  Arbete pågår 
också med att sammanställa en trespråkig skrift: ”Enkelhetens 
prakt”, om Elisabeth, Axel och deras hem Klostret. Texten 
är utarbetad av Melsene Laux och kommer att presenteras 
på tyska, svenska och danska. Sällskapet kommer också att 
arbeta med dokumentation och katalogisering av Elisabeths 
verk. Särskilt intresse har upplysningar om hennes konstverk 
i privata hem, för ev. avfotografering och registrering. 

Annika Hjalmarsson
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Familjen Johansson Legander i 
Totamåla
– Alltid i farten!

De är en familj med många intressen och järn i elden och 
framförallt handlar allting om hästar och hästar och en 
del fotboll och bensin.

Denna kväll är alla i familjen samlade hemma på gården i 
Totamåla. Gården som ligger vackert på en sluttning ner mot 
sjön Flaken inramas av nyutslagna bokar och spirande grön-
ska som lyser som gröna skyar i den låga kvällssolen. Man-
gårdsbyggnaden tronar röd och grann bredvid ladugård och 
magasinsbyggnader och i hagarna tittar hästarna nyfiket upp.

Över allt vilar lugn och stillhet och småländsk lantidyll.

– Det är skönt att komma ifrån arbetet en bit och komma 
hem till lugnet, säger Alf  som påstår sig vara en landsbygds-
människa ut i fingerspetsarna trots att han är ”stads-pojk” 
från Emmaboda.

Alf  driver företaget Runes Bensin med tio anställda och har 
naturligtvis fullt upp med det från morgon till kväll. Många 
gånger är han inte hemma förrän vid sju och jobbar var fjärde 
helg. Utanpå detta driver han och Carina en mindre ponny-
uppfödning och har just nu ca 25 ponnies. I hagmarken bakom 
ladugården går ett flertal av dessa av raserna gotlandsruss, 
shetlandsponny och welshponny. – De används till avel och 
utställningar, hingstfölen säljer vi och behåller bara de fina 
stofölen, berättar Alf  och visar en utav urmödrarna och hennes 
barn och barnbarn och var det inte ett barnbarnsbarn också!? 
De hyr även ut en del ponnies på foder.

Alf  som är uppväxt ovanpå en bensinmack har haft ett starkt 
hästintresse sedan barnsben. Så fort han kunde åkte han ut till 
Rungeboholms gård och tillbringade eftermiddagar, helger och 
lov hos sin mormor och sin kusin Roland och hans föräldrar. 
Där handlade hela livet om hästar! Och ytterligare ett hästband 
knyts när han berättar att han är släkt med Börjes i Tingsryd.

– När vi flyttade hit till Totamåla kändes det som att flytta 
hem, konstaterar Alf. Gården har funnits i släktens ägor sedan 
50-talet och ligger på randen till Tingsryds kommun, bara ett 
stenkast från Rungeboholm.

Det är också en utav förklaringarna till att det går att ha häst-
uppfödning även om man reser bort någon gång, gårdarna 
emellan hjälps åt när det behövs och kniper.

Det djupt rotade hästintresset visar sig också på så sätt att Alf  
är sin egen hovslagare (upplärd av en gammal hovslagare) och 
han är sedan 26 år tillbaka hästdomare och är ute på utställ-
ningar och premieringar 10-15 dagar/år. 

– Jag har flera gånger tänkt att trappa ned lite vad det gäller 
hästarna, men det blir inte så. När man väl är på plats så är 
det så kul! säger Alf.

Carina kommer ursprungligen från Östergötland och har 
funnit sig väl tillrätta i sin nya hembygd. Eller ny, jag gissar 
att hon vid det här laget har bott större delen av sitt liv i Em-
maboda kommun. Under uppväxten i Östergötland var hon 
häst-tjej med egen häst och höll på med det upp i gymnasieåren. 
Sedan falnade intresset men väcktes snabbt till liv igen när hon 
flyttade hit. Carina var en utav eldsjälarna som startade upp 
Långasjö hästsportklubb 2002 och såg till att ridhuset kom 
på plats. Ända sedan dess har hon suttit med i styrelsen och 
är sedan några år tillbaka ordförande. De träffas varje månad 
och ordnar så att det kommer olika tränare till ridhuset, före-
läsningar, kurser med mera.

Och inte minst är hon den stöttande kraften bakom dottern 
Linnéas träningar och tävlingar. 

– Det går inte om inte en förälder har tid att ställa upp och 
skjutsa och vara med och hjälpa till på tävlingarna och den 
dagliga ruljangsen med hästarna, utbrister Carina! Ibland får 
Linnéa en helt ledig dag från hästarna och då tar Carina tar 
hand om skötseln och träningen av hästarna.

Alf, Carina, Oskar och Linnéa

Linnéa Legander
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Dottern Linnéa är snart 17 år, pluggar samhällsvetenskap 
på Vilhelm Moberg gymnasiet och lever ett liv fyllt av hästar 
och hästsport. Är det månne de hästintresserade föräldrarna 
som ligger bakom? 

– Vi har alltid varit överens om att barnen ska få bestämma 
själva vad de vill göra, det går inte att tvinga fram ett intresse, 
säger Carina bestämt.

Linnéa har ridit sedan hon var liten och började väl som alla 
andra hästintresserade småtjejer med shettisar och ridlekis. 
Men redan i 8-årsåldern började ett mer omfattande ridintresse 
ta fart och hon började tävla på hopptävlingar med sitt russ. 

– I början tävlar man på klubbtävlingar, sedan blir det lokal-
tävlingar i grannkommunerna. När man blivit lite äldre blir det 
regionaltävlingar och idag tävlar hon på nationella tävlingar 
i hela landet, förklarar Carina. På de nationella tävlingarna 
hoppar man de högsta klasserna Medelsvår B med hinder på 
1,20 meter och Medelsvår A med hinderhöjd på 1,30 meter.

Det låter riktigt högt! Vi går ut och hälsar på Linnéas hästar 
som går utanför huset i en egen hage. ”I told you so” som till 
vardags kallas Skalman har Linnéa haft i två år och det är en 
väldigt duktig hopphäst. 

– På honom känner jag mig alldeles trygg när jag hoppar för 
han är så bra, intygar Linnéa. Med Skalman är det tydligen inga 
problem att flyga över 1,30. Linnéas andra tävlingshäst heter 
Poetic Bianca och med henne tävlar hon i klassen Medelsvår B. 
Dessutom tränar och utbildar Linnéa en tredje häst, en unghäst 
som hon tror är en riktig hopptalang.

Men det krävs inte bara en bra hopphäst om man ska nå fram-
gångar på tävlingsbanan. Det gäller att ligga i som en räv och 
träna, träna, och tävla, tävla tillsammans med hästarna. Sedan 
Linnéa var tio år har hon tränat för en hopptränare i Kråksjö 
ridhus varje vecka och deltar i genomsnitt på två hopptävlingar 
i månaden året runt! Det verkar vara ett flängande med häst-
släpet jämt och ständigt. 

– Många tävlingar åker man redan till på torsdagen och är inte 
hemma förrän på söndagen, berättar Carina som är den som 
alltid är med på tävlingarna och hjälper till.

Att ha två tävlingshästar är bra om någon av dem skulle bli 
skadad eller sjuk och oftast följer båda två med på tävlingarna 
om utifall att! – Dessutom sliter man inte så hårt på hästarna 
som när man bara har en, de ska ju också må bra, säger Linnéa.

Nästa år fyller hon 18 år och får då inte tävla i ponny-klassen 
längre. Hon låter lite hemlighetsfull när jag frågar om hon 
ska skaffa en stor häst då och fortsätta. Ingenting är klart! 
Men klart är att Linnéa hittills har haft stora framgångar på 
hoppbanorna. Hon har vunnit flera tävlingar, kommit två och 
trea och fått andra placeringar. Konkurrensen är stor, ibland 
kan det vara upp till 70 startande i en klass! Julia Johansson 
från Runnamåla tävlar också och ibland har de stött ihop på 
tävlingar, annars är det inte många härifrån som delar Linnéas 
häst- och hoppintresse.

Det är imponerande att tänka på all den tid, engagemang och 
kärlek som denna tjej lägger ned på sina hästar!

Någon som inte alls delar den övriga familjens hästintresse 
är sonen Oskar, 8 år. Där är det fotboll som gäller och trots sin 
späda ålder har han som ett resultat av allt mindre barnkullar 
i Långasjö redan spelat i tre lag. – När jag var sex år spelade 
jag i Långasjö, sedan i Långasjö/Lindås och nu i Emmaboda, 
berättar han. Det finns några kompisar som han åker och leker 
med, men inga på cykelavstånd. Förhoppningen är att i alla fall 
få cykla hem till Roland, det är ju bara 500 meter typ, men det 
blir nej från föräldrarna. Vägen utanför är alldeles för farlig.

Jag får också veta att hästar är jättetråkiga och att det är bättre 
att se på filmer och spela TV-spel.

– Kanske att det har blivit lite för mycket med hästar, funderar 
Carina. När han var liten fick han jämt följa med till ridhuset, 
så till slut sa han bara ”Jag vill inte till ridhuset”! och eftersom 
han på den tiden inte pratade riktigt rent lät det som han sa 
”skithuset”!

Då är det bättre att åka och kolla på hockey i Tingsryd tillsam-
mans med pappa. – Jag vill börja spela hockey, men jag får inte 
just nu, berättar Oskar.

Han är annars en kille som har lätt för att roa och sysselsätta 
sig själv.

Carina har slutat sitt arbete på Flygt för att kunna vara hemma 
och hinna med hästarna på förmiddagarna och sedan ha ef-
termiddagarna lediga tillsammans med Oskar.

Men i alla fall! Hur kan tiden räcka till allt detta? Hästuppföd-
ning, träning och tävlingar med Linnéas hästar, hästdomare, 
föreningsliv, eget företag, mindre barn och större barn, skjuts-
ningar, gård, hus, hem, trädgård. Och kanske handla på Börjes, 
lite socialt liv med släkt och vänner och max en veckas semester.

Planering är svaret samt att Carina har valt att vara hemma på 
heltid sedan några år tillbaka. – Det är Carina som planerar och 
får ihop allt, jag tar det som det kommer, säger en kollugn Alf.

Kvällsljuset som samlats i sjöns yta blänker i husets fönster-
rutor och aviserar kvällsfrid.

Som Alf  sa, att komma hem till lugnet, det hjälper nog också 
till med att få allt att falla på plats. Vi har tur alla vi som kan 
bo så här fint som i Långasjö!

Katarina Jonasson
Text och foto

Familjen Johansson Legander med sina hästar
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Sjökafé vid Långasjön 2011
Kom och njut

av vår fina sjö,
kaffe med tillbehör

och fin underhållning
Alltid kl 18.30
(utom 21 augusti)

Sveriges Nationaldag
Tillsammans med Långasjö Sockenråd

Lindås musikkår kl 16.00.
Carolina Gunnarsson talar.

 Vi bjuder på tårta och kaffe!

Måndag 6 juni

Folklig musik

Torsdag 16 juni

Torsdag 4 augusti

Ellas trio
Direkt från Igelösa med omnejd - drag-

spelsmusik med många välbekanta
örhängen.

Kafévärd: Malin Gunnarsson

Torsdag 28 juli

Dacke Drängar
Sjungglad barbershopkör börjar
termionen vid Långasjöns strand

Kafévärdar: Dan Bard och
Karin Gunnarsson

Söndag 21 augusti 18.00

Sång med mera
Underhållning med Lotta Odlingsson,

Karl-Gunnar Gunnarsson, Johnny An-
dersson och Dan Bard.

Kafévärd: Katarina Jonasson.

Vid regn är vi i Sockenstugan

Torgny och Kaj
berättar om fågellivet i Långasjö samt

underhåller med sång och musik.
Kafévärd: Karin Gunnarsson

Torsdag 9 juni

Varmt välkomna!
önskar

Långasjö Sockens Naturvårdsförening
Karin, Katarina, Malin och Dan

Vi hälsar Andreas Hjalmarsson med
vänner välkomna tillbaka!

Kafévärd: Katarina Jonasson

Långasjö församling
med bl a Ulla Sköldh Jonsson och

Britta Mård.
Kafévärd: Dan Bard

Torsdag 25 augusti
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Företag i bygden

RUNES Bensin
Runes Bensin är ett lokalt och blomstrande bensinföretag 
med fullservicestation i Emmaboda och automatstationer 
för bensin och diesel i Emmaboda (vid ursprungsmack-
en), Långasjö, Vissefjärda, Väckelsång och Linneryd.

Men det handlar inte bara om bensin. 

– Vår största bit är leverans av diesel och eldningsoljor till 
näringsliv som exempelvis skogsföretag, åkerier, lantbruk, 
industrier och till privatpersoner, berättar Alf

Alf  Johansson har drivit företaget sedan 1990 då han tog över 
efter sina föräldrar.

Runes Bensin startade redan 1955 men hette på den tiden 
Runes Bilservice. Det var Alfs pappa bilmekanikern Rune 
Johansson från Harebo och hans mamma Alva Johansson från 
Rungeboholm som startade med en bilverkstad på Långgatan 
45 i Emmaboda. De hade även bensinförsäljning från Esso och 
försäljning av biltillbehör och reservdelar. När kontraktet med 
Esso gick ut 1973 bestämde sig Rune och Alva för att köpa in 
och sälja bensin under eget märke. De började också leverera 
eldningsolja och diesel med egna tankbilar.

1980 flyttade företaget till sin nybyggda anläggning på Stenvä-
gen i Emmaboda. Det är här verksamheten inryms fortfarande 
med kontor, bilverkstad, bensinstation, automatisk och manuell 
biltvätt och utgångspunkt för de egna tankbilarna. 

– Sedan har vi en butik där vi tvärtemot alla andra bensinmackar 
säljer biltillbehör och reservdelar istället för korv, säger Alf  
ironiskt. Runes bensin har specialiserat sig på reservdelar och 
är i sin tur leverantör till verkstäder i närområdet.

Företagets egna tankbilar både hämtar bensin, diesel och eld-
ningsolja vid hamnarna i Kalmar och Karlshamn och levererar 
varorna till kunder i sydöstra Sverige.

Hur kan man då som ett litet bensinbolag hålla konkurrens-
kraftiga priser? 

– Det är det som är finessen med det hela! säger Alf  och ser 
klurig ut. Det är goda kontakter som jag både har ärvt, bevarat 
och skapat, fortsätter han. Låter som bevingade ord nästan! 

Alf  har tio anställda på företaget och i personalskaran ingår 
bilmekaniker, chaufförer, butikspersonal och kontorsfolk. 
Att vara själv på ägarposten är ensamt men bra, tycker Alf  
och betonar att utan sina mycket, mycket goda och trogna 
medarbetare skulle det aldrig gå! Han själv är liksom född in 
i det, har aldrig jobbat någon annanstans än på Runes bensin, 
är inte intresserad av att skryta eller av att ge sig själv någon 
fin titel. Det märks att lokalerna är hans andra hem och han 
rör sig fortare runt i trappor och lokaler än en skribent från 
Träskoposten hinner med. Kontoret är ett riktigt bensinmacks-
kontor med utsikt över baksidan och i en hörna av arkivet står 
den nya datorterminalen som styr de nya automatiska skyltarna 

som visar bensinpriset på stationerna. Alf  demonstrerar hur 
enkelt han numera kan ändra bensinpriset på alla skyltarna 
från terminalen. 

– Har man hållit på och ändrat skyltarna för hand sedan man 
var 15 år så är det väldigt skönt att slippa det! Och i och med 
detta har Långasjö fått sin första neonskylt med röda, lysande 
siffror som talar om hur högt bensinpriset faktiskt är och hur 
ofta det ändrar sig, varje dag nästan!

Bensinstationen i Långasjö tog Runes bensin över 1996 och 
sedan dess hänger den röda Runes-skylten vid Klintakrogen. 
Det var förresten en sådan skylt som en journalist från DN 
såg i Väckelsång när han passerade förbi. Journalisten ringde 
Alf  och kom och gjorde ett reportage om detta småländska 
bensinföretag. Det blev en stor artikel inne i tidningen och 
Runesloggan på DNs första sida!

Hur pass ovanligt är det då med ett eget bensinmärke? Jag får 
veta att det var väldigt ovanligt på 70-, 80- och 90-talet, men 
nu sedan mackdöden slagit till på landsbygden så har det blivit 
vanligare att föreningar och byalag går samman och startar små 
bensinbolag för att rädda kvar bygdens mack. Här behöver vi 
inte tänka på det eftersom vi har ett väldigt lokalt förankrat 
bensinföretag i Runes bensin. När de öppnade den senaste 
automatstationen i Linneryd i januari i år var det på initiativ 
från Linneryds sockenråd eftersom samhället stod helt utan.

Runes vårfest får vi inte glömma! Det är en tradition som 
Alfs mamma Alva drog igång 1985 när företaget firade 30-års-
jubileum. Sedan var det så roligt tyckte hon, så det blev en 
vårfest året därpå igen och sedan ett år till och sedan var det 
en tradition. I år kommer komikern Tomas Petersson, det blir 
musik, erbjudanden, tårta, ponnyridning med mera. 

I butiken hejar Alf  på alla som kommer in. Han känner alla 
och är som klippt och skuren för rollen som mackföreståndare. 

– Sammantaget har jag absolut inte ångrat att jag drivit företaget 
vidare, säger Alf  och tar sig genast an en kund som väntat en 
god stund på att få prata med just Alf.

Katarina Jonasson
Text och foto

Alf  Johansson tillsammans med flertalet av sina medarbetare
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En tonårskille med ett rad-
band? – 18 pärlor av omsorg

En dag mötte jag en gänglig gymnasiekille som hälsade 
glatt på mig. Vi kramade om varandra och tyckte att det 
var kul att ses igen. Han var en av mina tidigare konfir-
mander. Efter en stunds samtal höll han upp sin arm och 
visade på sitt armband – frälsarkransen. Efter tre år var 
den fortfarande med honom varje dag!! Den betyder jät-
temycket för mig, berättade han. Den hjälper mig när jag 
är stressad och orolig. Jag har den alltid på mig.

En tonårskille med ett radband? Under fler år har jag låtit 
Frälsarkransen vara den röda tråden i konfirmationsarbetet. En 
krans med pärlor som på ett fantastiskt sätt sammanfattar den 
kristna tron och där varje pärla symboliserar något speciellt. 
Vad är då Frälsarkransen?

Det var sensommar 1995 och Martin Lönnebo hade nyligen 
pensionerats från sin tjänst som biskop i Linköpings stift. Nu 
var han i Grekland för att båtluffa, läsa och ha roligt. Men så 
kom där en storm, en alldeles för tidig höststorm, och tvingade 
båten till hamn. Ön han hamnade på var liten, 47 invånare 
inklusive byns präst. Han fick tag på ett litet rum, och i det 
rummet började han skissa fram Frälsarkransen.

Ett andligt gym
Martin hade länge funderat kring en form för den jäktade 
människan att närma sig sitt inre liv. Många människor söker, 
många vet inte hur man gör. Det han sökte skulle vara i bönens 
form. Det skulle vara enkelt att använda och lätt att ta till sig. 
Han funderade kring olika hjälpmedel för bön och meditation, 
som ikoner, ljus, och radband, och han insåg att den evangeliska 
kristenheten inte har något hjälpmedel för koncentration. Ändå 
har vi aldrig varit så okoncentrerade som nu. Vi tränar våra 
kroppar, går på gym, löper i motionsspåret, men hur tränar vi 
vår inre människa?

Livboj med pärlor
Varför blev det just ett radband? Radband finns inom en rad 
olika kulturer och religioner och de är vackra. Och biskop 
Martin berättar att han ville att kransen skulle sammanfatta 
och förmedla kärnan i den kristna tron. Han ville också att det 
skulle det vara någonting konkret att sätta i händerna på folk.  
Beröring är väldigt centralt för människan, och så eftersatt i vår 
tid där örat och ögat helt dominerar hur vi tar in information.

Den första Frälsarkransen trädde Martin av träkulor till sig själv 
för att se om den fungerade. Och det gjorde den. Frälsarkransen 
har fått sitt namn av den rödvita boj som används för att rädda 
människor i nöd på sjön.

På tiotusentals handleder
Vem behöver egentligen Frälsarkransen? Alla som söker och 
funderar över livet. Trots att vi i dag är ganska sekulariserade, 
upphör inte människan att fundera kring Gud. Finns det he-
liga? Finns det gudomliga?  Vad händer efter döden? För att 

få svar på dessa frågor krävs tid och uppmärksamhet, vilket är 
bristvaror i vår tid. Vi har så bråttom. Frälsarkransen vill sakta 
ned. Den vill få oss att stanna upp.

Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handle-
der, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor 
till fördjupad bön och innerligare gudskontakt. Den används 
även flitigt i församlingslivet, både i barn-, konfirmand- och 
vuxengrupper. Pröva du också.

Frälsarkransen har en egen hemsida: www.fralsarkransen.se

Ulla Sköldh Jonsson 

Lutande gravstenar på kyrkogården

Många har undrat över alla lutande gravstenar på kyrkogården. 
Det är den osedvanligt långa och stränga vintern med efterföl-
jande tjällossning som orsakat detta.

Gravstenen är privat egendom och det är ägarens ansvar att 
rätta till lutande stenar och blomlister, dels ur säkerhetssyn-
punkt, men även en önskan om att det ska se välvårdat ut på 
våra kyrkogårdar. Det är också gravägarnas ansvar att gravste-
nar vid behov tvättas och hålls rena från mossa och dylikt. Om 
gravstenen utgör fara för besökande på kyrkogården eller för 
vaktmästarna i deras arbete lägger vaktmästarna ner stenen. 

Kyrkogårdsförvaltningen Emmaboda kyrkliga samfällighet når 
du på telefon 0471-254 45 eller 0471-101 95.

Olivia Hultin Lange berättar om Frälsarkransen
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Barnen vill vara med och påverka

Golvet skakar och glada barnröster hörs i den gamla 
Sockenstugan. Flera gånger i veckan springer ivriga fötter 
upp till våning tre för att träffas till Minior eller Junior. 
Olivia Hultin Lange och Ellen Hagström är ansvariga 
för församlingens barnarbete och möter varje vecka upp 
med nya idéer och spännande utmaningar.

Det är ingen tvekan att barnen trivs i de delvis renoverade 
lokalerna. En mysig koja fylld med mjuka kuddar är favorit-
platsen att klättra in i.

Minior och Junior är kreativa grupper som skapar mycket, 
alltifrån pyssel till stora målningar, vilka ibland får sin plats i 
kyrkan. Det finns mycket energi och rörelse i de här åldrarna, 
som får sitt utlopp i lekar och tävlingar. 

Blivande miljöministrar
Ofta är man ute på upptäcktsfärd i naturen och Olivia arbetar 
mycket för att barnen ska bli engagerade för sin miljö. När jag 
lyssnar till deras samtal och diskussioner inser jag att här finns 
flera ämnen till framtida miljöministrar. För de här Långasjö-
barnen vill verkligen vara med och påverka!

En stund för lugn och andakt hinns också med. Att tända ljus, 
sjunga och bara vara kan kännas skönt innan man går tillbaka 
till fritis eller någon aktivitet.

Du är bäst som du är
På dörren i trappan finns en teckning med orden: ”Du är 
värdefull – du är bäst som du är!”

Olivia berättar att för henne är det viktigt att barnen förstår 
att de är älskade och viktiga sådana de är och att de får vara 
stolta över det. 

– Jag älskar de här barnen, lägger hon till med ett stort leende. 
- De är så härliga!

Det Juniorerna närmast ser fram emot med spänning är den 
årliga övernattningen i Sockenstugan, med ett mystiskt detek-
tivuppdrag att lösa.

Sjunger Ananasjazz
”Lilla kören” är en annan aktivitet som samlar ett gäng sång-
glada barn från 6 år och uppåt. 

– De har väldigt lätt för att lära sig, säger kantor Britta Mård, 
som leder körerna. För de är faktiskt två – en kör för de mindre 
och en för de större som lärt sig lite mer. 

– Jag försöker variera repertoaren så mycket som möjligt, 
fortsätter Britta. 

– Vi sjunger allt från traditionella svenska barnsånger till sånger 
som passar i gudstjänsten. Just nu håller vi på att öva för den 
gemensamma avslutningen för barnarbetet i Duvemåla hage. 
Vi övar sånger ur musikalen ”Fruktsallad”, sånger av Gullan 
och Dan Bornemark. Det är väldigt roliga texter som t ex 
Ananasjazz och Mangotango.

Familjegudstjänsterna en mötesplats
Sångarglädjen är det inget fel på och barnen är fantastiska 

på att sjunga och framföra olika spel och musikaler, senast 
på Palmsöndagen då de tillsammans med Minior och Junior 
framförde ett påskspel.

Familjegudstjänsterna med efterföljande fika har blivit och är 
en samlingspunkt för hela familjen och alla åldrar. En kravlös, 
barnvänlig gudstjänst där barnen får komma till tals och dela 
sina tankar om livet med oss andra. En mötesplats i Långasjö 
dit alla är välkomna oavsett ålder!

Årets Långasjökonfirmander
Så vill vi här presentera årets konfirmander: Sophie Albertsson, 
Maja Johansson och Emelie Klasson från Långasjö. De har till-
sammans med 40 andra ungdomar i två grupper konfirmerats 
i Vissefjärda kyrka lördagen den 7 maj och med Högmässa i 
Långasjö kyrka den 8 maj. Konfirmandarbetet bedrivs sedan 
två år tillbaka gemensamt för hela pastoratet. Kommande år 
erbjuder vi tre alternativa grupper för den som vill konfirmeras. 
En grupp som möts varannan onsdag, en lördags/helggrupp 
samt en sommargrupp där man möts efter vårterminens slut 
för tre veckors intensiv gemenskap.

Ulla Sköldh Jonsson

Olivia Hultin Lange , Ellen Hagström och Miniorerna utanför Socken-
stugan

Årets konfirmander: Sophie Albertsson, Maja Johansson och Emelie 
Klasson
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Långasjö församlings Gångedag 
Söndagen den 19 juni 

 
Gudstjänst kl 10  

Sång – Amanda Carlsson 
U Sköldh Jonsson, Britta Mård 
Kaffeservering i Sockenstugan 

Samuel Thelin är Gångedagens festtalare: 
”Berättelser om människor, kultur och fotboll” 

Varmt välkomna! 
 

Sommarens Friluftsgudstjänster  
i Långasjö 

 
2 juni kl 08.00 

Gökottegudstjänst på Klasatorpet 
med Bo Harald Brunzell och Britta Mård 

26 juni kl 18.00 
Friluftsgudstjänst vid Långasjön 

med bl a Ulla Sköldh Jonsson & Britta Mård 
31 juli kl 11.00 

Gemensam Sommargudstjänst i Duvemåla hage 
med Annette Geyer m fl. Sång & musik. 

7 augusti kl 14.00 
Friluftsgudstjänst på Klasatorpet 

med bl a Magnus Persson & Ann Andersen 
 

Tag gärna med filt och kaffekorg! 
 

Musik i sommarkvällen 
 

2 juli kl 18.00 
Musik vid helgsmål 

Sång – Thyra Häggstam och Cecilia Claesson 
16 juli kl 18.00 

Musik vid helgsmål 
Sång – Ulrika Gunnarsson och musik – Jonas Åkerlund 

24 juli kl 18.00 
Musik i sommarkväll (söndag) 

 Sång o musik – Kaj Johansson och Torgny Berntsson 
20 augusti kl 18.00 
Musik vid helgsmål 

Sång o musik – Dan Krantz 
29 augusti kl 18.30 
Sjöcafé vid Långasjön  

med allsång och musiktävling 
 

 
 

Välkomna alla små och stora till Duvemåla hage 
söndag 22 maj kl 11 

 
Vi inleder med gudstjänst i det gröna kl. 11 

Pastoratets barnkörer sjunger.  

Gudstjänsten leds av Ulla Sköldh Jonsson 

Ta med egen fikakorg och filt eller köp fika i caféet 

Efter fikapausen blir det tipspromenad och underhållning med 
barnkörerna som sjunger låtar ur ”Fruktsallad-låtar” av Gullan och 
Dan Bornemark. Förmiddagen är gemensam för hela Emmaboda 
pastorat och avslutningsdag för alla barngrupper.  

Alla åldrar är välkomna till en härlig förmiddag i det gröna. Skulle     
det händelsevis regna möts vi i Algutsboda kyrka. 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under sommaren 2011 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
22.5 5:e Söndagen i Påsktiden 11.00 Gudstjänst med små och stora i Duvemåla Hage 

Barnkörerna sjunger bl a sånger ur musikalen 
”Fruktsallad”. Tipspromenad. Tag med fikakorg!  

29.5 Bönsöndagen 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
02.6 Kristi Himmelfärdsdag 08.00 Gökottegudstjänst på Klasatorpet B H Brunzell 
   Medtag fikakorg! 
05.6 Söndagen före Pingst 16.00 Mässa  B H Brunzell 
12.6 Pingstdagen 10.00 Högmässa Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
17.6  09.30 Skolavslutning för Långasjö skola 
19.6 Heliga Trefaldighets dag 10.00 Gudstjänst  Sång – Amanda Karlsson. U Sköldh 
 Långasjö Gångedag  Jonsson. Samkväm. Gäst: Samuel Thelin 
25.6 Midsommardagen 11.00 Festmässa i Vissefjärda kyrka. M Persson 
26.6 Johannes Döparens dag 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön  U Sköldh Jonsson 
   Medtag kaffekorg! 
02.7  18.00 Musik vid helgsmål   Sång – Thyra Häggstam och  
   Cecilia Claesson. U Sköldh Jonsson 
03.7 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Mässa i sommartid  M Persson 
10.7 3:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i sommarkvällen   U Sköldh Jonsson 
16.7  18.00 Musik vid helgsmål   Sång – Ulrika Gunnarsson 
   Musik – Jonas Åkerlund. B H Brunzell 
17.7 4:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Mässa i sommartid  B H Brunzell  
24.7 Apostladagen 18.00 Musik i sommarkväll  Sång o musik –  
   Kaj Johansson och Torgny Berntsson. Brunzell 
31.7 6:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Gemensam Sommargudstjänst i  
   Duvemåla Hage   A Geyer m fl 
07.8 Kristi förklarings dag 14.00  Friluftsgudstjänst vid Klasatorpet   
   M Persson. Medtag kaffekorg! 
14.8 8:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Mässa i sommartid  B H Brunzell 
20.8  18.00 Musik vid helgsmål   Sång o musik – 
   Dan Krantz. U Sköldh Jonsson 
21.8 9:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommarkvällen   U Sköldh Jonsson 
28.8 10:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Mässa i sommartid  B H Brunzell 
04.9 11:e Sönd. e Trefaldighet 16.00  Mässa  M Persson 
11.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gemensam Ionamässa  i Emmaboda kyrka
  

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar! 
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Rektorn informerar

Hej

Här kommer lite information kring skola, förskola och fritids-
hem i Långasjö.

Nu när våren är här och det endast återstår några veckor 
till sommarlovet, så får ni lite terminstider att planera efter. 
Elevernas sista skoldag för vt -2011 är fredagen den 17 juni 
och stardatum för ht-2011 är den 23 augusti och mellan dessa 
datum finns ett härligt sommarlov att samla nya krafter på.

Under första veckan i september kan vi också se fram emot 
ett besök av skolinspektionen, de kommer att inspektera alla 
skolor i kommunen och även några förskolor och fritidshem.

Under den tid som finns kvar tills vi slutar för sommaren ska 
det bl.a. hinnas med en stenåldersdag för årskurs 2 och 3 och 
en gemensam idrottsdag med Vissefjärda skola, där bästa skola 
får ta emot ett ärofullt pris ”Fisken”. Detta pris vandrar flitigt 
mellan skolorna. Vi håller också som bäst på med ”barnens 
budget”. D.v.s. eleverna på skolan får en summa pengar som 
de genom en demokratisk process ska lämna förslag på hur de 
vill använda dem (och jag kan lova att det är många kreativa 
och spännande förslag som lämnas). Alla skolor samlas sedan 
för ett gemensamt elevfullmäktige där eleverna tillsammans 
bestämmer vilka förslag som ska gälla.

Ha en skön vår
Önskar Ingrid Bruze

 

Föräldrastyrelsen informerar

Plötsligt kom våren. För bara någon månad sen misströstade 
vi och klagade på den ovanligt långa och hårda vintern. Våren 
kändes då mycket långt borta. Men så kom den plötsligt, och 
alla vi som hade förmånen att vara lediga hela påsken kan 
nog knappast minnas en sådan solig och varm Påsk. För två 
år sedan åkte barnen skidor annandag Påsk. Visserligen var 
påsken tidigare det året, men tanken är ändå ganska ”cool” 
som barnen säger.

I föräldrastyrelsen jobbar vi på som vanligt. Vi har bl a anordnat 
en Prylbytardag med loppis, som gick av stapeln den 26 mars. 
Vi blev lite besvikna på antalet besökare, så det kommer att 
arrangeras en liknande tillställning på Nationaldagen. Vi kän-
ner att där finns en nytta med det och ger föräldrarna tillfälle 
att kunna byta saker/kläder med varandra och hitta andra 
grejer för en billig penning.  Givetvis är alla välkomna, inte 
bara barnfamiljerna.

Vi följer också aktivt arbetet med att utöka lokalerna på Skatan, 
där personalen ihop med representanter från Föräldrastyrelsen 
lägger ner ett stort arbete och engagemang. Ritningar har tagits 
fram och vi hoppas nu att allt blir klubbat och klart så att byg-
get kan komma igång.

Fritidsgården är i full gång och det är glädjande och se att 
den är välbesökt av våra barn. Ungdomarna som ser till att 
Fritidsgården är jätteduktiga, och vi är mycket tacksamma över 
allt arbete de lägger ner. Det kommer troligtvis att inhandlas 
lite nya grejer under våren som förhoppningsvis uppskattas 
av besökarna.

Tidigare i år beslöt vi att skänka en flaggstång till Skatan. Den 
är nu inhandlad och med hjälp av några föräldrar kommer vi i 
styrelsen se till att stången kommer på plats. Tanken är att bar-
nen ihop med personalen själva ska bestämma var den ska stå.

Vi har även fått tillökning i styrelsen efter vi uppmärksammade 
att vi var en person för lite från föräldrarna. Så Tina Gustavs-
son, som stod näst på tur vid röstningen i höstas, tillfrågades 
och hon accepterade att bli med. Så vi hälsar henne hjärtligt 
välkommen!

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och vi hoppas att 
vädret denna sommar blir lika vackert och fint som våren 
hittills har varit. Vi i Föräldrastyrelsen önskar all personal, alla 
barn och föräldrar en riktigt skön sommar!

Nu ser jag fram emot en valborgsmässoaftons kväll i goda vän-
ners lag, och ett besök nere vid sjön för att fira vårens ankomst.

Råamåla 2011-04-30
Kent Johansson

Ordförande i Långasjö Föräldrastyrelse.
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Från Långasjö Förskola

En Prins och Prinsess hälsning från förskolan Skatan.

Annika vet att barnen uppskattar att få springa av sig i gym-
pasalen. Här sitter Hampus, Josefine, Alva, Albin & Simon.

När kl. är 11.30 äter prinsar och prinsessor som är födda 2005 
och 2006 middag på förskolan, här bjuds på det bästa från 
kocken på Allégården. 

För det tycker prinsar och prinsessor om.

När prinsar och prinsessor har ätit klart kopplar de av med att 
lyssna på en saga eller musik. På fredagar får en prins eller en 
prinsessa välja en film de vill titta på och sen sitter alla prin-
sarna och prinsessorna och myser i soffan eller på en madrass 
medans de tittar på filmen.

Diana läser sagan på denna vila och självklart får man ha kud-
den med sig. Här sitter Edvin, Maja, Liam, Matilda, Love A, 
Marlene & Love P.

För sådant gör prinsar och prinsessor också.

När det är eftermiddag leker prinsar och prinsessor inne eller 
ute fram till ca. kl. 14.15 för då äter de mellanmål, smörgås 
eller knäckebröd med ost, skinka eller korv ibland är det goda 
köttbullar kvar från middagen som man kan lägga på mackan 
eller ägg från frukosten då blir mellanmålet extra gott. 

Frukosten är en bra start på dagen tycker: Matilda, Simon, 
Josefin och Jojje.

För det tycker prinsar och prinsessor om.

Eftersom det är riktigt många prinsar och prinsessor på försko-
lan och ännu flera prinsar och prinsessor har börjat under våren 
har de äldsta prinsarna och prinsessorna börjat använda skolans 
källare – fritidsgården - från ca. 8.30 - 14.00 fram till dess att 
förskolan förhoppningsvis ska byggas ut. De äter fortfarande 
ihop med alla de andra prinsar och prinsessor på förskolan.

Ibland klär barnen ut sig... Här leker Edvin, Minna och Matilda.

Det är också sånt prinsar och prinsessor på förskolan Skatan 
gör.

Många Prins och Prinsess hälsningar från förskolan Skatan
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Från Långasjö Skola

Felix & Stig

En vacker vårdag fick vi en inbjudan av Stig till hembygds-
stugan. Han undrade om vi ville smaka på björksav. Det var 
spännande att se och att smaka. De flesta tyckte att det smakade 
som vatten fast lite annorlunda. Felix tittar när Stig berättar 
hur saven kommer ner i hinken.

Jonathan tittar om det kommer någon sav.

Hej!
Här kommer tre intervjuer med föräldrar som var här och 
hälsade på under vår öppet hus vecka. Det kom många besö-
kare till skolan under veckan. Det var föräldrar och mor- och 
farföräldrar. Väldigt trevligt att så många kom!

 

Trevlig påsk!
Mvh Ingela

Mathilda Wårhag och Joel Gunnarsson har intervjuat 
Nina Klasson:
(Barn: Oliver Klasson)

1. Vad tycker du om Långasjö skola?

– Väldigt bra skola, jag tycker att man kan känna sig trygg med 
att barnen går här.

2. Är det något du tycker är mindre bra på denna skola?

– Nej, inget som jag kan komma på. Som jag sa innan, en bra 
skola är det.

3. Har du själv gått här?

– Nej tyvärr inte, jag gick i Växjö på lågstadiet och man kan 
säga att det var mycket rörigare där än vad det är här. Det är 
ganska lugnt här, kanske lite för lugnt? Haha.

4. Vad tycker du om miljön inne och ute på skolgården?

– Det skulle kunna vara lite mer saker som man kan göra ut-
omhus, och en förnying på en del ställen, skulle inte sitta helt 
fel.  Men på det stora hela så tycker jag det är kanon!

Marie & Nina

Albin Klasson och Albin Andersson har intervjuat Marie 
Farnestam:
(Barn: Henrik Farnestam)

1. Vad tycker du om skolmiljön?

– Bra. Mycket att välja på.

2. Vad tycker du om skolmaten?

Bra mat.

3. Hur är det på rasterna?

– Fint stora ytor, skog, mycket att välja på.

4. Finns det några nackdelar med skolan?

– Att man inte får köra upp vid bussarna och lämna barnen.

Albin Klasson och Albin Andersson har intervjuat Vero-
nika Andersson:

(Barn: Albin och Lisa Andersson) 

1. Vad tycker du om skolmiljön?

– Jag tycker den verkar bra.

2. Vad tycker du om skolmaten?

– Den är mycket bra, eleverna och lärarna ska vara jätte nöjda.

3. Hur är det på rasterna?

– Det verkar bra och det är bra att det finns rastvakter.

4. Finns det några nackdelar med skolan?

– Nej. Men för lite elever, vi vill ha skolan kvar i framtiden.
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The Glass Factory - Sveriges enda renodlade  
glasmuseum öppnar 18 juni 2011 

Ambitionen med The Glass Factory är att skapa ett modernt, annorlunda och spän-
nande glasmuseum med en egen glashytta, där experiment och besökarens upple-
velse står i centrum. 

Är du intresserad av att få mer information om invigningen, anmäl ditt intresse här: 
www.kulturrevolutioneniboda.se 
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Glad Sommar!

               Långasjö telefon: 0471-24 49 90

                     www.sparbankeneken.se
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Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

Två rum och kök 53 kvm 

Kyrkvägen 36

3 styck 2:or

Geijer vägen 8 D

Etta med sovalkov 53 kvm

Ängsvägen 3

1 rum & kök Ledig: 1/6

Ängsvägen 13

1 rum & kök 55 kvm

Ängsvägen 12

2 rum & kök, 2 styck 

Hus
Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin 0708-49 49 64

Häljanäs 118

5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Tingsryds Fastighets&juristbyrå

0477-190 61

Skallebo 101

6 rum, tomt: 46 600 kvm

Pris: 1 375 000:-

 

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-337 60

Kyrkvägen 51 Långasjö

5 rum 120 kvm

Pris: 450 000:-

 
Kyrkvägen 6 Långasjö

8 rum 161 kvm

Pris: 475 000:-

Rätta svaret på förra 
numrets korsord 

Vinnare blev Åke Johansson, Växjö. 

Grattis! 

säger vi och som pris får han 1 års pre-
numeration 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 
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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 11 augusti 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 2-11
Namn och adress:


