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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.

Omslagsbilden 
Rådjur på den gamla 
vägen
Foto Henrik Fasmer
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Manusstopp för Träskoposten 2011

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  17 febr      4 mars
Nr 2  5 maj     20 maj 
Nr 3  18 aug             2 sept 
Nr 4  10 nov      25 nov

EFTERLYSNING
Vi behöver HJÄLP!!!!

Till nästa nummer efterlyser vi korta 
berättelser om läsarnas sällskapsdjur. 
Vi uppmanar dig, som har/har haft/
känner till en hund, katt, kanin, eller 
något annat trevligt husdjur, att beskriva 
det med ord och bild i Träskoposten. 
Vi riktar oss framför allt till personer 
0 – 100 år. 

Här följer lite tips för den som vill skicka 
in en presentation.

Djurart och ev. ras.

Djurets namn och ålder.

Ägare/skötare.

Djurets egenskaper.

Någon episod eller händelse.

Vad är bra med just det här djuret?

Hur känner du för djuret?

Bild på djuret, gärna tillsammans med 
husse el matte.

Kontakta någon i Träskopostens redak-
tion, om du behöver hjälp med skrivan-
det eller fotograferingen. Om du fixar allt 
själv, så maila ditt bidrag till jan-erik@
traskoposten.se 

Redaktionen
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Är jakt något för mig?
Så fick jag i uppgift att skriva mitt allra första kåseri. Jag 
visste ju att ämnet var givet, men vad tusan skulle jag 
skriva? Det ska ju vara lättsamt och roligt, men vad kan 
man skriva för roligt om jakt?

Med risk att få många arga jägare efter mig så måste jag säga 
att jag inte riktigt förstår grejen med att sitta knäpptyst och 
blickstilla på en stubbe eller i ett jakttorn och frysa så tänderna 
hackar. Sitta där i flera timmar och det enda djur man ser är 
en räv eller fel sorts rådjur som man ändå inte får skjuta och 
skulle det mot förmodan komma en älg så skulle den väl ha 
för få taggar eller vara en ko med enkelkalv eller något annat 
med skjutförbud. 

Jag har faktiskt varit med på jakt några gånger
Min första jakt var på nyårsafton 2008. Det var svinkallt kom-
mer jag ihåg och jag klädde på mig ordentligt för att inte frysa. 
Jag hade fått noggranna instruktioner om hur jag skulle bete 
mig, jag var tvungen att vara tyst (enkelt för någon som till 
och med pratar i sömnen), hörselskydden skulle på och jag var 
tvungen att stå på ett visst sätt så jag inte var i vägen ifall det 
skulle komma något djur inom skjuthåll. Efter fem minuter 
höll jag på att frysa ihjäl, jag vickade på tårna och dansade lite 
lätt på stället så tyst jag bara kunde. Vi var ute i ett par timmar 
och det enda vi såg var ett vildsvin som var så långt borta att 
det i mina ögon lika gärna kunde varit en stor sten.

När vi kom hem tyckte jag att jag minsann skött mig utmärkt, 
tills min kära sambo påpekade att mitt dansande i en prasslande 
skidjacka nog skrämt iväg vartenda djur inom en mils radie.  

Tack för den!

Jag var även med på älgjakten förra året
Denna gång hade jag vanan inne och klädde på mig ännu mer 
än sist, och så valde jag en jacka som var garanterat prassel-
fri. Vi satte oss där vi blivit tillsagda och jag förstod plötsligt 
varför en del älskar jakt så mycket som de gör. Jag tittade på 
den fantastiska naturen, solen höll på att gå upp och det var 
faktiskt lite spännande att veta att det kanske, kanske kunde 
komma en älg där ute på hygget. Efter vad som kändes som 
en evighet hade jag dock tröttnat på utsikten, jag hade räknat 
alla träd och stubbar, jag hade till och med kunnat gå igenom 
periodiska systemet i huvudet om det inte vore för att jag är 
värdelös på kemi (eller är det fysik?). Jag frågade min sambo 
om det inte var dags för oss att flytta på oss snart, kanske dags 
för fika?, och jag fick till svar ”duktigt gumman, du har hållit 
ut i tio minuter”

Nej jakt är nog ingenting för mig, men jag avundas er som har 
tålamod nog att sitta på pass i hur många timmar som helst. 
Jag kan tänka mig att det är som när man föder barn, det är 
en enda lång transportsträcka och när man till slut får lön för 
mödan så är det värt all väntan i världen. (Och så kan jag tänka 
mig att det är skönt att få lite lugn och ro ibland, i synnerhet 
om man bor tillsammans med en sån pratkvarn som mig)

Anna Karlsson fd. Lindström

Kräftfiske i Långasjön
Andra torsdagen i augusti månad är det dags. Veckor 
innan har vitfisk till bete metats upp, ficklampornas bat-
terier laddats, burar letats fram från källare och vind och 
sist men inte minst en god matsäck packats. Det är dags 
för Långasjökräftans Vänkrets årliga fiske. 

De som samlas är de med en gård med angränsande mark till 
Långasjön och deras släktingar. Det har blivit som släktträff  
för flera av familjerna och både kusiner, far- och mormödrar, 
syskon m.fl. passar på att ses under spännande och hemlighets-
makerifulla omständigheter. Det brukar bli uppåt 40 personer 
som samlas vid Långasjön för bur-i-släpp prick klockan 18.00. 
I väntan på att vittja burarna äter vi gott tillsammans och se-
dan hålls årsmötet. Där bestäms hur många burar per familj 
man får använda (11 stycken), hur stora kräftorna måste vara 
för att få tas upp (9 cm), vilka som sitter i kommittén för den 
gemensamma kräftskivan och andra viktiga saker. 

I det årliga protokollet förs noggrann statistik över hur många 
kräftor man lyckats fånga genom åren. I samband med res-
taureringen av sjön planterades signalkräftor in och fångsten 
har ganska tydligt följt signalkräftans mönster för vattendrag 
med denna sorts kräftor: först en ganska blygsam fångst, sakta 
stegrande för att sedan för ca 10 år sedan leda till massor av 
kräftor i sjön. 

Efter det har antalet kräftor åter igen planat ut och blivit färre 

i antal. Den stora frågan innan årets fiske var om kräftantalet 
vuxit till igen.

Med årets facit i hand verkar det snarast som om beståndet helt 
försvunnet! När burarna halades upp ur vattnet, sent torsdag 
kväll den 18:e augusti, kunde vi bara konstatera att endast några 
enstaka kräftor hamnat i burarna.  Vad har hänt? Ligger alla 
samtidigt på sjöns botten och ömsar skal för att landa i våra 
burar om ett par veckor? Har abborrbeståndet blivit så stort 
att kräftorna helt enkelt ätits upp av dem? 

Malin Gunnarsson

Tilda, KG, Carolina Gunnarsson med barnbarnet Bastian Rydberg sät-
ter i sina kräftburar från båten
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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

Plötsligt händer det!
Postkodlotteriet med Kim Kärnfalk i spetsen kom till 
Långasjö den 4 juni för att dela ut vinster till alla Långa-
sjöbor med lotter. Stämningen var på topp bland den 
stora skaran vinnare och nyfikna åskådare som samlats 
nere vid badplatsen.
Inte så konstigt, med tanke på att alla med lott var garan-
terade 10 000 kr och att det utlovats en hel del storvinster. 
Totalt delades det ut 3.7 miljoner kronor samt en ny Volvo 
V70 Flexifuel. 

Jag fick en pratstund med Mattias Lundin innan prisutdel-
ningen och han gjorde klart för mig att han inte tänkte gå 
fram och ta emot någon check om han blev uppropad. Fem 
minuter senare ekade hans namn i högtalarna och en nervös 
och lite skakig Mattias slog sig ner på en filt tillsammans med 
programledaren Kim. 

”Det tar nog ett tag att smälta det här”, lät han meddela när 
han dragit fram en check på 100 000 kr.

Jenny Borg var ytterligare en storvinnare, hon vann totalt 120 
000 kr på sina tre lotter. 

”Vi har precis köpt hus så det här kunde inte komma mer 
lägligt” berättar hon, och fortsätter, ”en del går nog till en resa, 
men resten lägger vi på huset”.

Den största vinnaren var ändå familjen Fransson. Pappa Jan 
med hustru gav sina barn varsin lott i julklapp och sämre jul-
klapp kan man få, totalt kammade familjen hem 800 000 kr. 

Internmatchen i familjen vanns av sonen Tom, som vann 200 
000 kr och en ny bil.

Anna Karlsson, fd. Lindström 

En glad och lite chockad vinnare!

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
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Långasjö PRO
informerar 
40-årsjubileum
Långasjö PRO-förening firade sitt 40-årsjubileum den 17.e maj.

Ordföranden hälsade alla välkomna och särskilt de som varit 
medlemmar i många år.

Vid förhandlingarna rapporterade June Eriksson från senaste 
KPR-mötet och ordföranden gjorde reklam för inspirations-
dagen på Eringsboda brunn.

Efter förhandlingarna höll June Eriksson en kort historik över 
vilka  som varit ordförande, sekreterare, kassörer och andra 
viktiga uppdrag under de gångna fyrtio åren.. De som varit 
medlemmar längst, Stina Pettersson, Elin Fransson och Karin 
Lundin uppvaktades med blommor.

Samorganisationens ordf. Alf  Augustsson önskade lycka till 
i framtiden ochöverlämnade en gästbok. Vi åt smörgåstårta, 
drack kaffe med en god kaka och framför allt pratade vi med 
varandra och hade det trevligt tillsammans.  

Höstens mötesdatum.  30/8,  20/9,  18/10,  15/11,  12/12.

Den 30.e Augusti underhåller: Annika, Melsene, Sölve och 
Veine.

Den 20.e September studieupptakt med ABF.

Program ej fastställda. Läs annons lördag före aktuellt datum.

Olle Henriksson

Höstkalender
September
4/9, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

5/9  Juniorerna startar

6/9  Miniorerna startar

7/9  Konst- och kulturkväll på Galleri 

  Garvaregården, föranmälan 0471-50 075

8/9, kl. 12.40 Lilla kören startar

11/9, kl. 12.30 Inspirationsdag i Emmaboda kyrka

11/9, kl. 16-18 Luftgevärsskyttet börjar på Allégården

11/9, kl. 17.00 B-laget spelar på Långasjö IP

15/9, kl. 18.30 Utvecklingsgrupperna i Sockenstugan

17/9, kl. 15.00 A-laget spelar på Långasjö IP

17/9  Bygdegårdsföreningens resa till Bolmsö

19/9, kl. 18.00 Gympa med Korpen

20/9  PRO-möte i Sockenstugan

24/9, kl. 18.00 Musik i helgsmål i Sockenstugan

25/9, kl. 10.00 Gemenskapsdag i Sockenstugan 

Oktober
2/10, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

9/10, kl. 10-19 Skördefest, se annons sid. 9

9/10, kl. 13.00 Tips och Bingopromenad

9/19, kl. 16.00 Halmbygge i Mundekulla

9/10, kl. 18.00 Jaktvesper i kyrkan

10/10, kl. 19.00 Dans i Bygget, se annons sid. 6

16/10, kl. 09.00 Höststädning på Bygdegården

18/10  PRO-möte i Sockenstugan

19-20/10 Landsbygdskonferens i Emmaboda

26/10, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

26/10, kl. 19.00 Bilrebus

November
3/11, kl. 14.00 Höstlovsbio

10/11  Manusstopp

13/11, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

15/11  PRO-möte i Sockenstugan

20/11, kl. 11.00 Mandalamålning i Sockenstugan

30/11, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 37.

Bibliotekarien tipsar
För den som gillar Öland är boken Mångfaldens ö ett måste. 
Boken, som är ett samarbete mellan naturfotografen Henrik 
Karlsson samt skribenten och biologen Anna Lindberg, 
innehåller mängder av underbara naturbilder. Allt från 
havsörnar och sällsynta orkidéer till fotografier som visar 
naturens kraft och växlingarna i det öländska landskapet. 

Kvinnan i rummet och Fasanjägarna är två hemska, men 
samtidigt oerhört spännande deckare av den danske författa-
ren Jussi Adler-Olsen. Huvudpersonen, kriminalinspektör 
Carl Mørck, har på grund av bristande social kompetens 
blivit ensam ansvarig för Köpenhamns avdelning för gamla, 
olösta fall. Med hjälp av den ambitiöse och mångkunnige 
Assad tar han sig an fall som leder in i både politikens och 
näringslivets centrum.

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

Karolina Bruze
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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

Hembygdsstugan har denna sommar, liksom tidigare år, 
varit välbesökt. Det är alltid lika roligt att öppna på våren och 
kunna erbjuda både Långasjöbor och turister våra våfflor 
och kaffe. Denna sommar har vi haft hjälp av skolungdo-
mar som snabbt och lätt anammade arbetsuppgifterna med 
beställningar, servering och diskplockning. Denna hjälp har 
varit ovärderlig och vi hoppas naturligtvis att vi får ha så 
duktiga "sommarflickor" även nästa år. 

Konstnären Pauline Franssons släktingar träffades i stugan 
före vernissagen på Garvaregården och detta gläder oss 
naturligtvis.

Även i år har stugan gästats av en "kändis". F d budget- och 
ekonomiminister Ingemar Mundebo med fru och dotter 
avnjöt våra våfflor och kaffe. Han blev så förtjust att han 
ville bli medlem i Långasjö Hembygdsförening. 

Tack för en trevlig sommar önskar vi alla som arbetat i 
stugan.

Barbro Krona
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Modern konst på Kyrkvägen?

Många är de bilar som kört extra sakta förbi vårt hus 
den senaste tiden, och många är de som gått förbi och 
vridit på huvudet lite mer än vanligt. Vi antar att de inte 
är intresserade av vårt (förvissa fina) hus, utan det måste 
vara det ”vackra” konstverket!

Konstverket är en krokig lyktstolpe som vi antar är en bröl-
lopspresent från våra närmsta vänner. 

Hela historien började med att Victor, som är en duktig träd-
fällare, hade en dålig dag på jobbet och lyckades kröka till en 
lyktstolpe riktigt ordentligt. Varför han försökte fälla lyktstol-
pen istället för trädet vågar vi inte spekulera i. 

Vännerna passade därför på att skoja lite med honom, och 
när det var dags för svensexa ställde de upp i karnevalen med 
ekipaget ”soon married” som bestod av den blivande brud-
gummen med sina underhuggare, och som kronan på verket 
fanns ju såklart den krokiga lyktstolpen med.

Och en dag, när vi kom hem från semestern, så stod den där 
i all sin prakt och lyste. Dessutom var hela monteringen väl 
dokumenterad, det såg vi när vi steg in i huset och upptäckte 
att alla familjefotografier var utbytta mot kort på maskerade 
män i regnkläder som böjde, grävde och gjöt. 

Eftersom den är rejält fastsatt med armeringsjärn och cement 
så lär den få stå ett tag. Men vi lovar att om någon är intresserad 
så är konstverket alldeles gratis, mot att man monterar ner det. 

Anna Karlsson, fd. Lindström

Konstverket på Kyrkvägen 40

Från vänster: Karl Andersson, toastmaster, Johan Larsson, bestman, Helen Malmörn, tärna, Victor Karlsson, Anna Karlsson (fd. Lindström), 
Tobias Elofsson, bestman, Karin Lindström, tärna                                                                                                             Foto Jan-Erik Fransson

Bröllopsfoto i gammal miljö på Garvaregården



Träskoposten nr 3  20118

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

  
 

Morötter och Halmbalar 
Ekologisk odling
När jag  flyttade till familjens släkttorp i Skallebo 1997 var 
min första prioritet att odla grönsaker. Bengt Eriksson plöjde 
upp fältet utanför stugan och under tre säsonger stoppade 
jag potäterna i jorden, men efterhand började  visionen kring 
Mundekulla Kursgård växa sig starkare och tog allt mer ut-
rymme i mitt liv. 

Många av våra besökare har sedan genom åren uttryckt att ”här 
borde ni odla grönsaker” och jag har svarat ”den dag någon 
vill odla grönsaker så välkomnar jag det”. 

Förra sommaren kom en kille från Norge förbi (Lars Feddeck) 
som undrade om han fick odla till vårt kök samt sälja grönsaker 
till kursdeltagare och besökare. Han berättade att han bodde på 
en gård utanför Örebro där han odlade ekologiska grönsaker 
till fina restauranger i Stockholm, men att han längtade efter 
att ingå i ett sammanhang där fler kunde glädjas åt åsynen av 
växande grödor! Jag kunde inte annat än att bejaka hans ide 
och under våren ringde åter telefonen hos Bengt Eriksson som 
plöjde upp och harvade åkern i fråga.  

Under sommaren har vi och många av våra gäster njutit av 
de vackra odlingarna och visst är det något speciellt med ett 
fält fullt av grödor. Dessutom har Britt Marie Sunesson från 
Harebo gjort en fantastiskt fin örtagård i anslutning till restau-
rangen som mötts av många uppskattande ögon. 

Vi har även gjort några avsatser i skogen för lunchgäster samt 
gjort ett naturvårdsområde bestående av ekar och bokar med 
enastående utsikt mot Moshult och sjön Löften.

Ler- och Halmbalshus
En annan dröm jag haft är att bygga ett Ler- och Halmbalshus 
och i år var det dags att skrida till handling. Jag tog kontakt med 
Pär Wallin utanför Växjö samt Lars Andersson utanför Kalmar 
som byggt varsitt halmbalshus. De deltog båda på sommarens 
kurs i ler- och halmbalsbygge som vi arrangerade och visade 
hur de gått till väga. 

Det är fotfarande en mycket ovanlig bygg teknik i Sverige då 
endast ett 20 tal hus uppförts, men i USA är det ganska vanligt. 
Vårt lilla hus består av sex väggar där Halmbalar staplats på 
varandra. Det innebär att väggen blir 50 cm tjock plus 5-10 
cm lerputs på vardera sida.  Jag ringde återigen Bengt för att 
ta reda på var man kan köpa halmbalar vilket inte visade sig 
vara så enkelt men slutligen fick jag tag på 150 st på södra 
Öland. Jag ville ha minsta tänkbara modell så att de skulle vara 
enkla att lyfta och arbeta med. Lerbruket köpte jag från Horns 
tegelbruk i Västergötland som i sintur blandas med sand och 

hästgödsel till en grå lerputs. Andreas Garami hjälpte till med 
trästommen och kom med kloka och kluriga lösningar som så 
ofta förr och förhoppningen är att alla halmbalar samt ett lager 
puts på in- och utsidan ska göras innan vintern. Sammanlagt 
ska 3 lager puts göras innan det är klart nästa vår/sommar.

 

Skördefest i Långasjö
För den som vill se våra halmhusbygget, gå på en rundvisning 
på kursgården, köpa grönsaker samt fika så erbjuder vi en all-
män visning kl 16.30 i samband med Skördefesten i Långasjö 
den 9 okt, då vi håller öppet mellan 16.00 och 18.00. 

Välkommen ! 
Hälsar Peter och Anne Elmberg

Ekologisk odling

Halmhus
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  Jakt- och

  Långasjö – 9 oktober 2011

10.00 Skördemässa i den smyckade kyrkan
Ulla Sköldh Jonsson, Kyrkokören, Kyrkkaffe

12 - 16 Skördemarknad runt kyrkan, sjön och vandrarhemmet
Frukt, grönsaker, plantor, honung, bröd, kött, jakt- o hundprylar m m
Fair Trade (Rättvis handel), Kupan (Röda Korset)
Kyrkan säljer skänkta skördealster till förmån för Hållbar utveckling i Tanzania.
Gåvor mottages tacksamt!

Bakluckeloppis – alla får sälja och köpa

12 – 15 Servering: Gulaschsoppa, Asiatiskt, Grillat, Våfflor

12.30 Vad våra mormödrar visste …  Föreläsning i Sockenstugan
- tankar om hållbar utveckling hos Elin Wägner och Elisabeth Bergstrand-Poulsen 

13 – 16 Livets spår i en trasmatta – utställning, försäljning. 

13 - 16 Hästskjuts, metartävling, roddtävling, tips- o bingopromenad, 
lekar,  holkbygge m m

14.30 Fårvallning
15.00 Visning av hus med eko-tänk
15.30 Har du odlat roligaste moroten? Tag med den! Prisutdelning!

16 – 17.30 Visning av halmhusbygge i Mundekulla, guidning, servering

18.00 Jaktvesper i kyrkan
Ulla Sköldh Jonsson, Johansfors musikkår

Arrangör: Sockenrådet i Långasjö i samarbete med Långasjö församling och Mundekulla kursgård

Vi reserverar oss för smärre ändringar i programmet.
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Matöppet – 
Barometern
Juli månad gick i jämförelse med 
2010 års juli 11 % sämre, berät-
tar Hasse, affärsinnehavare av 
Matöppet i Långasjö. 

Till saken hör att alla mataffärer har haft ett tungt år 2011 och 
en lågkonjunktur för mataffärer har i hela landet varit tydlig. 
Vi får hoppas på att augusti månad inte blir lika negativ utan 
att jämförelsen med 2010 åtminstone kan komma upp på plus 
minus noll. 

Återigen blir det tydligt att all service med mat på nära håll, 
apoteksvaror och postservice inte alls är självklar i ett litet 
samhälle.

Positiva saker sedan förra Träskopostens Matöppet-Barometer 
är att Babbis från Emmaboda börjat jobba heltid i sin gamla 
affär igen, nu som anställd istället. Med en gedigen erfarenhet 
och med mer tid till annat för Hasse blir detta ett stort stöd. 
Agneta är som tidigare en av de fast anställda och i sommar 
har affären gett jobb åt både Jonna Waldermarsson och An-
nie Steen.

Likaså verkar övergången till Skånemejerier ha blivit ett lycko-
kast. Avgifterna för affären är något lägre och kunderna har 
flera olika goda mejerivaror att välja mellan. Förvirringen över 
hur en mjölkpaket ska se ut har dessutom uteblivit! 

I maj månad hade affären 3949 kunder, i juni 3967 stycken 
och i juli 4071. Inköp per kund låg på 142, 153 respektive 149 
kronor per tillfälle i de tre månaderna. Ca 8 varor per tillfälle 
handlas i genomsnitt av kunderna i Långasjös Matöppet-affär.

Malin Gunnarsson

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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Sockenrådets styrelse informerar

Tack!
Ett stort tack till alla som bidrog till att nationaldagsfirandet 
2011 blev en festlig måndag i Långasjö. Ett särskilt tack till er 
som skänkte fina lotterivinster! 

Utvecklingsgrupperna
Hur går det med caféplanerna? Blir det bredband i Långasjö? 
Vad har turistgruppen hittat på i sommar? När börjar den 
nödvändiga utbyggnaden av vårt dagis?

Välkommen till Stormötet i Sockenstugan den 15/9 kl 18:30! 
Lyssna, fråga, medverka, påverka!

Skördefesten närmar sig!
Nu ser vi fram emot skördefesten den 9 oktober. Intresset är 
stort. Det är många som vill medverka. Skördemarknad, bak-
luckeloppis, servering, föredrag, utställning, hästskjuts, fårvall-
ning, roddtävling, metartävling, morotstävling, tipspromenad, 
holkbygge m m. Tanken är att vi ska lyfta fram vad bygden 
har att erbjuda. Vi tänker slå på trumman så att vi når en bra 
bit utanför sockengränsen. Vi vill också inspirera till hållbar 
utveckling i Långasjö - och världen utanför. 

Bidra till hållbar utveckling i Tanzania!
Vid skördefesten kommer kyrkan att ha ett marknadsstånd för 
hållbar utveckling i Tanzania. Där ska säljas skördealster och an-
nat som du och jag vill skänka till bistånd: ett knippe morötter, 

en flaska saft, en burk sylt, hembakat bröd, en påse äpplen … 
Pengarna går oavkortat till kyrkans ko-kalvprojekt i Tanzania. 
Fattiga familjer får en dräktig kviga och betalar genom att lämna 
ifrån sig kalven. De blir självförsörjande mjölkproducenter. De 
får lära sig att använd dyngan som jordförbättring. Projektet har 
pågått i många år med lyckat resultat. Kyrkorådet i Långasjö 
har beslutat att stödja det.

Ett hus av halm och lera!
Ett roligt inslag i skördefesten blir halmhusbygget i Munde-
kulla.  När marknadsstånden stängs i Långasjö öppnar Peter 
Elmberg för guidning, visning och servering på kursgården. 
Troligen har vi aldrig förr sett ett sådant hus byggas i socknen 
– av halmbalar och lera!

Långasjökrönika 2012
Det är tio år sedan senaste Långasjökrönikan gavs ut. 
Träskoposten tog över. Men nu har Hembygsföreningen, 
Sockenrådet och Träskopostens redaktion börjat planera för 
Långasjökrönikan 2012. Det blir valda artiklar ur tio årgångar 
av Träskoposten, men också nytt och bearbetat material. Den 
nya Långasjökrönikan kommer att tryckas i samma format som 
Träskoposten. Vi har redan ett rikt bildarkiv, men tar gärna 
emot bilder från läsekretsen, både i färg och i svart/vitt. Vi tar 
även emot färdiga artiklar och tips. Skicka till Träskoposten, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö eller jan-erik@traskoposten.se

Sölve Hjalmarsson

Nya turist- och informationstavlor

Dan Bard framför de två nya anslagstavlorna som han har tillverkat                                                                                   Foto Jan-Erik Fransson
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Bredband till Landsbygden

Jag längtar till den dagen jag kan byta ut min ADSL-
internetuppkoppling till en med riktigt bredband, plocka 
ner min TV-antenn från taket och samtidigt få bättre 
TV-mottagning samt byta min telefonräkning mot en 
med lägre kostnad. Jag hoppas att detta blir verklighet 
hos oss inom 2 år.

Nu har bredband BAMSE (Bredalycke, Anemåla, Mundekulla, 
Skallebo, Sibbahult Ekonomisk förening) snart genomfört sitt 
projekt att få bredband via fiber ut till sina byar. Nu kommer 
en fortsättning på detta projekt och det heter Harebofiber 
ekonomisk förening. Det är vi i byarna som befinner oss på 
”fel sida om målsnöret” för BAMSE som tog initiativet att 
starta eget projekt och därmed en egen ekonomisk förening.

I dagsläget har vi beviljats bidrag till att genomföra en förstudie 
i byarna Brännamåla, Koppekull, Bågsjö, Studsmåla, Harebo, 
Brunamåla, Ingemundebo, Moshult, Moshultamåla, samt 
Norra delen av Långasjö (den delen innan Långasjö-tätort 
börjar). Denna förstudie ska resultera i en projektplan och 
allt som behövs därtill. Vi ska presentera vad vi vill och varför 
samt hur det ska genomföras. 

Tanken är att få bidrag via Länsstyrelsen och Post-och tele-
styrelsen för att finansiera stora delar av projektet. Därefter 
får medlemmarna, dvs. fastigheterna som ansluter sig till vårt 
gemensamma bredband betala resterande summa och bidra 
med 3 dagsverken/ansluten fastighet. Dagsverken gör att 
föreningen kan hålla nere kostnaderna och samtidigt gör att 
alla är delaktiga i bildandet av vårt gemensamma bredband.

Bor du i någon av våra byar bör du i dagsläget ha fått någon 
information, annars ska du genast kontakta det byombud som 
ansvarar för din by. 

Vi som frivilligt bosätter oss på landsbygden för att få allt det 
underbara som ett sådant liv har att erbjuda, får oftast finna 
oss i att IT och kommunikation är sämre än för de som bor i 
samhällen eller städer. Nu finns det en möjlighet för oss att få 
bästa möjliga IT. Med lite frivilligt arbete och en förhoppnings-
vis rimlig kostnad kan även vi få bredband via fiber. Detta är 
helt otroligt så varför inte satsa?

Jag har själv aldrig trott att vi skulle få en chans till bredband via 
fiber. Nu finns denna möjlighet för oss tack vare att BAMSE 
har startat sitt projekt som gör att det inom en snar framtid 
finns bredband i våra grannbyar i Långasjö. Vi samarbetar 
med BAMSE för att de ska skapa förutsättningar för oss att 
fortsätta där de slutar. Arbetet med att få bredband till byarna 
på landsbygden handlar mycket om att hjälpa varandra och 
att samplanera fortsatt fiberdragning. En ständig fråga som 
dyker upp när man pratar om bredband är just ”vad kommer 
det att kosta”? Detta är i dagsläget svårt att gissa. Anslutnings-
kostnaden är helt beroende på hur mycket stöd vi kan få via 
Länsstyrelsen. Vi får nog räkna med en högre insats än vad 

medlemmarna i bredband BAMSE har betalat. Vi kommer att 
få en högre kostnad pga. av lite dyrare dragningar av fiber då vi 
måste passera asfaltvägar och järnväg. Samtidigt som man ser 
att fler börjar få upp intresset för att söka dessa bidrag. Priset 
blir även beroende på hur många fastigheter som ansluter sig 
till vårt bredband. Ju fler som ansluter sig desto billigare blir 
det per fastighet!

Man bör tänka att bredband är mycket mer än bara Internet, 
det är kommunikation! Via bredbandet kommer du att kunna 
ansluta TV, Telefon och Internet. En bredbandsanslutning ger 
fastigheten ett ökat värde vid en ev. försäljning så man ska även 
se anslutningen som en investering i sin fastighet.

Vi kommer att fullfölja förstudien på hela det aktuella området. 
Däremot vet vi i dagsläget inte hur den verkliga omfattningen 
av vårt bredbandsnät kommer att se ut.

Med andra ord man kan inte bara sitta och vänta på att få allt 
serverat, ibland måste man vara med och skapa förutsättning-
arna för att utveckla landsbygden. Om allt vill sig väl kommer 
BAMSE-hushållen snart kunna koppla upp sig mot en fiberan-
slutning och då byta ut både TV, tele och Internet. Sedan kan 
de kura ner sig i soffan och titta på riktig HD-TV i höstrusket.

Jag hoppas vi också kan göra det inom rimlig tid!

Martina Larsson
Ordförande Harebofiber Ekonomiskförening

Byombud för Harebofiber Ekonomisk förening 

Brunamåla Johan Svensson 070-2765337 

Brännamåla Robert Elofsson 070-6097390 

Bågsjö Sven Odlingsson 070-5793734 

Harebo Tom Fransson 070-6479178 

Ingemundebo Torgny Karlsson 073-0709909 

Koppekull Lars-Olof Pettersson 070-5908761 

Långasjö Roger Steen 0730-989222 

Moshult Niklas Götesson 073-3645028 

 

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 19/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta 

Hermansson
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Landsbygdskonferens 2011
Tema: Sevice och "Näringslivsutveck-
ling" på Landsbyden"

Årets Landsbygdskonferens i Emmaboda den 19-20 
oktober kommer att handla om landsbygdsutveckling 
med tyngdpunkt på Service och ”Näringslivsutveckling 
på landsbygden” I benämningarna kan man väva in 
företagandet, den kommersiella och offentliga servicen, 
fungerande infrastruktur mm.

Konferensen genomförs i samverkan med Hela Sverige ska 
leva som är arrangör av dag två.

Vi kommer att belysa landsbygdens betydelse för Sverige 
och se vad vi har att lära av ett antal goda exempel från olika 
delar av landet, blandat med informativa föreläsningar och 
diskussioner. Vi hoppas kunna presentera en och annan 
överraskning bland föreläsarna. Vi kommer även att erbjuda 
monterplatser på vår mässa under konferensdagarna.  

Är Ni intresserade att delta så hör av er till Weronica Stålered, 
telefon 0471 24 90 13.

Mer information om konferensen finner du på 

www.emmaboda.se och facebook (sök på Landsbygdskon-
ferens i Emmaboda).

Hoppas vi ses!
Weronica Stålered 

Skogen vi ärvde
Rapport från Leaderprojektet där skolan och hembygds-
föreningen samarbetar

I Träskoposten 4/2010 gavs en presentation av projektet. Där 
fanns också mycket trevliga berättelser av skolans elever hur 
de upplevt dagen då de varit med om att bygga gärdesgård på 
Klasatorpet. Trots att vi hade otur med vädret var alla positiva 
och intresserade.

Måndagen den 30 maj var det dags för en andra temadag på 
Klasatorpet. Även denna gång var det ett stationssystem med 
olika aktiviteter.

Vi kallade det hela för moningsdagen eftersom en stor till-
dragelse var att några hantverkare skulle mona om våra vasstak 
på ladan och samlingssalen.   Det betyder att man lägger på ny 
ryggås- den gamla hade faktiskt försvunnit. Takläggarna infor-
merade om material och teknik – vi fick vara åskådare. Mera 
aktiv fick man vara vid undantagsstugan där Sören Johansson 
hjälpte alla att tillverka enklare leksaker. Vid boden satt Karl-
Gunnar Gunnarsson och visade hur man gör en björkkvast. I 
samlingssalen hade Dan Bondesson dukat upp för att visa hur 
man gjorde fönster förr och hur man kan laga och sköta dem 
på bästa sätt. Man fick bl. a prova på att kitta. 

Inne i torpstugan visade hembygdsföreningen vilka redskap 
man förr använde i hushållet och vad de var gjorda av.

Efter temadagen har vi fått ett antal skyltar med upplysningar 
om olika träd och även nya skyltar till kryddträdgården.

Tack vare det goda samarbetet vi har med skolan löper pro-
jektet bra.

Vi har även haft ett par aktiviteter mellan de nu beskrivna. 
Med lite handledning var en del elever sysselsatta med att såga 
björkved (med bågsåg) och även stapla upp den vid hembygds-
stugan/kaffestugan. En annan gång fick man förevisat hur man 
kan tappa björksav. Och provsmaka förstås!

Inom projektets ram har en anslagstavla med Dan Bards hjälp 
kommit på plats vid kyrkans parkering. En broschyr med 
samma innehåll är också framtagen.

Här pågår moning av ladans vasstak

Vi hoppas kunna rapportera om fler aktiviteter längre fram.

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Text Stig Hermansson

Foto Eva Garami

Här skall kittas!
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Skadevi cup 2011 – Em-
maboda kombination P13
Ett gäng glada och förväntansfulla killar packade in sig i 
minibussar torsdagen den 30 juni för avfärd mot Skövde. 
De bodde på Helenaskolan i centrala Skövde, där även 
Emmabodas tjejer bodde. 

Fredagen startade med gruppspel mot Ekerö där grabbarna 
vann med hela 17-0. De fortsatte sedan att spela mycket bra 
genom hela gruppspelet med segrar mot norska laget IL Runar 
(5-0) och IFK Falköping (3-0). Med andra ord så vann de grup-
pen med en imponerande målskillnad på 25-0!! Vilket såklart 
kan få benen att darra på vilken motståndare som helst....(jag 
hörde hur de andra lagen  gick och pratade om matchen som 
våra killar hade vunnit med hela 17-0!!)

Ingen motståndare var faktiskt i närheten av att slå grabbarna. 
Åttondelsfinalen vann de med 5-1 över FBK Karlstad, kvarts-
finalen mot ett norskt lag Team Nes med 4-1 och semifinalen 
mot Trollhättans FK med 2-0.

Förresten, Albin sa redan innan de åkte: ”Vi ska vinna hela 
Skadevi cup!” Härlig inställning, tänkte jag. Klart att man alltid 
ska gå för vinst! Men jag tror varken han eller jag innerst inne 
trodde att det skulle bli verklighet. Känslan var faktiskt smått 

P98 vinnare skadevi cup

overklig när de tog emot priset trötta och glada efter finalen 
som de vann med 3-0 mot Yxhult IK. Och sättet de vann 
cupen på! Med en målskillnad på 39-2!!

Ett stort tack till Ricke, Lagge och Micke för ett fantastiskt 
jobb med grabbarna! Utan er hade såklart inte laget varit så 
bra som de är!

Det ska bli spännande att fortsätta följa detta härliga lag! Vilket 
ni också kan göra på www.laget.se/Emmabodakomb_P98

/ Veronika Andersson
Stolt, imponerad, ivrigt påhejande supporter och förälder till Albin

B-lag
Söndag 21 aug 17.00 mot Örsjö IF

Söndag 11 sept 17.00 mot Bergkvara AIF

Alla hemmamatcher i Lindås och Långasjö annonseras 
på tavlan vid infarten till idrottsplatsen. På www. laget.se/
lbk_lgoif  finns alltid aktuell information om seniorfotbollen.

Höstens matcher 
på 
Långasjö IP

A-lag
Fredag 26 aug 18.30 mot IFK Lammhult

Lördag 17 sept 15.00 mot Hovshaga AIF

Tabell per 2011-08-18:
iv 4 S

 

Lag M V O F P 
Hovshaga AIF 14 12 2 0 38 
IFK Lammhult 14 11 2 1 35 
Lindås/Långasjö 15 10 2 3 32 
Lessebo GoIF 15 10 2 3 32 
Eneryda IF 15 6 3 6 21 
Hångers IF 15 6 1 8 19 
Rottne IF 15 5 3 7 18 
Sandsbro AIK 14 5 2 7 17 
FC Växjö 14 2 4 8 10 
Slätthögs BOIF 15 2 4 9 10 
Bors SK 15 3 1 11 10 
Hinneryds IF 15 3 0 12 9 
 

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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Långasjö GoIF anordnade 
sommarfest på idrottsplasten

Den 13 augusti anordnade Långasjö GoIF sommarfest. 
Ett 50-tal medlemmar i alla åldrar hade slutit upp vid 
idrottsplatsen denna fina sommarkväll. Förenings tält var 
uppsatt på ena kortsidan och festdeltagarna beundrade 
gräsmattan på gräsplanen som förmodligen aldrig varit 
bättre. En stor eloge till vaktmästaren och de ungdomar 
som skött planen så fint under sommaren. 

Veronica Andersson hade traditionsenligt klurat ihop ett antal 
lekar med boll som tema. Här gällde att visa att man hade boll 
i kroppen.  Det var fem lekar totalt som var utmanande för 
såväl gammal som ung.  Personligen tyckte jag inte bollekarna 
gjorde rättvisa åt min fina bollkänsla så jag fick nöja med en 
mer undanskymd placering. 

Vann gjorde Patrik Henningsson, 2a Dick Franksson och 3a 
Ola Steen. Barnklassen vanns av Jonna Svensson, och därefter 
Oscar Svensson, Emily Fransson och Lisa Andersson 

Därefter var det dags att smaka på Målartorps Viltrökta kött. 
Det bestod av rökt vildsvin och rökt älg och till det serverades 
hemlagad potatissallad med tomat. Alla var rörande överens 
om att det smakade väldigt bra. 

Daniel Siwerland från Plaggebo som driver rökeriet tillsam-
mans med sin far lär få många beställningar från festdeltagarna 
efter bockpremiären kan man förmoda.

Efter maten var det dags för frågesport i form av ett musikquiz. 
Trettio filmlåtar spelades upp och här gällde det att gissa såväl 
film som årtal. Musikleken var inte lätt men väldigt underhål-
lande. Här vann Lag ”Svensson-Fransson”.  Laget bestod av 
Pelle o Marilyn Fransson, Daniel Svensson, Veronika Anders-
son, Jeralyn G Barde och Peter Olsson. 

Därefter blev det mer underhållning då trubaduren Peter 

Olsson kom och gästade oss. Att Peter var duktig det hade 
jag hört men att han var en sådan talang var en överraskning 
även för mig. Jag var inte inställd på att det skulle bli dans till 
Peters musik men det var helt omöjligt att sitta still till Peters 
fina tolkningar av gamla 80-tals hits. Sedan bar det hemåt i 
sommarnatten med dottern på bönpallen. För mig var det en 
trevlig sommarkväll att minnas nu när höstmörkret så sakta 
håller på att sluta sig runt gårdarna.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF 

Tipspromenad

Långasjö GOIF Supporterklubb anordnar Tips- och 
Bingopromenad ett par gånger om året. 

Så här såg det ut vid nationaldagsfirandet 6 juni i år. Som vanligt 
var det fint väder denna dag, så det var rekordmånga som gick 
promenaden i år och det är glädjande. Genom våra aktiviteter 
stödjer vi Långasjö GoIFs verksamhet. 

I höst anordnar vi traditionsenligt, promenad i Rosa Bandets 
anda. Den blir i samarbete med Sparbanken Eken och Matöp-
pet i Långasjö som bjuder på fika. Höstens promenad blir den 
9 oktober med start från banken kl. 13.00–15.00. Det är också 
Supporterklubben som ansvarar för kiosk- och korvförsäljning 
vid alla hemmamatcher för A- och B-laget i Långasjö. Vidare 
anordnar Supporterklubben fester av olika slag samt knutsdans 
efter nyår. Våra bidrag till Långasjö GoIF brukar alltid vara ett 

Annette Jonsson, Camilla Lennartsson och Jeanette Petersson från 
Långasjö GOIF Supporterklubb har haft fullt upp med tips och 
bingorättning denna varma soliga sommardag

uppskattat bidrag för dem, som de använder mycket för sina 
barn- och ungdomsverksamheter.

Laila Thomasson

Bollekar och dans



Träskoposten nr 3  201116

By i bygden

KARSAMÅLA
Vilka bor i Karsamåla och varför har man valt att bo just 
här? Dessa frågor och några till svarade de flesta i byn på 
en höstig augustikväll

I Karsamåla finns det 20 bofasta invånare i 10 hus. Utöver 
det finns det 4 fritidshus som ägs av ett danskt par, en tysk 
familj, en pensionär och så Bondemåla-gården som hyrs ut 
till semesterfirare. Tre hus står tomma och bär naturligtvis på 
sin historia, men det här ska bli en berättelse över nutiden och 
vilka som bor här idag. Okej då, lite historia också!

I gulligaste huset i byn bor Gun-Britt Gunnarsson. Här 
vajar fullt med vackra och färgglada blommor runt det röda 
lilla huset. Gården äger hon ihop med sin syster Rut som bor 
i Långasjö. Gun-Britt är född i huset och har bott här hela sitt 
liv. Idag är hon pensionär och en aktiv föreningsmänniska, 
cyklar och går mycket ute i naturen och handarbetar.

– Det är mycket bra här i Karsamåla och bra grannar. Jag trivs 
här och vill bo kvar här så länge jag kan, säger hon bestämt. 
– Det är även roligt att det bor folk i så blandade åldrar här.

Det är lite speciellt med Gun-Britts släkthistoria, så den tar jag 
lite kort här. Gun-Britts far Gunnar Jonasson föddes på ”Ber-
tils” gård i byn (ägs idag av två tyska systrar) och växte upp där 
tillsammans med fem bröder. Tre utav bröderna slog sig ner 
i Karsamåla som vuxna och bildade familj. Karl Jonasson tog 
över föräldragården, Gottfrid Jonasson köpte den gården som 
Marie och Peter Berg bor på idag (Marie är släkt med Gottfrid) 
och Gunnar Jonasson köpte den gården som Gun-Britt bor 
kvar på. Det var mycket släkt och kusiner i samma by, det!

Hur har Karsamåla förändrats sedan du var yngre? frågar 
jag. – Alla hade djur då, men nu finns det inga djur kvar, säger 
Gun-Britt och vi tänker till. Inga kor, inga får, inga hästar. 
Sorgligt och man får dåligt samvete att man inga betsdjur har.

Men senare på rundvandringen hittar jag några hästar i alla fall!

Marie och Peter Berg bor på en släktgård som funnits inom 
familjen sedan 1921. Det var då Gottfrid Jonasson köpte går-
den. Deras barn är vuxna och har flyttat hemifrån.

Tidigare bodde de i ett villakvarter i Långasjö och huset i 
Karsamåla ägdes av Maries pappa Ivar och hans bror Birger. 
Ingen bodde där, men skogen och huset sköttes av släkten 
och på somrarna var Marie och Peter där och firade semester 
ibland. I början av 2000-talet bestämdes det att huset skulle 
säljas, i första hand till någon inom släkten. Marie och Peter 
tänkte länge och väl innan de bestämde sig för att flytta ut till 
Karsamåla. De kände att de längtade ut hit, så 2003 flyttade 
de och har hittills inte ångrat sig. – Det finns inte att jag skulle 
kunna tänka mig att flytta tillbaka till ett villakvarter igen och 
ha grannar på alla håll! utbrister Peter.

Peter gillar att jobba i skogen och har varit med och hjälpt 
Maries pappa i skogen sedan 80-talet.

De uppskattar båda friheten, lugnet och tystanden som finns 
här och att ha naturen nära inpå sig.

– Sedan naturligtvis goda grannar och att byn ligger avskilt, 
men ändå inte så långt ifrån affär och samhälle. 

Här finns faktiskt lite lantgårdsdjur i form av en flock höns 
som sprätter runt i hagen bakom ladugården och det är nästan 
så att vildsvinen går som tama på tomten!

Bertils hus, eller Bertilas som hans kusin Gun-Britt säger, 
fungerar nu som ett fritidshus åt två tyska systrar och deras 
familjer. Bertil själv dog 1995 och efterlämnade inga barn 
som kunde ta över gården. Huset såldes till Petra och Jutta 
och skogen till Sten och Bengt som bor i byn, fast uppe på 
”platån”. Huset har genomgått stora renoveringar de senaste 
åren av dessa flitiga tyskar.

Denna kväll träffar jag på Petras son Christian, hans flickvän 
Hanna, kompisen Martin och hans flickvän Anne, alla från 
Düren, som sitter på trappen och njuter av uppehållsvädret. 
Föräldrarna har åkt hem till Tyskland för denna sommar och 
ungdomarna ska vara här i tre veckor och semestra för sig 
själva. Hur upplever de livet på landet i Karsamåla? – Very nice 
people here, säger de och är lite förundrade men glada över att 
alla hälsar och vinkar, fast de inte känner dem. Och så är det 
väldigt lugnt och tyst här, knappt några bilar som kör. – Det 
måste vara väldigt säkert att ha barn här, funderar Anne. De 
har fiskat och gått i skogen och uppskattar att se många fåglar 
och djur, även om det visar sig att djuren de har sett är ”pigs”, 
d.v.s. Sten och Bengts vildsvin som de har i ett hägn!

Nu kommer jag till ett riktigt släktområde där nästan alla 
jobbar på Hotell Amigo i Emmaboda. Jag är uppe på byns 
platå där Bengt och Mona Svensson/Wilhelmsson slog sig 
ner 1977. Själv är Bengt uppvuxen i Emmaboda men Bengts 
mamma var kommen från stället Bondemåla som är en liten 
gård som ligger vid Karsamåla göl och tillhör Karsamåla. Här 
ute var Bengt hos sin morfar och här jagade han tillsammans 
med sin pappa ”Sven på Baren”. – Jag minns att jag tänkte att 
fick jag bo här så var det bästa, berättar Bengt. Så han gick till 
Bertil och frågade om han hade en tomt han kunde få köpa. 
Bertil hade svarat: - Du får ta vilken hörna du vill för jag trodde 
att den här byn skulle dö ut! Då var Bengt och Mona 20 år 
gamla och satte åstad och bygga sitt hus med hjälp av en lokal 
byggmästare. Bengts ett år äldre bror Sten som också ville bo 

Gun-Britt vid sitt hus mitt i byn
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på landet skaffade sig snabbt en tomt av Bertil han med, så 
bröderna ritade husen själva och byggde samtidigt för att få 
ner kostnaderna. Året därpå 1977 var det klart för inflyttning 
och då föddes deras son Björn.

Mona minns inte att hon funderade särskilt länge på hur det 
skulle vara att bo på landet. – Tja, man tänkte väl att det kunde 
vara häftigt att bygga hus, jag var rätt ung!

Bengt har många åsikter om vad det är som är bäst med att bo 
i Karsamåla. – Att bara kunna gå rätt ut genom dörren med 
bössan och ha några meter till skogen, säger han är en fördel. 
Och att kunna vara som man är och att inte behöva ta samma 
hänsyn som i ett villaområde, tycker de båda är väldigt bra.

Bengt njuter även av att kunna gå i en skog som man själv äger 
och upptäcka att det är roligt att sköta och kunna påverka en 
skog. På vintern spårar han gärna antalet djur i snön och månar 
om de vilda djuren.

Tillsammans med Sten äger han en hel del skog och mark både 
i Karsamåla och Plaggebo

Sten Svensson och Elisabeth Arvidsson flyttade till Karsa-
måla 1977 då deras hus också stod färdigbyggt. – Vi ville båda 
bo på landet och intresset mot skog och mark har alltid fun-
nits, berättar Bettan som är kommen från Långasjö. – Det är 
helt enkelt världens bästa plats! utbrister hon med övertygelse. 
Vidare tycker hon att vi i byn har en bra gemenskap på vårt 
eget vis, en slags naturlig bygemenskap.

Stens och Bettans dotter Hanna har byggt hus bara två sten-
murar bort och bor där med sin familj.

– Den stora fördelen är att Hanna har valt att bosätta sig här. 
Det är en stor livslycka att få se sina barnbarn växa upp så 
nära! säger hon

Andra fördelar som hon räknar upp är närheten till flera sjöar 
och härliga bad, närheten till skog och natur och att kunna 
åka skidor här.

Och Sten som alltid har något på gång. Inför sin 50-årsdag 
byggde han ett torn där han sedan satt allra högst upp och hade 
50-årsmottagning. Flera skogsbevuxna åkrar har han brutit upp 
igen och gjort till odlingsbar mark. Nu senast hamrade han ihop 
ett skådartorn vid Norregöl så att vi äntligen har någonstans 
att spana på vårens tranor!

I byns nyaste hus bor Hanna Stensdotter och Jacob Karls-
son med sina barn Heidi 7 år och Olle 2 år. De är Karsamålas 
enda småbarnsfamilj, än så länge, och det är verkligen jättekul 
att återväxten är tryggad!

– Det var billigt att bygga här, det var därför vi flyttade hit! 
skämtar Jacob. Hanna är uppväxt i byn och Jacob kommer från 
Sibbahult. Först hyrde de hus tillsammans både i Sibbahult och 
Parismåla medan de väntade på att Bertils hus skulle bli ledigt. 
Det dröjde så då köpte de loss en hage av Hannas pappa Sten 
och byggde nytt istället. – Det var aldrig något alternativ för oss 
att bo i något samhälle. Vi är båda uppväxta på landet och trivs 
nära naturen, säger Hanna. Jacob var med och jagade här i Sten 
och Bengts jaktlag ”Kårabökets jaktlag” och hjälpte till mycket 
med skogen redan innan de flyttade hit, så då tyckte de båda 
att det var praktiskt att bo här. Så 2004 började de bygga sitt 
hus och 2005 var det dags att flytta in. Även Heidi har upptäckt 

fördelar med att bo här: - Jag tycker det är bra för då bor jag 
bredvid mormor och morfar! Hon gillar även att vara ute och 
leka och behöver inte vara rädd för några bilar. Olle som bara 
är två år har redan som största intresse att plocka svamp. Ja, 
då har han stor lycka denna regniga sommar.

På väg ner mot Bondemåla ligger en liten gård alldeles för 
sig själv en bit från vägen. Vägen ner mot huset går genom 
granskogen, men sedan öppnar det upp sig med hagmarker 
och åkrar. Här bor Lisa och David sedan snart tre år tillbaka 
och är byns senaste tillskott. – Det var ett misstag att vi flyttade 
hit, skojar de och ändrar sig till att det var en slump. Gården är 
Lisas pappa Lars föräldrahem och Lars har renoverat det och 
skött om det i alla år som det har stått tomt. Själv hade han 
planer på att flytta dit igen men nu är det upptaget!

Lisa och David bodde i Karlskrona och hade ett hus på gång 
i Tving som är Davids uppväxtort. Huset i Tving dröjde, 
så medan de väntade flyttade de in i huset i Karsamåla ”så 
länge”. Sedan trivdes de så bra här så de fastnade. Lisa läser i 
Karlskrona och David jobbar där, så de har en liten övernatt-
ningslägenhet i stan. – Lite avigt att bo i Karsamåla och pendla 
till Karlskrona, men nu har vi vant oss, säger de.

Fördelen med att bo här? Lisa kan ha sina hästar utanför huset, 
hunden kan springa lös och David som är intresserad av skytte 
kan ha sin skjutbana på gården. – Här är lugnt och skönt, man 
kan göra vad man vill, säger Lisa och ler stort.

I december väntar de sitt första barn och då blir vi 21 boende 
i Karsamåla!

Bengt Karlsson har bott på sin gård i hela sitt liv. Här är han 
född och uppvuxen och har aldrig riktigt reflekterat över om 
det skulle vara bättre någon annan stans. – Jag har hamnat här, 
säger han. På 60-talet tog han över gården efter sina föräldrar 
och drev den i 20 år parallellt med ett jobb på Flygt. Nu är det 
en arrendator som sköter åkrarna och för en ojämn kamp mot 
vildsvinen. Gården ägs numera av ett syskonbarn till Bengt. 
Bengt är pensionär och pendlar mellan hemmet och särbon i 
Fägersta utanför Hovmantorp. 

En fågelskådare och en fjärilsfantast bor i var sin stuga uppe 
vid gamla djurparken, mot Södra till. Det är Torgny Berntsson 
och Fabian Idensjö. Torgny är pensionerad musiklärare och 

Jakob med Heidi i knäet och Hanna med Olle i knäet, byns enda 
småbarnsfamilj
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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

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

morbror till Fabian. Det var Torgnys föräldrar och Fabians 
morföräldrar Bernt och Tora Svensson som köpte Karsamåla 
blomstergård på 60-talet och flyttade hit tillsammans med sina 
barn Torgny och Rosali. Alla bosatte de sig i Karsamåla och 
tillsammans med Rosalis man Kennet Idensjö förvandlade de 
parken till en djur- och blomsterpark. Parken stängde på åt-
tiotalet. Idag är det bara Torgny som bor kvar på heltid, medan 

Fabian veckopendlar mellan familjen i Bergkvara och jobbet i 
Emmaboda och har kvar huset i Karsamåla som övernattning.

Ejnar och Marys hus, sista huset i byn mot Stångsmåla till, 
har köpts av ett danskt par som njuter i fulla drag av skog och 
friheten här i Karsamåla. De kommer hit året runt och jag vet 
att de planerar att flytta hit när de blivit pensionärer. 

Och så vi själva Jag får fråga Staffan varför vi flyttade hit. Det 
var väl också en slump eller så var det meningen att vi skulle 
bo här. Komna från Växjö och Karlskrona letade vi hus lite 
mitt i mellan. Och mitt i mellan var här, en avstyckad gård i 
Karsamåla. Själv har jag alltid drömt om att få bo på landet 
och ha djur, så här har funnits mycket djur genom årens lopp. 
Nu finns det dock bara en hund, tre katter och två undulater. 
Staffan ville ha jord så han kunde odla. Det fann han längst 
upp på åkerlappen där dignande grönsaksodlingar förser oss 
med mer än vi orkar äta upp.

Villman och Gunnar bor kvar hemma, medan dottern har 
flyttat till Göteborg.

Här är precis som man vill ha det med bra grannar och fritt 
ut till skogen och naturen och friluftsliv i alla de former. Varje 
vinter tycker vi det är ett under när vi kan spänna på oss 
skidorna direkt utanför dörren och åka vart vi vill!

Katarina Jonasson

Tornet i Karsamåla
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Nyinflyttad Jägare
Andreas Olsson flyttade från Tingsryd till sin sambo 
Linda Strand i Brännamåla under våren. Hans stora 
intresse är jakt och fiske. Än så länge har Andreas inte 
lärt känna så många i Långasjö men hoppas på att lära 
känna fler med tiden.

Hans jaktintresse började redan i 12-årsåldern och har hållit 
i sig i 20 år. För det mesta jagar han runt Bänkeboda utanför 
Rävemåla tillsammans med sina kompisar. Vildsvin har han 
jagat på åkrarna runt fam. Strands hus vilket gjort att de sluppit 
få sina gräsmattor uppbökade. Tidigare såg de vildsvinen om 
kvällarna i sina trädgårdar.

Smygjakt
När Andreas jagar vildsvin tycker han det bästa är smygjakt, 
dvs. smyga sig så nära utan att vildsvinen hör så han kan skjuta 
dem. Han har även en åtel som han skjutit något vildsvin på 
men han tycker det är lite tråkigt att sitta stilla och vänta, därför 
passar smygjakten honom bättre. 

Bara under sista jaktåret har han skjutit 31 vildsvin på sina 
andra jaktmarker och 4 hittills i Brännamåla.

Andreas jagar väldigt mycket och tycker därför det är bra med 
en sambo som har ett stort eget intresse nämligen hästar som 
tar mycket av hennes tid.

Godkänd Eftersökshund
Andreas och Linda har en hund som heter Rufus och är av 

rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever eller som de också 
kallas “Tollare”. Han är lite mer än ett år och de har under våren 
och sommaren gått eftersökskurs med honom. Tidigare har 
Linda gått Jakthundslydnad med Ruffe som han kallas. Han är 
en duktig spårhund och blev godkänd på Anlagstest med HP 
(HP=hederspris) som bara de duktigaste hundarna får. Enligt 
domaren som dömde är det ca 1 av 10 som får HP. De skall 
gå vidare med Öppenklass spår för att försöka få honom till 
Viltspårchampion. 

Nu uppfyller Ruffe de krav som Jägarförbundet vill att deras 
eftersökshundar skall ha för att få gå på trafikskadat vilt. 

Ruffe har även spårat vilda djur, både skadade och friska. Det 
är lika roligt som att gå konstgjorda spår. Vid varje slut på ett 
konstgjort spår har han hittat en klöv från något djur som han 
stolt bär hem.

För Andreas är det viktigt att ha en tränad eftersökshund. Han 
menar att hunden måste lära sig skilja på om djuret är skadat 
eller inte. Annars är det lätt att hunden går efter det friska djuret 
och då får det skadade djuret lida mycket om det inte hittas.

Råbocksjakt
Råbocksjakten är viktig och Andreas fick tillfälle att skjuta en 
råbock under onsdagskvällen i Bänkeboda. Bockjakten började 
på tisdagsmorgonen den 16 augusti. Den bock han sköt var en 
gammal så kallad returbock med 5 taggar.

Susanne Gustavsson

Andreas Olsson på råbocksjakt                                                                                                                           Foto från Linda Strands fotoarkiv
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Stopp ett tag!

8 frågor till Jacob Karlsson, 
som är eftersöksjägare

Vad gör en eftersöksjägare?
– Vår uppgift är att leta reda på och skjuta skadade djur från 
trafikolyckor eller påskjutningar. 

Jag blir kontaktad av polisen (vid olycka) eller markägare/
jaktlag (påskjutning). Jag åker oftast på eftersök tillsammans 
med en annan eftersöksjägare som heter Niklas Svensson. När 
vi kommer fram till platsen försöker vi få en överblick över 
vad som hänt och åt vilket håll djuret har gått. 

Vi letar efter spår, blod och hår som kan ge oss en uppfatt-
ning om hur skadat djuret är. Ibland behöver vi inte ens släppa 
hunden, för djuret ligger bara några meter ifrån olycksplatsen. 

Jag har en ställande hund, vilket betyder att den jobbar för 
att få det jagade djuret att stå still, och behöver vi spåra så 
släpper jag hunden när jag tycker och tror att vi kommit nära 
inpå det skadade djuret. Oftast blir det då ståndskall (hunden 
markerar med att skälla när han hittat djuret) och då gäller 
det att man kollar noga så det verkligen är det skadade djuret 
innan man skjuter.

Behövs det någon utbildning för att bli eftersöksjägare?
– Förutom jägarexamen finns det inga krav på utbildning. 
Det finns kurser man kan gå, Niklas har hållit i en del. Men 
man kommer ganska långt på sunt förnuft, jaktintresse och 
envishet. Ibland har vi sett solen gå ner och upp igen innan 
vi hittat djuret!

Vilket är vanligast att ni åker på och vilka djur handlar 
det om?

Eftersök på storbiffen – 
ett eftersök som inte gick 
som vi tänkt
Berättat av Niklas Svensson

Jacob Karlsson ringde mig vid ett-tiden, han hade fått 
ett samtal om ett påskjutet vildsvin. Det var på andra 
sidan Nybro så vi hade en bit att åka, dessutom hade 
vi blivit inringda för att skytten inte hittat någon annan 
hundförare. Spåren var därför 15 timmar gamla innan vi 
kunde vara på plats. 

Skytten hade hittat benflisor på platsen och försökt att leta 
efter grisen själv, han var osäker på storleken – det kunde vara 
en 60 kilos, eller kanske 100. 

Min hund Blackie drog genast iväg efter spåren, trots att det 
var gamla och trots att skytten påstod att det regnat en hel del 
under natten. Efter att vi har spårat i 300 m markerar hon att 
hon vill bli släppt, jag tycker det är tidigt eftersom jag av erfa-
renhet vet att en benskjuten gris oftast går minst en kilometer 
innan den lägger sig. Blackie försvinner framåt men kommer 
sedan tillbaka igen.  Jag tänker några väl valda ord om henne 
innan hon går iväg på rätt spår. 

Vi följer efter Blackie via pejlen. Hon går längre och längre 
bort, till slut ylar hon lite för att sedan gå över i stadigt stånds-
kall. Vi går framåt och kommer ut i ett ganska öppet område 
med gran och där ser vi Blackie. Jacob tar vänster sida och jag 
den motsatta. Granhobben är inte speciellt hög men väldigt 
tät. Jacob och jag har ögonkontakt hela tiden och jag ser att 
han tecknar att han ser grisen samtidigt som han lyfter bössan.

Jag backar några meter ur riskzonen och är beredd ifall grisen 
sticker.  Jacob ser grisen hela tiden men inte vad som är bak 
och fram och kan därför inte skjuta. Han går in närmare och 
tror att grisen ska ställa sig upp först innan den drar iväg, men 
helt plötsligt så sticker den. 

Jag hör Jacob säga att det är en väldigt stor gris. Jag springer ett 
par meter framåt, då smäller det och jag hör Jacob skrika. Jag 
ser inte honom längre så jag tänker att han nog har ramlat. Jag 
sätter genast fart igenom granhobben för att hjälpa honom om 
nu grisen skulle gå till attack. Då märker jag att grisen passerar 
bakom mig och jag snurrar runt, jag hinner få en skymt av den 
och skjuter två snabba skott mest för att grisen ska tappa farten. 

Jag lyckas träffa så bra att den ramlar och jag tar ett par steg 
framåt och avlivar den. 

Jag går fram till Jacob som är lite chockad, grisen sprang rakt 
emot honom så han sköt från höften – han backade så fort han 
kunde och snubblade. Han föll baklänges och blev liggandes 
i en backe med fötterna i vädret. Han hade tur, grisen vände 
precis vid hans kängor och sprang mot mitt håll.

Efteråt var vi lättade och så här i efterhand skrattar vi gott åt 
historien, men det kunde slutat betydligt värre. 

Galten vägde 170 kilo och mättes liggande till en mankhöjd 
på 122 cm. Betarna var hela 22 cm!

Tack vare att vi har varsin kamera på våra vapen finns allt på 
film, ni hittar den här:
www.youtube.com/watch?v=tZ_HPAPHwNI

gm Anna Karlsson fd. Lindström

Hunden Blackie med vildsvinsgalten
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– Det är ungefär jämnt fördelat mellan olycka och påskjutning. 
Jag åker mest på vildsvins- och älgolyckor. När Niklas är med 
åker vi på vildsvins- älg- och rådjursolyckor. Anledningen är 
att min hund inte får jaga rådjur, men det får Niklas. 

Är det någon speciell tid på året som är vanligast?
– Det är ganska jämnt där också, men kanske något fler på 
hösten och vintern. Vid älgjakten är det många jägare ute som 
sätter djuren i rörelse, så då brukar det bli en del trafikolyckor. 

Hur många eftersök blir det per år?
– Förra året var jag på ungefär 40 stycken och Niklas 55. De 
flesta gör vi som sagt tillsammans.

Får ni någon ersättning för detta eller gör ni det för att 
ni tycker det är kul?
– Man blir inte rik på det här, men det är ju inte heller därför vi 
gör det. Vi får ersättning av polisen när det gäller trafikolyckor. 

Vid jakteftersök brukar vi få bensinpengar av jaktlaget. Om 
hunden skulle bli skadad under eftersöken så betalar en del 
jaktlag självrisken. 

Vilket område ansvarar ni för?
– De eftersök där vi blir kontaktade är i kommunen, ett fåtal 
gånger kan det vara i närliggande kommuner. Givetvis finns 
det många fler eftersöksjägare här i närheten. 

Hur länge har du hållit på och hur kom det sig att du 
blev eftersöksjägare?
– Jag har hållit på i sju år, Niklas ända sen 80-talet. Det var 
mest en slump att jag började, jag hängde med Niklas någon 
gång och eftersom jag älskar att jaga så fortsatte jag helt enkelt!

Anna Karlsson fd. Lindström

Notera – Bild på Jacob med familj finns på sid. 17.

Jakt med iller 
– en annorlunda och fartfylld jaktform

– Det bästa med att jaga med iller är spänningen och att 
det går så fort, berättar Eric Karlsson.
Han och hans iller Mimmi jagar ihop ett par gånger i 
månaden vintertid och så ofta de hinner på sommaren. 

Jakt med iller har bedrivits sedan antiken, och sker främst 
på platser där man har problem med kaniner, till exempel på 
fotbollsplaner eller trädgårdar.

Men jag, som aldrig hört talas om denna jaktform tidigare, 
måste fråga hur det går till.

– Bästa tiden att jaga är på vintern, berättar Eric, för då ser 
man lätt i vilka gryt kaninen sprungit in – och om den finns 
kvar eller har sprungit ut igen. Jag släpper ner Mimmi i grytet 
och då gäller det att vara beredd med bössan. Oftast hör man 
hur hon jagar nere under jorden, och vips så kommer det ut en 
kanin i full fart. Ibland rasslar det till och med i stenmurarna 
runt omkring! 

Det är det som är så roligt, att det går så himla fort, säger han, 
och så är det spännande att stå på vakt och veta att det när 
som helst kan komma en kanin utfarande ur en håla. Det är 
ingen svår jakt heller, Mimmi gör ju allt jobb så det enda jag 
behöver tänka på är att träffa kaninen när den väl kommer!

Mimmi är tre år och Eric har fött upp henne själv, han ägde 
både mamman och pappan tidigare. För att få henne tam har 
han lekt och kelat mycket med henne. – En del har ju illrar 
som husdjur, men jag skulle aldrig ta in henne i huset för hon 
kan bitas, väldigt hårt, säger han. 

Men hur fångar du in henne efter jakten?, undrar jag, och 
Eric berättar:

Eric Karlsson med sin iller Mimmi

– I bästa fall så kommer hon ut av sig själv när hon börjar 
tröttna, och då får man locka henne till sig. Ibland har hon 
fått tag på någon kanin nere i grytet och då kan man få vänta 
väldigt länge. I vissa fall har jag fått sätta ut en fälla med bete 
för att kunna fånga in henne. Men som tur är så händer det 
inte alls ofta!

Den äldsta iller Eric har haft blev åtta år, så Mimmi har säkert 
många roliga jaktår framför sig. Och det är väl tur det, för helst 
av allt skulle hon jaga dygnet runt!

Anna Karlsson fd. Lindström
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Lydigare hundar
Lydigare Jakthundar, så heter Jägarförbundets projekt 
om hundar. De har tillsammans med Barbro Börjesson, 
som är känd från TV:s GoKväll med att lösa olika hund-
problem, utbildat instruktörer för jakthundar. Barbro 
var för övrigt i Långasjö och visade hur hon löser olika 
hundproblem hösten 2006. 

Instruktörsutbildning
För att få bli instruktör genom Jägarförbundet måste man vara 
medlem i Jägarförbundet och ha ett stort hundintresse. Det är 
fyra steg i utbildningen för att få kalla sig licenserad instruktör. 
Steg 1 är Grundlydnad, Steg 2 är problemlösning, Steg 3 är 
Mentalkunskap och Steg 4 där allt knyts tillsammans. För att 
få gå vidare till exempelvis steg 2 måste jag vara godkänd i steg 
1. Det ställs stora krav under utbildningen och man skall ha 
en hund med sig att jobba med.

Blir man godkänd på steg 1 får man hålla kurser i de 4 lätta 
stegen. Det innebär att man lär hunden följ mig, viktigt ord, 
inkallning, lek och hantering. Det viktigaste är att lära hunden 
följ mig för där sätter man grunden även för inkallning. Det 
innebär att hunden skall känna av min sinnesstämning och vilja 
vara uppmärksam på mig som ledare och frivilligt söka min 
kontakt. Med detta sätter man även grunden för inkallning. 
Det viktigaste steget är följ mig och man kan börja med det 
redan när man får hem hunden, fast på den nivå hunden är.

Leka med sin hund
Lek är jätteviktigt för hunden. Leker man med sin hund under 
kontrollerade former så tycker hunden det är roligt att vara 
med sin ledare och då är det lättare att lära in nya moment. 
Med kontrollerade former menar jag att ledaren skall kunna 
avbryta leken och hunden skall acceptera det. 

Våren 2010 var jag på steg 2. Vi blev tilldelade problemhundar 
precis som Barbro gör på TV och vi skulle lösa problemen. Jag 
tänkte bara att ”det här går aldrig”, men det fungerade. Gissa 
om jag var stolt! Lösningen var – Följ mig. Ägarna var inte 
tillräckligt bra ledare för sina hundar men fick lära sig. 

Steg 3
I maj 2011 var det åter dags att åka till Östermalma Slott utanför 

Nyköping – Jägarförbundets huvudkontor. Jag skulle gå steg 
3, Mentalkunskap och denna gång skulle självaste Barbro vara 
en av kursledarna. Med mig hade jag 1-åriga Wachtelhannen 
Frasse Elmersson från Brunamåla. Jag lånade honom av Fam. 
Elmersson. Nu var det mentalkunskap och läsa av hundarnas 
kroppsspråk i olika situationer. 

Hundarna utsätts för olika oförutsedda händelser på en bana i 
skogen och hundarnas reaktioner bedöms med olika omdöme. 
Sedan görs en sammanställning på ett protokoll som ägaren 
får på sin hund. Med hjälp av detta kan man utläsa vad man 
behöver jobba med på sin hund. Har man en hund som är 
väldigt vek, stor skärpa och stor kamplust är risken stor att 
hunden blir aggressiv och hos fel ägare kan det bli stora pro-
blem med den hunden.

Så kom då sista dagen och vi skulle få veta om vi var godkända 
för att gå vidare till sista steget. Jag hade redan klart för mig att 
detta kommer att vara sista steget för mig. Jag kommer kanske 
att bli godkänd på steg 3 men aldrig rekommenderad att gå 
vidare till steg 4 som bl. annat är att utbilda nya instruktörer. 
Så var det min tur att gå in i och sitta mittemot Barbro, Annika 
och Håkan och höra hur det gått för mig. 

Jag blev godkänd och när Barbro även sade att jag blir rekom-
menderad att gå vidare på sista steget och bli licenserad tränare 
var jag tvungen att fråga om det var sant? Beslutet fattades 
snabbt för mig. Självklart skall jag gå steg 4. Har Barbro Bör-
jesson sagt detta så kan jag ju inte låta bli! Nu är det mycket 
träning som gäller inför sista steget som är våren 2013.

Nya Vänner
Förutom att lära sig mycket nytt lär man känna en massa hund-
människor från hela Sverige. I år var vi 13 st män och kvinnor 
utspridda över hela Sverige som gick steg 3. Jag har lärt känna 
många nya människor med samma intresse lite överallt i vårt 
land och vi använder varandra som bollplank när vi stöter på 
problem med någon hund.

Eftersök
Jägarförbundet har utbildade eftersöksinstruktörer som hål-
ler kurser. De vill även att alla eftersökshundar som används 
på trafikskadat vilt skall vara utbildade efter deras krav. En 
eftersöksinstruktör skall även ha gått steg 1 grundlydnad och 
varit med på mentaltest och någon föreläsningar angående 
mentaltest.

Lärarna Håkan Sköld, Barbro Börjesson och Ronny Olsson

Susanne med hunden Frasse som inte bryr sig om den uppflygande 
overallen under mentalträningen
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Lösa hundar
Under tiden 1 mars - 20 augusti får man inte ha lösa hundar 
om man inte har sådan kontroll på sin hund att den kommer 
när du ropar. Det är ju då alla vilda djur får sina ungar. De 
som är bäst på att följa detta är jägarna. Vill man läsa mer om 
vad lagen säger kan man läsa lagen om Tillsyn över hundar 
2007:1150 §16. 

Jag tycker att skall man ha sin hund lös bör man ändå tänka på 
att det finns människor som är hundrädda och inte alls uppskat-
tar att det kommer en hund springande för att hälsa. Jag kan 
ju säga att jag inte uppskattar att det kommer en ensam hund 
springande fram till mig och ännu mindre när jag har mina egna 
hundar med mig. Även att jag träffar så mycket hundar har jag 
respekt för främmande hundar och det tycker jag man skall ha.

Jag har träffat så mycket trevliga hundar och hundmänniskor 
sedan jag började som instruktör 2006. Det är jätteroligt att 
träffa dem igen. Jag skall ha valpkurs som börjar den 4 sep-
tember hemma hos mig och kommer även att ha en kurs som 
börjar lite längre fram för lite äldre hundar.

Susanne Gustafsson

Jakt förr och nu
Träskopostens tema i höst skulle vara Jakt och Fiske och 
jag fick uppmaningen att skriva en jakthistoria men det 
är så många som kan bättre än jag så därför skriver jag 
mer allmänt om hur jag minns att det har ändrat sig med 
jakt och i naturen under den tid som jag minns.
Jag har svaga minnen sjuttio år tillbaka och tänker på vad 
som har ändrats under de åren.

Förra våren var jag i Oskarshamn och besökte OKG. 450 meter 
ner i urberget kände man sin litenhet när man fick se hur kort 
”min stund på jorden” var. Min stund var så liten att den inte 
gick att mäta på den långa skala som visade tiden från urbergets 
bildande till nutid. Trots detta har det hänt mycket i naturen i 
Långasjö på mina dryga sjuttio år.

Ett tidigt minne var den stora älgtjur som kom när vi plockade 
potatis på mossen. Ingen i sällskapet hade sett en älg med riktig 
krona för det fanns inte älg i Långasjö på den tiden utan detta 
var någon som förirrat sig hit. Rådjuren fanns väldigt sporadiskt 
och någon jakt efter dem var inte vanligt. 

Vad jagade man då? Huvudsakligen var det jakt på räv och hare 
och då med stövare. Tjäder och orre fanns och jagades liksom 
änder, morkullor och ekorrar.

Räven jagades för skinnets skull då skinnet betingade samma 
pris som en månadslön och ekorrskinnet (gråverket) gick också 
att sälja. Dyraste pälsenhet var mårdskinn men det var svårt 
att få tag i. Haren hamnade i köttgrytan, det var tradition att 
skjuta en ”julahare” och det var alltid en svenskhare. Den första 
fältharen/tyskharen planterades in i Totamåla på 1940-talet. 

Vilka djur har tillkommit sedan min barndom? Älg, rådjur, 
kronhjort, dovhjort, vildsvin, lodjur, varg (besök), mink, 

vildiller, trana, kanadagås, grågås, sädgås, fiskmås och glada. 
Vissa arter har nästan försvunnit som tjäder, orre, rapphöna, 
kornknarr och storspov.  

Men inte bara i naturen har det ändrats. Man gick ut att jaga 
som man var klädd i vardagslag. Man kunde följa spåren efter 
bonden/jägaren och hans gummistövlar med koskit i räff-
lorna i flera kilometer i nysnön. Blåbyxor och ”mulavantar” 
var vanligt, inga fina skinnvantar med extra skjutfinger. Hatt 
eller stickad mössa ner över öronen. Röda band i mössan var 
inte uppfunnet.

Tekniken hade inte kommit in i jakten. Man använde bössa 
och stövarhund. Om man var flera, var organisationen mycket 
viktigare då eftersom man inte kunde kommunicera med var-
andra under jaktens gång.  Pass, färdväg och samlingspunkt 
måste alla veta om innan man delade på sig. Det fordrades mera 
kunnighet av jägaren då. I dag har kunnigheten delvis ersatts 
av teknik dvs. COM-radio, mobiltelefoner och GPS som är ett 
måste inom varje jaktlag nu. GPS på hunden och man kan se 
på mobilens karta var hunden är, var den har varit och om den 
skallar och driver vilt. Ganska orättvist mot det vilda då vi kan 
förflytta oss till ett pass innan det vilda hunnit dit!

Trots all teknik har vi en bättre viltstam i dag än för 70 år sedan 
beroende på att jägarna av i dag är betydligt aktsammare om 
det vilda och t ex inte skjuter älgko med kalv och stödutfodrar 
på vintrarna.

Rådjursrena hundar fanns inte för det var mycket ont om rådjur 
och därför drev alla hundar rådjur och man fick snällt gå hem 
och vänta på att någon skulle ringa och tala om att hunden 
fanns hos dem och det var kanske en mil bort.

Ett av mina första jaktminnen var att farbror Oskar (Karls-
son) kom in i köket med bössa och en stor hamiltonstövare 
(katten for opp i taket) och undrade om vi skulle med ut och 
jaga hare – det var mycket spännande tyckte jag.

Ute i kokhuset på en balk var det en liten låda där det fanns 
skott, dynamit, tändhattar och stubin. Jag hade tittat! Far, jag 
och farbror Oskar gav oss ut i skogen och släppte hunden som 
genast fick upp en hare och började driva. Far skulle ladda men 
skotten hade legat i kokhuset och blivit fuktiga och svällt upp 
så de gick inte att få in i pipan. 

Nu var goda råd dyra. Drevet gick för fullt och närmade sig 
oss så far tog upp en kniv och började skala av papperet runt 
hylsan för att få in skottet i loppet. Då kom haren sakta och 
försiktigt ända fram till oss, satte sig att lyssna på hunden och 
vände sedan tillbaka igen. Det blev ingen smäll och det var två 
snopna jägare som fick berätta om sin klantighet.

Om man återgår till OKGs 26 meter långa måttstock sedan 
urberget bildades och min lilla omätbara stund på jorden så 
kan man undra hur mycket som har hänt och ändrats i naturen 
under den ofattbart långa tiden. 

K-G Gunnarsson
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Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Långasjö-Älmeboda Älgjaktlag

Året 1955 samlades 8 st jägare i Långasjö och de beslöt att 
bilda ett jaktlag. Dessa var: Börje Fransson, Erik Frans-
son, Kenneth Svensson, Åke Alexandersson, Gottfrid 
Svensson, Hugo Ingelsson, Axel Thelander och Oskar 
Johansson. Syftet var i första hand att jaga älg tillsammans 
i Blackamåla med omnejd.

Redan 1957 hade jaktlaget utökats med flera fastigheter från 
både Älmeboda- och Långasjö socken. Likaså hade flera 
jägare från trakten anslutit till jaktlaget. Detta årets första 
älgjaktsmorgon sköts också lagets första älg (en pinntjur) och 
på eftermiddagen även den andra älgen (en ko). På den tiden 
var det förbjudet att skjuta kalv om man inte hade licens för 
det, och det hade man ingen.  

Säsongen 1960-61 utökades jaktlaget ytterligare med både 
marker och jägare och man förfogade då över ca 2500 ha.  Det 
jaktåret sköt man 5 älgar vilket var ett mkt gott resultat på den 
tiden. Man ansåg sig ha tillräckligt med älg på markerna för 
att jaga med en licenstilldelning, och man beviljades detta av 
Länsstyrelsen, vilket gav en tilldelning på 3 vuxna och en kalv. 
En viss skepsis fanns det bland jägarna att man nu fick skjuta 
kalv, och man sköt endast 2 vuxna det året. I slutet av 60-talet 
införskaffades också jaktlagets första hund att i första hand 
användas vid eventuella eftersök. Man har under årens lopp 
haft ett flertal hundar av olika raser och kvalité.

Laget jagade efter dessa normer ända fram till 1999 med blan-

dade resultat, och man sköt som mest 19 älgar under året 1989 
då älgstammen var på topp. Därefter så märkte vi en vändning 
i stammen då man mer eller mindre sköt sönder densamma 
under senare hälften av 1990-talet, efter påtryckningar av 
naturvårdsverket och de större skogsbolagen i Sverige som 
tyckte att vi hade alldeles för stora betesskador på plantskogen. 

År 2000 så anordnades ett möte tillsammans med våra jaktgran-
nar runtomkring i Långasjö Socken och då bildades Långasjö 
Älgskötselområde. Det omfattar idag ca 10500 ha och är totalt 
12 st jaktlag i olika storlekar.  Med detta samarbete har man 
lyckats återbygga älgstammen när det gäller både kvantitet 
och kvalitet. Ett lysande bevis på detta är den 14-taggade tjur 
som Magnus Johansson sköt i Flaken år 2009. Det var en rejäl 
skoveltjur med en slaktvikt på dryga 220kg. Och från att ha 
varit nere på en årlig avskjutning på 50-talsnivåer i början av 
2000-talet, så är vi idag uppe på en mer ”normal” nivå på ca 15 
älgar/år. 2010 sköts det totalt 25 älgar i Älgskötselområdet. . 

Långasjö-Älmeboda älgjaktlag innehar idag ca 4300 ha och 
består av 27 jägare.  Det är tillräckligt stora marker för att be-
driva löshundsjakt och man förfogar idag över 2 st älghundar 
av rasen Gråhund. Löshundsjakt innebär att hunden på egen 
hand söker upp älgen eller älgarna och antingen driver fram 
dem till passkyttar, eller ”ställer” älgarna och skäller ståndskall. 
Då är det upp till hundföraren eller någon annan av skyttarna 
att försöka ta sig tillräckligt nära för att kunna skjuta älgen. 
Oftast så misslyckas man med smygningen så att djuren väljer 
att flytta på sig och då förhoppningsvis kommer till någon av 
jägarna. Men det händer fortfarande att man i mindre områden 
går med s.k. drevkedja där djuren stöts fram till passkyttarna 
genom att jägarna går i kedja och för oväsen. 

Laget har under årens lopp skjutit sammanlagt 432 älgar under 
ordinarie jakttid. Därutöver tillkommer ca 20-25 st trafikdödade 
djur eller skadade som har avlivats av eftersöksjägare. 

Man förfogar över en fullt modern slaktbod med kylrum där 
laget har möjlighet att förvara upp emot 10 st älgar. För att 
underlätta vid slakten så har jaktlaget köpt in en riktig band-
såg och en köttkvarn modell större. Allt för att man redan i 
slaktboden kan tillreda köttet på bästa sätt, både till markägare 
och till jägarna själva. Kunskapen i slakten står i första hand 
Alf  Medin för, men med hjälp av de andra så sker slakten på 
ett smidigt sätt.  

Under de sista 10 åren har vi också fått in ett annat vilt på våra 
marker, som ställer till med förtret för många av oss, både 
markägare och jägare. Det är givetvis vildsvinen jag menar och 

Börje Fransson, Alrik Petersson, Okänd, Hugo Ingelsson, Okänd
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tyvärr är det nog så att vi får försöka vänja oss vid dem. De har 
kommit för att stanna, och det behövs ett gediget samarbete 
bland oss jägare, markägare och angränsande jaktlag för att 
försöka hålla dem i schack. Tyvärr så är de väldigt svårjagade 
och de ställer stora krav på oss och framförallt hundarna. Vi 
är några få i jaktlaget som sysslar med åteljakt och förra året 
så lyckades vi skjuta ca 25 grisar på åtel, dessutom så lånade 
vi in hundar vid några tillfällen och sköt ett 10-tal grisar under 
dessa former. Totalt inom Älgskötselområdet sköts det över 
100 grisar under fjolåret.

Det krävs en gedigen organisation att driva ett jaktlag i denna 
storlek. Att placera ut så många skyttar och se till att 100 % 
säkerhet råder kräver sin man. Jaktledare och lagets ordförande 
är sedan en lång tid tillbaka Alf  Medin. Till sin hjälp har han 
två st vice jaktledare som är Krister Jonsson och Kent Johans-
son. Kent är också lagets Hundförare. Man har en styrelse som 
träffas 4-5 ggr/år och så hålls ett Årsmöte. Jaktlaget är även 
indelat i s.k. slaktgrupper som består av 5-6 pers/grupp och de 
ansvarar tillsammans med skytten så att skjutna älgar kommer 
till slaktboden och tas om hand på ett riktigt sätt. När köttet 
ska styckas så är det speciellt utvalda jägare som har olika an-
svarsområden. Några hjälper Alf  Medin med sönderdelningen, 
andra ansvarar för bandsåg, köttkvarn och paketering. Allt kött 
läggs sedan i lika stora högar som sedan lottas mellan jägarna. 
Dessförinnan så har kött delats ut till markägarna. 

En typisk jaktdag kan se ut så här: Några av jägarna går ut innan 
det ljusnar och sätter sig i torn någon timme. Andra går och 
spårar av skogs- och grusvägar för att man ska ha koll på hur 
älgarna rör sig inom markerna. (Detta med att spåra brukar 
man börja göra redan några veckor innan Älgjaktspremiären 
så att man vet ganska väl hur djuren rör sig). Sedan samlas 
jaktlaget för att gå igenom vad som setts eller vilka spår som 
verkar mest intressanta. Man delar ut de olika passen och när 
alla är på plats så släpps hunden på spåren, eller beroende på 
vindriktning i en annan del av aktuella såten. Förhoppningsvis 
så lyckas hunden eller hundföraren få fram älgen/älgarna till 

Vildsvin och råbockar

Vildsvinsjakt bakom knuten
När familjen Bennsäter i Piggsmåla får trädgården uppbökad 
av vildsvin, kan de kalla på Henrik Fasmer i Lida. Då blir det 
fråga om vaktjakt. Henrik får vänta ut sitt tilltänkta byte i skydd 
av mörkret. Ensam i natten sitter han stilla och upplever en 
annorlunda värld, med harar som skuttar omkring och grisar 
som skriker, när de bränner trynet på eltråd. Denna gång blev 
det fullträff. En sugga fick sätta livet till. Och därmed deci-
merades stammen något. Dessutom har två tuffa vintrar tagit 
hårt på grisarna. 

Etisk bockajakt
Henrik är också engagerad i  Mörka Skogs utbildningsjakter. 
Nybörjare (med jägarexamen) är välkomna att lära sig mer om 
etisk jakt i skogarna mellan Kosta och Transjö. Med etisk jakt 
menar man jakt ”på djurens villkor”. Den som är intresserad 
och vill veta mer kan gå in på www.morkaskogs.se och klicka Guldbock

någon av passkyttarna som då kan skjuta. Det brukar hinnas 
med 2-3 olika såtar på en dag, så det blir nästan aldrig lång-
tråkigt på passet. Eftersom man på de flesta markerna även 
får skjuta Vildsvin och Kronhjort så blir det extra spännande. 
Efter dagens jakt så är det då dags att ta hem de skjutna djuren 
till slaktboden och där tar då kvällsjobbet vid som innebär att 
djuren flås, renskärs och hängs in i kylrummet.

Långasjö – Älmeboda jaktlag fyller i år 56 år och vi är stolta 
över att ha kunnat hålla ihop både marker och jägare så länge. 
De allra flesta av oss har anknytning till bygden, men nära 
hälften av jägarna bor på annan plats. Nya ägarförhållanden på 
gårdarna och barnen som söker sig till städerna är bidragande 
orsaker till att jägarkåren föråldras. Det är med viss oro vi 
möter framtiden då allt större krav ställs på oss när det gäller 
att hålla nere viltstammarna för att minimera skador på grödor 
och skog. Samtidigt så har arrendepriserna stigit de senaste åren 
och det gör att flera helt enkelt inte kan fortsätta med sin hobby. 
Men med ett gott samarbete mellan markägare, jordbrukare och 
jägare så hoppas vi på att laget ska finnas i minst 56 år till…. 

Råamåla 2011-08-17
Kent Johansson 
vice jaktledare

sig fram. Den som fällt bocken på bilden, kunde känna sig stolt 
och nöjd. Detta är nämligen en guldbock (guldmedaljbock), 
därom vittnar den stiliga hornkronan.

Text Annika Hjalmarsson
Foto Henrik Fasmer

Slaktboden
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Rävhunden Träff  och 
haren som överlevde
Berättat av Bengt Svensson

Det här är historien om min första jakt med min far, Sven 
Svensson (kanske mer känd som Sven på baren) och om 
hur saker och ting kanske inte alltid blir som man tänkt 
sig. 

Året var 1965, min mormor hade gått bort ett halvår tidigare 
och som tröst i sorgen och en slags trygghet gav Sven sin svär-
far en hagelbössa. Det var en Husqvarna kaliber 12 med hanar. 
Hanar är två slags krokar som, när man trycker på avtryckaren, 
slår ner och skjuter iväg skottet. Det var denna bössa jag nu 
skulle få jaga med, och jag fick själv följa med min far för att 
hämta den. Jag minns att morfar förvarade den under locket 
till kökssoffan, nära till hands ifall det skulle komma någon 
inbrottstjuv. 

Jag var tio år fyllda men tydligen gammal nog för att få hantera 
vapen. Min far hade arbetat som dräng redan när han var sju 
och tyckte väl därför inte att det var något konstigt att ta med 
mig ut i skogen trots min unga ålder.  

Det var vinter i Bondemåla och massor med snö. Jag hade 
tjocka raggsockar i gummistövlarna, mössa och lovikavantar 
för att inte frysa. 

Med oss ut i skogen hade vi en smålandsstövare som hette 
Träff, och hans egenhet var att han inte jagade rådjur. En vanlig 
uppfattning bland jägare var att om hunden inte jagade rådjur 
så jagade den inte något annat heller, men det stämde inte på 
Träff. Han jagade helst räv men även hare. En annan egenhet 
var att han gärna tog sig an gamla slag, så när vi steg ur bilen 
och släppte Träff  stack han genast iväg på nattgamla rävslag 
som även vi sett trots den stora mängden nysnö som fallit. 

Vi började gå med Träffs skall som vägledning och efter en 
bit så fick vi syn på spår efter hare och min far tyckte vi skulle 
prova att få tag i den. Jag frågade hur vi skulle göra det utan 
hund varpå min far säger att han kan låtsas vara hund. Han 
satte mig på pass och gick sedan i spåren efter haren. Jag fick 
sitta på en stubbe mitt ute i den djupa skogen, granarna stod 
tätt runt mig men solen lyckades ändå smita igenom grenarna. 
Det var många minusgrader men efter promenaden hade jag 
lyckats få upp värmen ganska bra.

Jag satt på stubben och tittade åt det håll min far sagt att haren 
skulle komma. Efter en stund började jag tvivla på om det 
verkligen skulle komma någon hare, så jag lyfte blicken och 
lät den vandra runt lite grann, och så när jag tittade tillbaka så 
kom där en! Den skuttade sakta mot mig, stannade bara några 
meter ifrån. Den reste sig på bakbenen och tog försiktigt bort 
snö som fastnat på nosen. 

Under tiden haren var sysselsatt gjorde jag i ordning vapnet, 
laddade och spände hanarna. Jag siktade som jag lärt mig och 

tryckte av, men istället för en rejäl smäll som jag väntat mig så 
hördes det ett konstigt ljud, det lät liksom ”tjoff ”. Haren hörde 
det också för den tittade upp på mig, vände om och skuttade 
tillbaka samma väg den kom ifrån. 

Kort efteråt kom min far springande och frågade om jag inte 
hade sett haren, ”hur kunde du missa den, den satt ju bara 
10-11 meter ifrån dig?”.

Jag berättade att jag visst hade sett haren, laddat vapnet och 
tryckt av, men tummen på min ena lovikavante (som jag hafsigt 
hade tagit av mig) hade hamnat mellan hanen och slagstiftet 
med resultatet att det inte gick iväg något skott.

Jag trodde nästan att jag skulle få skäll, eller åtminstone höra 
en suck, men istället sa min far att jag inte skulle vara ledsen, 
det skulle alldeles säkert komma många fler chanser i mitt 
jägarliv. När jag idag ser tillbaka så hade han sannerligen rätt.

Hunden Träff  kom tillbaka när han tröttnat på att jaga räven 
och han blev efter denna dag en berömd rävhund. Så berömd 
att det en dag kom en greve från Bergkvara gods utanför Växjö 
och ville köpa Träff. Far gick med på att sälja honom och han 
fick 1200 kr (vilket var väldigt mycket pengar på den tiden). 
Dock hade han ett villkor och det var att Träff  skulle få två 
stycken leverpastejsmörgåsar som extra belöning efter varje 
jaktdag. Detta gick greven med på, han hade alltid smörgåsarna 
i ryggsäcken när de gick på jakt.

Det gick bra för Träff, redan första jaktdagen sköts det två rävar 
för honom. Efter många jakter var det till slut dags för Träff  
att pensioneras, och innan han dog hann han avnjuta många 
goda leverpastejsmörgåsar hos greven på godset.

Min egen lärdom efter denna jakt är att jag aldrig, oavsett hur 
kallt det är ute, har vantar på mig när jag jagar. 

gm Anna Karlsson fd. Lindström
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Fisket i Törn
Törn – en långsmal sjö i två socknar

Törn ligger mellan Vissefjärda och Långasjö socken i ett 
biflöde till Lyckebyån. De enda samhällena uppströms är 
Långasjö och Skruv. Sjön Törn är 650 hektar stor och har 
ett 60-tal öar. Sjön är långsmal och c:a en mil lång, med 
många uddar och vikar. Törn är dricksvattenreservoar för 
Karlskrona stad. Man använder Törns vatten för att få ett 
jämnt flöde i Lyckebyån. I och med denna reglering av 
sjön Törn, kan vattennivån variera med en meter från max 
till min-nivå. Sjöns medeldjup är 1,7 meter.

Stubbar på botten!
Enligt gamla sägner bestod Törn av flera sjöar som översväm-
mades och bildade dagens sjö och man kan tänka sig att det 
ligger någon sanning i detta, för när sjöarna runt Långasjö, 
t ex Långasjön, Harebosjön och Löften sänktes, för att man 
skulle få mer åkermark, grävdes en kanal från Harebokvarn till 
Törsbokvarn, vilket gjorde att en väldig massa vatten plötsligt 
kom till Törn, som egentligen består av flera djupa bassänger 
med grunda områden där emellan, som då blev översväm-
made. Vid lågvatten kan man på vissa platser se både stubbar 
och gamla trädstammar på botten. Även Linnefors bruk, som 
låg vid Törns utflöde och använde vattnet som kraftkälla, var 
intresserade av ett högt vattenflöde i sjön.

Fisket var viktigt för lokalbefolkningen
Fisket i Törn har alltid varit viktigt för den lokala befolkningen. 
Man kan vid lågvatten se rester efter gamla ålkistor och andra 
fångstarrangemang. Gädda och braxen var historiskt de viktiga 
fiskarterna. I början av 1900-talet anlades ett par gäddkläck-
ningsanläggningar. Man dämde upp en vik, där man kläckte 
gäddyngel, som sedan släpptes ut i sjön för att förstärka gädd-
beståndet. De vanligaste fångstredskapen var nät och ryssja. 

En artrik sjö
Törn är en ovanligt artrik sjö. Vid nätprovfiske har följande 
arter påträffats: gädda, abborre, gös, sik, siklöja, mört, braxen, 
björkna, sarv, sutare, benlöja samt lake, ål och signalkräftor. 
Idag är det fritidsfisket som dominerar med gädda, abborre och 
gös som de mest intressanta arterna. Vanligaste fångstmetoden 
är olika former av spöfiske samt angelfiske under vintern.

Aktiv fiskevårdsförening
Fisket i Törn förvaltas av Törns och Törngöls fiskevårdsom-
råde, som är en förening som består av alla fastigheter som 
har fiskerätt i sjön. Fiskevårdsområdet bestämmer genom 
årsmöten, hur fisket och fiskevården skall bedrivas t ex fiske-
kortsförsäljning, båtuthyrning, fiskeregler, utsättning av fisk, 
mm. Utsättning av gös och signalkräftor som gjorts under de 
senaste årtiondena har varit lyckad. Gös finns numera i hela 
sjön och med årlig föryngring och beståndet av kräftor är 
under tillväxt. 

Fiskekort kan köpas hos Långasjö Vandrarhem, ICA Visse-
fjärda, Bilisten Emmaboda, Turistbyrån Emmaboda, Ödevata 
Fiskekamp, mm, samt även båtuthyrning av Långasjö Vand-
rarhem och ICA Vissefjärda.

Staffan Carlsson

Viktor Karlsson och Erik Ståhl ute på Törn      Foto: Tommy Carlsson

Emil Persson med gädda 4,5 kg                                    Foto: Erik Ståhl

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!
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Sjön Allgunnen/Flaken
Sjön har faktiskt 2 officiella namn. Sjönamnet Allgunnen 
finns dokumenterat första gången år 1355 och kommer 
från bynamnet Allgunås (allgundaeaas). Sjönamnet 
Flaken finns dokumenterat från år 1482 och begynnel-
senamnet kommer från kraakaflaga. I folkmun har sjön 
Flaken blivit det använda namnet.

Den 8 oktober 1938 bildades Allgunnens fiskevårdsförening. 
Till styrelse valdes Adrian Karlsson, Häljanäs, ordförande Ar-
tur Pettersson, Flaken och Ferdinand Nilsson, Gunnamåla. I 
första protokollet kan man läsa att medlemmarna ansåg att det 
i sjön förekom ett omfattande obehörigt fiske. Fiskebeståndet 
minskar. Varje markägare borde iordningställa och underhålla 
minst en risvase. Markägarna bör organisera samarbete, för att 
hålla obehöriga borta från sjön och att en fiskevårdsförening 
borde bildas. Dessutom skulle föreningen implantera fisk.

Det finns idag protokoll från år 1938 till år 1955. Från 1955-
1977 finns inga protokollförda möten. Från år 1978 har 
föreningen haft årlig möten, som roterar mellan markägarna 
och nuvarande ordförande är Andreas Lennartsson, Flaken. 
Föreningen anordnar vartannat år någon aktivitet vid sjön med 
t.ex. grillning, tipspromenad och ibland någon som föreläser. 
Vartannat år anordnas en bussutflykt till något intressant 
utflyktsmål.

År 1874 grävdes en ny utloppskanal från sjön på Häljanässidan. 
Kanalen grävdes genom Norrgöl och Södergöl och rinner 
sedan ut i Nättrabyån. Målet med grävningen var att få mer 

Flakens vita pärlor breder ut sig                    Foto Camilla Lennartsson

odlingsbar mark. Vattennivån i sjön sänktes med ca 80 cm. Det 
sägs att bönderna på Flakensidan var emot sänkningen men 
att bönderna i Häljanäs ändå grävde.

Sjön är idag på 167 ha med ett medeldjup på 2,2 m och ett 
maxdjup på 7 meter. År 1979 började kommunen kalka sjön. 
Det görs nu årligen med helikopter. Idag har sjön mycket 
bra vattenkvalité och god ekologisk status. Länsstyrelsen har 
genomfört provfiske 5 gånger sedan 1984. Senast provfisket 
visar att reproduktionen hos mört och abborre fungerar väl 
och att medelstorleken ökar hos båda arterna. Sen år 2000 är 
pH-värdena stabilt över 6.

Jan Håkansson
Sekreterare Allgunnens Fiskeförening

Fiskekort - Verkauf  von 
Angelkarten
Flaken
Abborre, gädda, ål, mört och sutare – Barch, Hecht, Aal, 
Plötze, Schleie

Kontakt:
Johan Gustafsson, Häljanäs, Långasjö, tfn 0477--630 48

Andreas Lennartsson, Flaken tfn 0477-630 14, 070-308 77 
72, 070-837 35 82

Skepen
Abborre och gädda – Barch und Hecht

Kontakt:
Bennsäters Sågverk, Piggsmåla, Långasjö, tfn 0477-630 05 
eller 0477-630 52

Törn & Törngöl
Abborre, gädda, gös, ål och braxen – Barch, Hecht, Zander, 
Aal, Brasse

Kontakt:
Långasjö Vandrarhem, tfn 0471-503 10

Båt & Fiske i Ödevata AB, tfn 0471-504 30

Bilisten, Emmaboda, tfn 0471-120 05

Emmaboda Turistbyrå, tfn 0471-24 90 47

ICA, Vissefjärda, tfn 0471-200 33

Långasjön
Abborre, Gädda, Regnbåge - Hecht, Barsch, Regenbogen-
forellen

Kontakt:
Långasjö vandrarhem, tfn 0471-503 10

Sparbanken Eken, Långasjö, tfn 0471-505 00

Båtuthyrning – Bootsverleih
Långasjön
Långasjö vandrarhem, tfn 0471-503 10

E-post: sovaistall@50310.se

Törn (Ekeboryd)
Långasjö vandrarhem, tfn 0471-503 10

E-post: sovaistall@50310.se

Båt & Fiske i Ödevata AB, tfn 0471-504 30

E-post: info@odevata.se
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Mört- och kräftfiske
Harebosjön är grund, liten och ganska igenväxt. Den 
är förbunden med Löften, Törn och Långasjön genom 
kanaler och bäckar. Det finns massor med fisk i sjön, 
framför allt gäddor! Eftersom Johan, en i vårt ”gäng”, bor 
i Harebo (närmare bestämt i gamla affären) och äger en 
bit av sjön så kan vi prova fiskelyckan där nästan när vi vill.
Vårt kompisgäng gör det mesta tillsammans, så även 
fiskar, och det gör vi några gånger om året.

Årets första fiske brukar ske på nyårsdagen. Det är nästan 
alltid bra väder, och visst är det trevligare att stå på en frusen 
sjö om solen skiner! Dessutom är den kalla, friska luften bra 
medicin mot våra trötta huvuden. Vi planerar inte så värst, 
utan alla får komma när och om de vill, korv brukar finnas så 
det räcker till alla och tar kaffet slut kilar vi upp till Johan (och 
sambon Karin) och brygger nytt. 

Det är något speciellt med isfiske. Elden, kylan och knarret 
under fötterna när man går på snön. Frusna händer efter att 
man sjabblat med mörten, eller inte orkat ta fram silen för att 
göra rent i hålen. Och så gäddorna förstås! Vi brukar få ganska 
många, faktiskt varje gång vi fiskar, utom den gången då vi 
inte fick tag på någon mört och istället åkte till ICA och köpte 
strömmingsfilé. Det nappade inte en enda gång, men det gick 
ingen nöd på oss, vi satt i solen och drack varm choklad istället

Vi fiskar med angeldon och brukar ha fem, sex stycken bor-
rade håll. Det är lagom – så vi hinner springa när det hugger!

På våren brukar vi vara ute ett par gånger i Löften för att 
försöka få tag på bete till höstens kräftfiske.

Johan har fiskerätt även i den sjön (i den så kallade ”Harebo-
delen”) – och han har dessutom båt (där motorn funkar, i alla 
fall ibland). Vi har några favoritställen i sjön, bara ett par årtag 
ut finns några stenar och där brukar det vara mycket fisk. Vi 
tar med oss ved och så grillar vi korv eller hamburgare när vi 
börjar tröttna på fisket. 

Återigen är det många små saker som gör upplevelsen fantas-
tisk. Det är roligt att göra i ordning matsäcken, åka till brand-
stationen för att låna flytvästar till barnen och förbereda båten 

(Ska motorn starta idag? Vem ror om den inte gör det?) Sen 
är det ju extra roligt att det alltid nappar. Ibland har vi knappt 
hunnit slänga i kroken förrän vi fått fisk, vissa gånger har vi 
inte ens behövt ha agn på. 

Det är mest små abborrar och mört som fastnar på kroken, vi 
har även fått någon enstaka brax och sutare. Självklart tävlar 
vi, flest fisk innan vi åker hem vinner! 

Fiskarna läggs sedan i Johans frys i väntan på kräftfisket. 

Kräftfisket
Förr fanns det flodkräftor i Löften, men de dog av oklar an-
ledning ut för tio, femton år sen. Men signalkräftor finns det, 
och de vandrar ner för kanalen som förbinder Löften med 
Harebosjön.

Vårt kräftfiske är det som vi planerar bäst och är årets höjd-
punkt! Vi brukar fiska i två dagar och två nätter och avsluta 
med en rejäl kräftskiva. 

Det började mest på skoj för några år sen. Johan trodde inte 
att det fanns några kräftor varken i kanalen eller i Harebosjön 
så en kväll bestämde vi oss för att prova. Vi fick ganska många, 
och där och då bestämde vi oss för att göra det till en årlig 
tradition. Det är också på kräftfisket vi är flest deltagare, kanske 
för att alla vet vad som väntar sista kvällen!

 Det påminner lite om Bullerbyn, när Johan kopplar på släpet 
på sin traktor och vi alla åker med. Det enda irritationsmo-
mentet är myggen, de trivs bra på mossen där kanalen rinner 
genom Johans mark. 

Mellan 20 och 30 burar brukar vi slänga i och fångsten varierar. 
Ett år fick vi väldigt stora kräftor, 10-15 kräftor på ett kilo. I 
år däremot, får vi fiska igen eller köpa kräftor om det ska bli 
någon kräftskiva. På 20 burar fick vi bara nio kräftor!

Timmarna mellan gångerna vi vittjar burarna brukar vi spen-
dera hemma hos Johan och Karin. Vi grillar och värmer oss 
med lämplig dryck innan vi drar på oss gummistövlarna igen. 

När det är dags att vittja för sista gången framåt morgonen 
brukar vi inte vara lika många och inte heller lika entusiastiska. 
Johan själv, som är vänlig nog att låta oss vara med och fiska, 
brukar bli ensam kvar när det är dags för efterarbetet, som att 
tvätta burar och sköta sumpen där kräftorna förvaras innan 
kok. Men han förlåter oss för det, annars har han ju ingen att 
äta sina kräftor med! 

Anna Karlsson fd. Lindström

Vårfiske i Löften

Alla ombord!
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Långasjöprofilen

Per Sigvardsson
Hans uppdrag och olika engagemang kan inte räknas på 
ena handens fingrar, ej heller på resten av fingrarna. Det 
skulle behövas en faktaruta om Per för att hålla ordning 
på allt. Möt en ovanlig man i ett vanligt villakvarter!

Per har bott i Långasjö i 35 år, men det märks inte på dia-
lekten som ljuder av kraftig malmöitiska.

För det är i Malmö han är född och uppvuxen tillsammans 
med två yngre tvillingsystrar (ja, de var jobbiga!) en pappa som 
var busschaufför och en mamma som var hemma. Familjen 
bodde i ett alldeles nybyggt hyreshus i ett nybyggt område vid 
Amiralsgatan och i 50-talets Malmö var det därifrån bara 100 
m till närmsta åker. Per har tydliga minnen från höstens pota-
tisplockardagar med klassen på Rosengård som var en jättestor 
lantgård då. – Jag och min kompis Gert-Inge var de flitigaste 
plockarna och fick alltid fem kronor i bonus, minns Per.

På somrarna cyklade de och badade i havet vid Sibbarp eller 
Ribbersborg. Sedan sju-årsåldern var Per KFUM-scout, något 
som han höll på med ända tills han flyttade till Småland.

Det låter som en härlig uppväxt när Per berättar och det andas 
folkhem och småstad i storstad och svunna tider!

Föräldrarna har alltid varit engagerade föreningsmänniskor och 
Pers mamma gjorde till och med politisk karriär i Miljöpartiet 
på äldre dar. Kanske har detta bidragit till fostran av sin så 
ytterst aktiva och engagerade son?

1970 slutade Per i grundskolan och började direkt på en 
fyraårig utbildning till byggnadsmålare på Yrkesskolan. De 
sista två åren av utbildningen var praktik ute på företag och 
när praktiken var slut fick han stanna kvar som anställd på Ro-
bert Nilssons Målarfirma. Malmö växte och hyreshus byggdes 
på åkrarna runt Rosengård. Per målade nybyggda lägenheter 

tillsammans med sina arbetskamrater i ett ackordslag, det var 
väldigt snabbt tempo och ett slitigt jobb. – Jag började istället 
jobba på reparationssidan och målade bland annat om i brand-
skadade lägenheter. Det var inte mycket roligare det med starka 
färger och lösningsmedel. – Aldrig mer ett målarjobb! minns 
jag att jag tänkte. Men det glömde han nog sedan.

Att han skulle träffa en Smålandstös på utedansbanan i 
Rydsgård utanför Skurup var kanske inte direkt väntat, men han 
föll pladask för Ingela som var nere och hälsade på sin morbror.

1976 gick flyttlasset tillsammans med Ingela till en lägenhet i 
Långasjö och sedan till Emmaboda. Per fick omedelbart jobb 
som affärsbiträde i Emmaboda Tapet-, Färg- och Kemikalieaf-
fär, men efter ett år var han tillbaka i måleribranschen när han 
fick en anställning hos Nissinens Målerifirma. 

Det var inte bara Malmö som växte på den här tiden, utan 
även i Långasjö var det byggaktiviteter. Nya gator bildades 
för att bebyggas. Rolf  & Laila Jonheim och Ingemar & Ingrid 
Elisson hade ritat villor som skulle byggas på den nya gatan 
Granvägen. Ett hus var inte tingat, så det knep Per och Ingela 
och året var 1976. 

På foton från denna tid syns en mager och långhårig yngling, 
blott 23 år gammal som fixar och målar i sitt nya hus. 1977 var 
det så pass färdigt att de kunde flytta in. Varför det blev just 
Långasjö förklaras av att Ingela är kommen från Hästebäck 
utanför Skruv, men att hennes mamma kom från Skallebo 
och där bodde mormor och morfar kvar och hennes bröder 
bodde i Långasjö.

Valet av Långasjö som bostadsort är de båda fortfarande nöjda 
med och som alla andra här har de fått lära sig att inte slänga ur 
sig något ogenomtänkt om någon person, för här är ”alla” släkt!

Mellan åren 1978-1980 hade Per eget företag ”Målerifirma 
Per Sigvardsson”, men sedan började barnen komma och in-
komstläget i firman varierade så pass att han sökte sig till Flygt 
och gjorde premiär som industriarbetare. Och det som kändes 
som ett prova-på-jobb blev till något mer åt det livslånga hållet.

 – Jag tänkte ett par månader, men bestämde mig för att stanna. 
Inom Flygt har han jobbat på många olika ställen och poster 
och idag jobbar han mot leverantörerna med transportsäkring. 
Den lilla tid han är på jobbet vill säga, för det finns annat som 
tar tiden i Pers liv. Mycket annat!

Per Sigvardsson

Per tapetserar i nybygget                         Från Pers fotoarkiv
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Sin fackliga karriär inledde Per på Flygt med att bli skydds-
ombud 1983 och ersättare i fackets avdelningsstyrelse. Från 
1987 var han regionalt skyddsombud. Två år senare blev 
han avdelningsordförande i Metall avdelning 158 i Lindås 
som hade medlemmar i 22 företag. Den posten hade han i 
sjutton år. Sedan slogs avdelningarna i ett flertal kommuner 
ihop till IF Metall Kalmarsund. Nu blev Per vice ordförande 
i stor-avdelningen samt fackligt politiskt ansvarig för de kom-
muner som ingick. Dessutom är han 1:e ersättare i IF Metalls 
förbundsstyrelse i Stockholm.

Idrottsintresset har varit en stor del av Pers liv. På den tiden 
han bodde i Malmö var han en hängiven volleyboll-spelare och 
spelade som högst i division 1. I Emmaboda blev det spel i 
”Musik i Emmabodas” korplag i volleyboll. Per var sedan med 
och startade både herr och dam volleyboll-lag i Eis i Emma-
boda tillsammans med Christer Berg. Han spelade i några år 
och de blev bästa lag i Kalmar län innan han övergick till att 
bli tränare för damlaget som låg i division 3. Det blev mycket 
turneringar och Per utbildade sig till volleyboll-domare och 
sedan snäppet högre till elitdomare. 

Efter denna utbildning var han en av sju i Sverige som blev 
utsedd till elitseriedomare på tre år. Nu blev det ännu mer re-
sande och i princip dömde han match varje helg. Till exempel 
dömde han två landskamper mellan Sverige och Finland och 
blev huvuddomare i elitserien. Volleyboll-karriären tog slut i 
början av nittiotalet när den växande familjen krävde en mer 
hemmavarande pappa!

Självklart är Per med i Långasjö GoIF som medlem i alla fall, 
men inget annat. 

– Jo, det såklart, när barnen var små och spelade fotboll var 
jag fotbollsdomare för sju-manna!

Per och Ingela har tre barn som nu är vuxna. Robert är äldst 
och jobbar som IT-tekniker i Kalmar kommun. Helena bor i 
Lund och jobbar som personalvetare på ett företag och mins-
tingen Martin bor i Revinge utanför Lund, är utbildad militär 
och ligger i svenska insatsstyrkan för utlandsuppdrag. Just nu 
väntar han på besked om han ska åka ner till Afghanistan.

Det politiska intresset och engagemanget är stort och omfat-
tande hos Per. Redan på Malmö-tiden var han politiskt aktiv 
och tog med sig intresset upp till Småland. Han började så 
smått med att tillhöra IF Metalls s-förening och Långasjö s-
förening och sedan blev han på något sätt en utav de ledande 
socialdemokratiska politikerna i Emmaboda kommun. I senaste 
valet kandiderade han till kommunalrådsposten.

Med politiken följer en mängd förtroendeuppdrag och på något 
vis känns det verkligen som att Per tar sina uppdrag som ett 
förtroende, som en hederssak.

Det första politiska uppdraget i kommunen var som ersättare 
i barn- och skolnämnden och efter något år som ordinarie. 
Sedan 2004 är han ordförande i Teknik och fritidsnämnden 
och där måste nämnas att Bo Sunesson från Harebo sitter som 
vice ordförande. Det låter tryggt att ha med två från Långasjö i 
denna nämnd. Per intygar att han inte glömmer bort Långasjö 
när beslut ska fattas. Och så är han ledamot i både kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige, så många och långa möten 
blir det säkert!

Här i Långasjö har han som politiskt uppdrag att sitta som 
huvudman i Sparbanken Ekens stiftelse och är med som 
brandman i Långasjö Brandvärn sedan 23 år tillbaka. De 12 
brandmän som Långasjö har utbildas en gång varje månad och 
förra året var Per med på 25 utryckningar, så nog känns det 
som att de behövs. Nattvakten har han kört tillsammans med 
sin svåger ända sedan det startade, så byvägarna kan han rätt 
bra vid det här laget.

Ett annat politiskt uppdrag han tills alldeles nyligen har haft 
är att sitta som nämndeman i Kalmar Tingsrätt. Vad krävs för 
att bli utsedd till det? undrar jag 

– Ett fläckfritt förflutet, svarar Per och ler. I 16 år satt han med 
vid ordinarie ting, varje månad och ibland extrating. Med åren 
och erfarenheten fick han sitta med vid speciella mål som mord 
och andra otäckheter.

För att få plats med resten av de politiska uppdragen så kom-
mer de här lite snabbt:

Ordförande i Lyckebyåns Vattenförbund, ledamot i Handi-
kapprådet, ledamot i Emmaboda Fastighets AB, ägarombud 
för kommunen i Emmaboda Elnät AB och i Emmaboda 
Energi och Miljö AB och tills för alldeles nyligen ledamot för 
Möjligheternas Hus AB samt Räddningstjänstförbundet. 

Phu! Hur hinner karln? Jag törs inte ens fråga om han har 
några fritidsintressen!

Men det finns säkert lite fritid och ner till släkt och föräldrar 
i Skåne kör de med jämna mellanrum och sköter om en ge-
mensam släktgård och umgås.

Och jag vet nära vänner som skulle kunna berätta en hel del 
roliga upptåg som Per har gjort, men jag får inte ur dem mer!

Man skulle kunna tro att alla dessa uppdrag och intressen 
skulle göra Per till en stressad man som härjar runt i flängande 
fart, men han utstrålar ett förtroendeingivande lugn och någon 
slags genomtänkt grundlighet och engagemang i det han gör 
och säger. Han är helt enkelt som klippt och skuren för sina 
uppdrag!

Men vad är hans drivkraft, undrar jag. Svaret kommer direkt 
och utan tvekan 

– Ett rättvisare samhälle. Ett samhälle där alla ska ha samma 
förutsättningar och lika värde!

Precis när jag ska gå kommer han på att han är borgerlig 
vigselförrättare i hela Sverige. Det uppdraget får också plats i 
berättelsen om en engagerad man.

Katarina Jonasson
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Företag i bygden

Elofssons Smide & 
Service
På klassisk mark, i Långasjö-Ericssons gamla verkstads-
lokaler driver Håkan Elofsson sitt enmansföretag.
– Fast det är inte mycket jag är här egentligen. Mest är 
jag ute på företag och jobbar, berättar Håkan.

Det var för fem år sedan han startade sitt företag efter att ha 
jobbat på Geijers, MASAB, EBV Plåt och Enskilda vägar. Tan-
ken var egentligen att fullfölja ett friår, men telefonen började 
ringa och jobberbjudande fick honom att skaffa F-skattsedel 
och satsa på ett eget företag.

Då hade han en mindre verkstad i Sibbahult och flängde mellan 
bostaden i Långasjö och Sibbahult.

Långasjö-Ericssons verkstad var närmsta granne med Håkans 
bostadshus i Långasjö och när verkstaden blev till salu under 
2010 slog Håkan till och köpte den. – Men jag tog inte över 
själva rörelsen med bilverkstad, båt- och släpvagnsförsäljning, 
utan bara fastigheten.

Fortfarande kommer det kunder som tror att Långasjö-
Ericsson finns kvar och ska köpa reservdelar till sin släpvagn, 
berättar Håkan.

Lokalerna är stora och ljusa och Håkan har inrett med ut-
rustning från sin gamla verkstad i Sibbahult. Det enda som 
minner om Ericssons verksamhet är en billift som Håkan 
gjort om till ett jättestort arbetsbord och en ässja där det förr 
smiddes på kolbädd, men Håkan har inte testat den än. Han 
visar järnräcken som kyrkan har beställt till trappräcke, men 
de är kallsmidda.

– Flygt är en stor kund och där samarbetar jag med Emma-
boda Industriservice. En annan stor kund är Gransjöverken 
där han bland annat byter kedjor och jobbar med service och 
underhåll av maskiner. 

Så här års är det inte mycket han är i sin verkstad, utan mesta 
tiden tillbringas ute på företag. När han väl är i verkstaden blir 
det mycket ”bonnreparationer”, som han säger. Det är lagning 
av traktorer och andra jordbruksmaskiner. Kniper det händer 
det att han åker ut och reparerar på plats. Jordbruksmaskiner 
ligger honom varmt om hjärtat och är även ett privat intresse.

Det händer att han reparerar en och annan släpvagn och 
åkgräsklippare och gör svetsjobb men bilar låter han helst bli. 
– Det är inte min grej! skrattar han och hänvisar till Långasjö 
Bilservice.

Men lite bilar finns det i lokalerna i alla fall. Hela stora över-
våningen hyrs ut till rallykillar som är där och mekar med sina 
bilar.

Håkan är uppvuxen i det hus som han nu bor i bredvid 

verkstaden. Då när han var liten var Långasjö-Ericsson som 
störst och det var fullt snurr på gårdsplanen utanför familjen 
Elofssons hus. 

– Där uppe satt jag i fönstret och studerade allt som hände här 
nere, det var jättespännande berättar Håkan. Det kom lastbilar 
och maskiner, jag såg hur de svetsade och reparerade inne i 
verkstaden och det väckte ett starkt intresse hos mig. Så nog 
är det lite Erics fel att jag jobbar med detta!

Hur var det att starta eget företag? 
– Det enda jag funderade på i början var hur jag skulle få jobb, 
men det är det minsta jag funderar på idag! säger Håkan. Så då 
får vi anta att det tuffar på rätt bra. Han erkänner även att det 
kan bli en del sena kvällar, särskilt i skördetider när traktorerna 
går sönder och det är panik. Då har han inte hjärta at säga nej. 

Och bokar Flygt in ett jobb som ska utföras under en helg, ja 
då vet han att den helgen är upptagen, annars får någon an-
nan det jobbet.

Håkan tror också att det hjälper till att han är född och upp-
vuxen här och har ett brett kontaktnät. – Jag har inga kunder 
som jag inte känner, så kan man säga.

Därför känns den blygsamma företagsskylten på dörren rätt 
så lagom. Här behövs inga stora reklamskyltar och vägvisare, 
ett gott jobb sprider ett gott rykte.

Katarina Jonasson

Håkan Elofsson

KÖRIOSA
startar upp igen

Söndag 28 aug kl. 15.00
Mikaelsgården, Lindås

Nya sångare välkomna!
Kontakta Gunilla 0471-12852
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Från Bondson till Budget-
minister
Under juli månad fick jag ett telefonsamtal från en man 
som ville boka rum hos oss. Han berättade att han var 
barnfödd i Mundekulla och ganska snart förstod jag att 
det satt en välkänd man i andra änden av luren. Han ville 
visa upp sin hembygd för sin fru och dotter och under våra 
gemensamma frukostar passade jag på att fråga honom 
om hans barndom i Mundekulla och Långasjö.…

Möte med Mundebo!
Ingemar föddes 1930 och bodde sina första 18 år i Mundekulla. 
Magni som inköpte gården 1927 för 14.500 riksdaler insåg 
liksom många andra fäder att sonen inte skulle ta över gården.

Ingemar skrattade när jag berättade att min farfar (Karl Karls-
son i Skallebo) berättade att Magni sagt till honom: 

”Du ska vara glad att du har söner som arbetar, min ligger bara 
hemma på sofflocket och läser…”
Under vårt samtal nämner han vid jämna mellanrum vikten 
av impulser utifrån och berättar att de enda yrken han kände 
till var bönder, präster samt de lokala företagen såsom Möbel-
kompaniet, Karlsönernas butik och bygdens sågverk.  Däremot 
jobbade Magni i perioder som dräng hos en riksdagsman i 
Linneryd vilket väckte Ingemars längtan, men det kom att visa 
sig att han skulle komma mycket längre än så….

Johansson blev Mundebo
Vad var det som fick Ingemar att våga tro på sig själv, göra 
annorlunda livsval och trotsa både sina föräldrars och vänners 
förväntningar? 

Han berättade att när han skulle börja årskurs 6 i Harebo skola 
så fick han en ny lärarinna som insåg att han hade läshuvud 
utöver det vanliga. Hon gav honom böcker och uppmuntrade 
honom att läsa och under detta år tog hans liv ta en ny vändning 
och kunskapens frö började växa inom honom.  

Fritz Bredby i grannbyn Bredalycke hade gått på folkhögskola 
och inspirerade honom att börja på Sörängens Folkhögskola 
utanför Nässjö 1948. Därefter gjorde han Värnplikten i Växjö, 
1950 där de var tre ungdomar med efternamnet Johansson som 
dessutom alla fick en hel del tillsägelser. 

Namnet ”Johansson” ekade i korridorerna vilket fick Ingemar 
att fundera på ett mer originellt namn och valet blev ”Mun-
debo”.  Än idag är hans familj fortfarande de enda i Sverige 
med detta namn! 

Karriären tar fart!
Efter värnplikten hade han siktet inställt på Socialhögskolan 
och besöken till hembyn Mundekulla blev allt glesare. Ingemar 
fortsatte dock sina studier i Stockholm och via hans engage-
mang i Folkpartiet träffade han sin fru Lillemor. 

Åren 1964-1978 var han anställd på Stockholms universitet och 
1976-1980 blev han Budgetminister (Finansminister), därefter 
Landshövding i Uppsala 1980-1986 och sedermera chef  för 
Riksrevisionsverket 1986-1993.  Han blev 2008 fil. dr vid Stock-

holms universitet med avhandlingen "Hur styrs staten?" och 
han är sedan 1986 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Ett glatt återseende
Ett kärt återseende med många glada skratt infann sig under 
mötet med barndomsvännen Siv Fransson som bor kvar i 
Mundekulla.  

När vi sitter och samtalar konstaterar vi att trots att våra liv 
kan se olika ut i det yttre så är vi lika under ytan och att vissa 
mönster följer oss livet igenom

Även Anne Elmberg fick ett glatt återseende med Ingemar 
Mundebos dotter, Kia då de arbetade ihop på 80-talet inom 
hemtjänsten i Stockholm, långt innan Anne visste att hon en 
dag skulle bosätta sig i Mundekulla. Kanske gör Kia som många 
andra och återvänder till sin pappas hembygd en vacker dag ! 
Då kommer vi att stå på farstukvistens och ta emot henne med 
öppna armar för visst är det en fin bygd vi bor i som är värd att 
flyttas till, åtminstone om man lyssnar till Familjen Mundebo!

Håll drömmarna vid liv!
Ingemars livsresa påminner oss om att vi kan förverkliga våra 
drömmar om vi vill och att oavsett hur långt från hembygden 
vi reser så präglas vi av våra rötter, barndomens uppväxt och 
möten i mycket större utsträckning än vad vi anar…

Peter Elmberg 
Musiker, Beteendevetare, Föreståndare Mundekulla

Ingemar, Kia, Lillemor och Anne

Ingemar Mundebo och Siv Fransson
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Carolina Gunnarsson talar på Nationaldagen i Långasjö

Carolina Gunnarsson talade på National-
dagen i Långasjö

Från Långasjö till Östersjö 
Även om jag har pratat för många olika människor och i 
många olika sammanhang känns det väldigt speciellt att 
få chansen här idag, i mitt Långasjö. När jag fick frågan 
om att medverka, fick jag också ett önskemål medskickat, 
och det var att mitt tal skulle handla om miljöfrågor. Jag 
kan inte prata om hela miljöområdet, men jag ska ge er 
tre punkter som jag tycker är viktiga för Sverige och för 
vår miljö. 

Vart skulle vi ta vägen? 
Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva i. Men om 
ni inte skulle bo här, vart skulle ni då ta vägen? Har ni tänkt 
på det? Och då menar jag inte just här i Långasjö eller just här 
i Sverige, utan var man kan leva överhuvudtaget. 

Det kan inte finnas liv i underjorden, eftersom där inte finns 
vatten, ljus eller syre. Och det kan inte finnas liv ovanför 
ozonskiktet, eftersom solen där strålar så starkt att allt levande 
bränns sönder. Det betyder att det bara finns ett enda tunt 
utrymme i hela universum där vi och allt annat levande kan 
finnas – ovanför berggrunden och under ozonskiktet. 

Om man jämför jorden med storleken på en lök så är utrymmet 
för liv lika tunt som ett lökskal. Och vi har ingen annanstans 
att ta vägen….. 

Att släppa ut föroreningar 
Då kommer jag till min första punkt: Om vi inte har någon 
annanstans att ta vägen måste vi se till att kunna fortsätta leva 
just här. Vi måste alltså sluta att smutsa ner och förorena vårt 
lilla livsutrymme, vårt ”lökskal”. Varje gång som vi plockar upp 
något material från underjorden – olja, kol, metaller, kalksten 
- fyller vi på med nya föroreningar i vårt livsrum. Och varje 
gång som vi uppfinner nya och svårnedbrytbara kemikalier 
händer samma sak. Vi tillför nya, kanske farliga, ämnen till 
vårt livsrum, till vår biosfär. 

Vi kan ta Långasjön som ett exempel på detta med att släppa 
ut föroreningar. För hundra år sedan var det öppet vatten från 
Strängsmåla i söder till någonstans bortom växthuset i norr. 
Sedan kom en ny tid. 

Garveriet här borta släppte bl a ut metaller, kemikalier och 
syreförbrukande ämnen. Vattentoaletterna kom och avloppet 
släpptes ut i sjön. Vi fick tvättmedel med fosfater, som också 
hamnade i sjön. Handelsgödseln kom och överskottet från 
åkrarna hamnade i vattnet. Långasjön växte igen och ibland 
luktade det illa. 

När min pappa var barn gick det att bada i sjön, men när jag 
var barn såg hela sjön ut så som det idag ser ut utanför vallen. 
Allt var igenvuxet och man kunde promenera tvärsöver om 
man hade gummistövlar på. 

Det går att vända utvecklingen 
Men Långasjön är också ett exempel på att det går att vända 
utvecklingen. Idag är utsläppen borta, sjön är restaurerad, det 
går att bada igen och vi kan fira nationaldagen här. 

Om man gör en väldigt grov förenkling kan man säga att det 
som hänt här, nu också håller på att hända i Östersjön. Vi 
håller, sakta men säkert, på att övergöda hela Östersjön med 
algblomning, döda bottnar och förstörda ekosystem som följd. 

Men det går att vända utvecklingen. När det gäller avloppsut-
släppen till Östersjön är vi på god väg och vi kan på många sätt 
vara stolta över Sveriges arbete. Våra reningsverk är idag oftast 
av bra kvalitet. Detsamma gäller t ex Finland och Danmark. I 
de nya EU-länderna bygger man just nu ut avloppsreningen 
mycket kraftigt, bl a med hjälp av EU-medel. 

I Ryssland återstår däremot en del. Ett exempel är Kaliningrad 
stad. Idag består avloppsreningen i princip av ett galler som 
rensar bort cyklar, löständer och strumpor. Resten går rakt ut 
i Östersjön. Men även där händer positiva saker. Senast jag 
träffade representanter från Kaliningrad berättade de att det 
nya reningsverket blir färdigt i höst. 

Den stora utmaningen, och det som kommer att avgöra hur 
det går med Östersjön, är utvecklingen inom jordbruket. Hela 
Östersjöområdet måste klara att producera den mat vi behöver 
utan alltför stor belastning på Östersjön. Det kan bli EU:s 
jordbrukspolitik som kommer att avgöra Östersjöns framtid. 

Det var min första slutsats: Vi måste minska våra utsläpp av 
ämnen som påverkar miljön negativt. Det gäller naturligtvis 
utsläpp här i Sverige, men det gäller också resten av vårt klot. 
Vi svenskar är rika, jämfört med många andra, och köper 
varor från hela världen. Därför påverkar vi också utsläppen 
i hela världen. 
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Det finns bara ett jordklot 

Då kommer vi till min andra punkt: För att få en hållbar 
värld måste vi spara på de resurser vi har och nyttja dem på 
effektivast möjliga sätt. Vi får inte slösa bort viktiga råvaror. 

Säkert har ni alla varit hungriga någon gång. Men har ni varit 
utan mat en hel dag eller flera dagar i sträck? Förhoppningsvis 
har ingen av er behövt uppleva det. Ändå vet vi att människor 
svälter på vår jord, kanske inte beroende på att jordens resurser 
inte räcker till utan mer beroende på att konflikter och sam-
hällssystem gör att resurserna är ojämnt fördelade. Men det 
är ändå så att jordens resurser är begränsade. Det finns bara 
ett jordklot och en viss mängd råvaror. Detta är extra tydligt 
när det gäller mat. 

Fosfor är ett exempel på en råvara som bara finns i begränsad 
mängd. Vi människor behöver två gram fosfor varje dag för att 
överleva. Det gäller alla människor på jordklotet och alla gene-
rationer, de som varit här före oss och de som kommer efter. 

Så för varje två gram fosfor som vi slösar bort, genom att t ex 
släppa ut ämnet i vattnet så att det lägger sig i sedimenten långt 
nere i djupen, har vi berövat en framtida människa någonstans 
på jordklotet en dagsranson mat. 

Vi kan ta Långasjön som exempel igen. Jag gjorde en överslags-
beräkning på hur mycket fosfor som runnit ut från avloppen 
i byn och lagt sig här på botten och kom fram till att det mot-
svarar mer än två miljoner dagsportioner mat. Två miljoner 
portioner mat som vi slösat bort bara här. 

Det var min andra slutsats: vi måste spara på de resurser vi 
har och nyttja dem på effektivast möjliga sätt. Det gäller allt 
från energi till metaller, fosfor eller olja. Vi måste vara snåla och 
effektiva, här måste vi vara smålänningar i positiv bemärkelse. I 
det här sammanhanget borde alla människor vara smålänningar! 

Bra miljöarbete ger jobb 

Och så till min tredje punkt: Det blir lätt ”eländes elände” 
när man pratar om miljö. Men så är det inte. Miljö är ju allt vi 
ser runt oss och allt vi vill fira på nationaldagen - solsken och 
friskt vatten, ängar och hagar, smultron och blåbär osv. Att 
arbeta för en god miljö är också en möjlighet, som ger jobb 
och hållbar tillväxt. 

Ett bra miljöarbete ger jobb till Sverige och till Kalmar län. 
Vet ni till exempel att Kalmar län har landets högsta andel sys-
selsatta inom miljösektorn? Och att det till stor del beror på att 
ITT Water & Wastewater ligger här i kommunen? 

Det finns många andra exempel på att miljöarbete ger jobb. 

Bara användningen av biobränsle ger idag ca 2600 årsarbeten 
till Kalmar län. Det är 1000 personer mer än Scania, som är 
den största privata arbetsgivaren i Kalmar län. 

Ytterligare ett exempel är att Kalmar län skulle kunna tillverka 
så mycket biogas att det räcker till en tiondel av länets bilar. 
En sådan tillverkning skulle ge cirka 300 nya jobb till regionen. 

Och om vi skulle kunna använda vår energi 10% effektivare 
skulle vi frigöra 1,4 miljarder kronor per år till Kalmar län. 
Pengar som skulle kunna användas till något roligare än till 
att betala el- eller oljeräkningar! 

Behov av nya lösningar 
Miljöutmaningarna gör också att hela världen har behov av 
nya uppfinningar, ny teknik och nya lösningar. Här har Sverige 
en stor möjlighet. 

Idag växer Sveriges miljöteknikexport snabbare än annan 
export, men samtidigt växer miljösektorn ännu mycket snab-
bare i andra delar av världen. Om vi vill nyttja möjligheten till 
affärer inom miljöområdet måste vi springa fort just nu, annars 
springer andra förbi oss. Det gäller inte minst Kina och övriga 
Asien, där utvecklingen går rasande fort. 

Det är min tredje slutsats: Ett arbete för en bra miljö ger 
jobb och hållbar tillväxt. Men det gäller att ta chansen nu. 

Sammanfattning 

Mina tre slutsatser är alltså att: 
• Vi måste minska våra utsläpp av ämnen som påverkar miljön 
negativt. 
• Vi måste spara på de resurser vi har och nyttja dem effektivt. 
• Miljöarbetet ger jobb och hållbar tillväxt, men det gäller att ta 
chansen nu. 
Eftersom vi står här vi sjön har jag tagit några exempel som 
handlar om vatten. Vatten är viktigt. Samtidigt är det nog så 
att den i särklass största miljöutmaningen - för oss i Sverige 
och för världen - gäller växthuseffekten. 

Vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid från olja och kol 
rejält, annars riskerar vi katastrofala följder. Vi i västvärlden 
behöver t ex minska våra utsläpp med 90 % till år 2050. 

Det är du som bestämmer 
Nu har jag pratat om miljö i allmänna ordalag. Men i slutän-
den är det du och jag som gör skillnad. Varje enskild individ 
påverkar. 

Varje gång du gör något lite bättre, än vad du gjorde förra 
gången, bidrar du till att utvecklingen går på rätt håll. 

Du påverkar också politiken i Sverige och i EU varje gång du 
går och röstar. Så gör det! Lägg din röst på ett parti som du 
tycker driver frågorna på ett bra sätt. 

Och du påverkar varenda gång du väljer vad du ska köpa eller 
inte köpa. 

Så: 

• Undvik onödiga utsläpp. 
• Var smart, småländskt snål och effektiv. 
• Rösta på valdagen och rösta med plånboken.
Och sist, men inte minst: Var stolt över Sverige, över Sveriges 
fantastiska natur och miljö och över alla som bor i landet, 
oavsett bakgrund och ursprung! 

Med de orden vill jag tacka för mig och för att ni lyssnade. 

Carolina Gunnarsson
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Med Olivia på World 
Scout Jamboree 2011!
Jag möter Olivia Hultin Lange på den stora värld scout 
jamboreen på ett skjutfält utanför Kristianstad. Olivia 
från Emmaboda/Långasjö och 38 000 andra scouter från 
precis hela världen har kommit dit.

Varför är du här Olivia, frågar jag? Svaret kommer snabbt - Jag 
blev scout som 14-åring och när jag 2006 deltagit i mitt första 
internationella läger i Italien, så blev jag fast både som scout 
och mitt intresse för andra länder, människor och kulturer 
föddes. Att möta alla dessa människor här är så fascinerande. 
Det är så spännande med alla olikheter.

Tält för 11 olika religioner
Olivia är en av de ansvariga för Faith & Belifes Zone, som är en 
hel tältby där 11 olika religioner är representerade. Här kan man 
få snurra turban hos sikherna, göra sin egen kippa, skriva sitt 
namn på hebreiska, göra sin egen bönematta hos muslimerna, 
måla ikoner, tillverka en frälsarkrans och oändligt mycket mer.

Vi sitter i Fyren (The Light House) som är en neural plats 
för alla. – Andlighet är lite bortglömt inom svensk scouting, 
menar Olivia. Men här får man ta till sig Baden Powells metod 
att utvecklas: learning by doing (lära genom att göra). I Fyren 
får scouterna fundera kring vad de själva tänker om andlighet 
och tro. De får skriva ned sina reflektioner och varje scout får 
också ett litet häfte med tankar från hela världen.

Världens bästa arbetsplats
”Scouting helt enkelt” är det övergripande temat och genom 
mängder av aktiviteter lär man sig mer om världen och sig 
själva. För att knyta an till svensk scouting och lägerliv bussas 
varje dag scouter till mindre scoutläger i närområdet. 

– Detta är världens bästa arbetsplats, konstaterar Olivia med 
ett glatt leende. Men då frågar jag om barnen och ungdomarna 
i Långasjö, då ångrar hon sig genast.

Olivia kommer i slutet av augusti att lämna Långasjö för en 
helt annan världsdel – Australien och Sidney. Där kommer 
Olivia att arbeta som volontär i Svenska kyrkan med att hjälpa 
svenska backpackers och ungdomar tillrätta. – Det blir lite som 
att vara konfaledare, inflikar Olivia. Det finns många svenska 
ungdomar som arbetar i Sidney och genom Swedish café och 
andra verksamheter kan jag få vara en trygghet för svenska 
ungdomar, där många är borta för första gången.

Från Långasjö till Sidney
Men hur var det nu med världens bästa arbetsplats? 

– Jo, säger Olivia, det är att jobba i kyrkan. Jag kommer att 
sakna alla barnen och ungdomarna jag lärt känna och alla 
härliga människor som hjälpt till i kyrkan och som jag mött 
där. Jul- och påskspelen, när vi spelat teater, andakterna med 
ungdomsgruppen, allt där jag fått använda min fantasi har varit 
så fantastiskt härligt. 

När jag kommer hem igen vill jag utbilda mig för att kunna 
arbeta i kyrkan igen. Det ser jag fram emot. Och vi säger tack 
till Olivia för 2½ års härligt engagemang i Långasjö och lycka 
till i Australien!

Ulla Sköldh Jonsson

Olivia Hultin Lange på 22:a World Scout Jamboree

Olivia Hultin Lange I Sikhernas tält där scouterna fick tillverka olika 
religiösa symboler i trä
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Musik i helgsmål 
Lördag 24.9 kl 18.00 
Till förmån för de svältande på Afrikas horn, 
Somalia får vi ge en gåva och lyssna till Gert 
Blom på trumpet och Per Svensson på klaviatur 
och sång. Det blir även servering med musik i 
Sockenstugan. 

 
 
Söndag den 25 september 

Gemenskapsdag 
Då du som tillhör Långasjö församling och som 
fyller 65 år eller mer i år  
är särskilt inbjuden tillsammans med din 
livskamrat eller ledsagare till 
Högmässa kl 10 
och Samkväm i Sockenstugan  
Niklas Åhman sjunger 
 

Anmälan senast den 19 september 
till Elsie Fransson 0471-500 77 
eller Karin Gustafsson 0477-630 65 
 

Inbjudan sker bara på detta sätt 
För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00 
Varmt välkomna! 
 

Långasjö församlings kyrkoråd 
 Kom med och sjung! 

Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du 
välkommen med. 
Det finns alltid plats för fler. Att sjunga är friskvård 
och glädje. 
Lilla kören (barnkör – två grupper) 
övar torsdagar kl 12.40 - 13.30. Start 8/9 
Kyrkokören 
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 30/8 
Välkommen till en inspirationsdag med 
Ionasånger! 
Leif Nahnfeldt lär oss sånger från den ekumeniska 
gemenskapen Iona, Skottland 
Söndag 11 september kl 12.30 – 19.00 i 
Emmaboda kyrka. 
Anmälan/information:  
Kantor Britta Mård tel. 0471-254 62! 

 
Dags för Minior & Junior!  
Vecka 36 startar Minior & Junior. Alla är välkomna 
till en spännande termin med äventyr, lek, prat 
och pyssel!  
Måndag 5/9 efter skolans slut startar 
JUNIORERNA för terminen. Från åk 4 – 6. 
Tisdag 6/9 efter skolans slut startar MINIORERNA 
för terminen. Från förskoleklass – åk 3. 
Mer information kan du få av  
Veronica Andersson tel. 0471-254 63 eller  
Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56. 
 

Dags för Minior & Junior!  
Vecka 36 startar Minior & Junior. Alla är välkomna 
till en spännande termin med äventyr, lek, prat 
och pyssel!  
 
Måndag 5/9 efter skolans slut startar 
JUNIORERNA för terminen. Från åk 4 – 6. 
 
Tisdag 6/9 efter skolans slut startar MINIORERNA 
för terminen. Från förskoleklass – åk 3. 
 
Mer information kan du få av  
Veronica Andersson tel. 0471-254 63 eller  
Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56. 
 

10.00 Skördemässa i den smyckade kyrkan 
Kyrkokören, Kyrkkaffe i Sockenstugan 
 
12.00 Skördemarknad runt kyrkan och sjön 
Försäljning, hantverkare, ”Livets spår i en 
trasmatta” – utställning, Föreläsning: ”Vad våra 
mormödrar visste” - tankar om hållbar utveckling 
hos E Wägner och E Bergstrand-Poulsen, 
Bakluckeloppis , roddtävling, lekar ...  Se mer 
information på annan plats i Träskoposten. 
    
18.00 Jaktvesper med Johansfors musikkår 
i samarbete med Långasjö Älg- och 
Hjortskötselområde.  
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Heliga danser och 
Mandalamålning 
 
Vi möts i Sockenstugan och dansar cirkeldanser, 
meditativa och enkla danser från olika traditioner. 
Heliga danser är bön och lovprisning i rörelse. Det 
är något vi gör tillsammans och som gör något 
med oss. Att dansa är bra för både kropp, själ och 
ande. 
Vi dansar söndagkvällar kl 18.30–20.00:  
4 september – 2 oktober – 13 november – 11 
december. Mer information kan du få av Melsene 
Laux tel 0457-315 35  eller Ulla tel 254 56.  
Söndagen den 20 november kl 11-16 finns 
tillfälle att prova på Mandalamålning! 
Under ledning av konstnären Melsene 
Laux får vi genom meditation och 
koncentration i stillheten finna idén till 
vår helt egen mandala. Målarmaterial 
finns – kostnad 50 kr. Lunch medtas, 
kaffe och te serveras.  
Plats: Sockenstugan. 
Dagen avslutas kl. 16 med en 
Taizégudstjänst i kyrkan. 
Anmälan till Melsene Laux  
tel 0457-31535. 
 

Ny medarbetare!
Veronika Andersson, utbildad grundskollärare från Lång-
asjö, börjar i höst som församlingspedagog i Långasjö 
och hela pastoratet. Hon kommer att arbeta med minior 
& junior i Långasjö, barntimmar i Lindås/Vissefjärda, 
konfirmander och ungdomsgrupp. 

Veronica har hunnit bli 41 år och tillsammans med sin Niclas 
och de tre barnen Albin, Lisa och Love samt katt och 1 kanin 
fyller de den gamla prästgården med liv och rörelse. Veronica 
började arbeta i församlingen redan 2006, men efter ett par år 
tog hon steget till Sparbanken Eken, men nu är hon tillbaka 
igen.

– Jag vill arbeta med barn, jag vill använda min utbildning, 
säger Veronica med eftertryck.

Det är en frihet att få lägga upp sitt arbete utifrån en kristen 
grundtro, att få ge barnen en gnutta av något annat än det 
materiella.

Veronika brinner för sång, musikaler och teater. Jag tycker om 
att sjunga, fortsätter hon och jag ser fram emot att få möta alla 
härliga barn och ungdomar i höst.

Ulla Sköldh Jonsson
Veronika Andersson

Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga! 
 
Onsdag 28.9 kl 14.00 
Vi sjunger önskepsalmer 
tillsammans med Britta Mård. 
 
Onsdag 26.10 kl 14.00 
Sångprogram med Reine Lindahl 
 
Onsdag 30.11 kl 14.00 
Sång och dragspel 
med Christer Lundgren 
 
 

Samtalskvällar utifrån en 
bibelbok 
 
Vi möts i Sockenstugan varannan torsdag med 
start torsdagen den 22.9 kl 18.30. 
Vi låter Romarbrevet inspirera våra samtal, 
frågor och funderingar. Varje samling innehåller 
fika och samtal. Välkommen till en rolig och 
tankeväckande mötespunkt! Vill du veta mer 
kontakta: Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56/ 
ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under hösten 2011 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
4.9 11:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa  M Persson  
11.9 12:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Ionamässa  i Emmaboda kyrka 
   Leif Nahnfeldt sjunger med pastoratets körer 
18.9 13:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa  B H Brunzell 
24.9  18.00  Musik vid helgsmål Gert Blom trumpet, Per  
    Svensson klaviatur och sång. U Sköldh Jonsson 

   Servering i Sockenstugan. 
25.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa och Gemenskapsdag  Niklas Åhman - 
   sång, Sköldh Jonsson. Samkväm i Sockenstugan 
2.10 Den helige Mikaels dag 14.00 Gudstjänst med små och stora – Änglafest
   Lilla Kören, Minior & Junior, B H Brunzell ,  
    Veronica Andersson, Kyrkfika 
9.10 Tacksägelsedagen 10.00 Högmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
  12.00 Skördefest 
  18.00 Jaktvesper  Johansfors musikkår,  
   U Sköldh Jonsson 
16.10 17:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Taizégudstjänst   B H Brunzell 
23.10 18:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  S Hjalmarsson 
   Kyrkkaffe i Sockenstugan med PRO 
30.10 19:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Högmässa  i Emmaboda kyrka 
   A Geyer m fl 
5.11 Alla helgons dag 10.00 Högmässa   Emma Ohlander Hansson – flöjt,   
                                      B H Brunzell      
6.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Kyrkokören,  U Sköldh Jonsson 
13.11 Söndagen f Domsöndagen 14.00  Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, Kyrkfika 
20.11 Domsöndagen 16.00 Taizémässa   B H Brunzell 
25.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
27.11 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
    

Spara gärna sidan, den ersätter våra predikoturer! 
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56. 

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 



Träskoposten nr 3  201140

Rektorn informerar

Hej
Här kommer en liten sommar/hösthälsning från Långasjö 
skola. I skrivandets stund är vi i startgroparna för en ny termin 
med allt vad det innebär av schemaläggning, planering, flyttning 
av bänkar och i Långasjö skolas fall även en del byggnadsarbete. 
Byggnadsarbetena är precis färdiga, det är väggar som rivits 
till större rum det är fuktskador som blivit åtgärdade och nu 
ser allt fräscht och snyggt ut. Tur att det blev klart, när vi nu 
har fint besök att vänta i v 38 av skolinspektionen med allt 
vad det innebär.

Vi har ju som ni kanske vet fått en ny läroplan, nya kursplaner 
i alla ämnen och en ny skollag att arbeta efter. Vi har också 
vårt arbete med skapande skola att arbeta vidare med under 
ht 2011. Vi kommer att arbeta med lera och keramik inom 
detta projekt. Så nog kommer det att finnas saker att arbeta 
med under ht 2011.

Höstlovet kommer att infalla under v 44, en välbehövlig paus 
för eleverna innan sista delen av terminen tar vid. Det verkar 
långt borta idag, men tiden går fort.

Så ta nu och njut av de sista varma dagarna av sommaren.

Önskar Rektor
Ingrid Bruze

Föräldrastyrelsen informerar

Nytt läsår!
Jag hoppas att ni alla, både barn och vuxna har haft en bra 
sommar! 

Vädret har ju varit lite si och så men om det är dåligt någon dag 
kan det vara mysigt att vara inomhus och läsa en bra bok, eller 
umgås med familjen. Just det sista tror jag att vi alla känner att 
man gör alldeles för lite. Detta tycker jag vi ska ha i åtanke när 
vi nu går mot kortare dagar och det blir lite kallare. 

Man kanske ska ta tillfället i akt och ”mysa” lite med familjen 
istället för att sätta sig vid datorerna, eller framför Tv:n och 
skylla på att man är trött efter en tuff  dag på jobbet. Jag tror 
nog att barnen är minst lika trötta efter en skoldag eller en dag 
på förskolan och de vill säkert känna mer närvaro från oss 
föräldrar. Barnen är ju trots allt det viktigaste vi har och vårt 
mål måste vara att de får en så bra uppväxt som möjligt och 
att vi finns vid deras sida både under förskole- och skolåren. 
Det är ju faktiskt så att vi föräldrar har det yttersta ansvaret 
för våra barn.

Tillbyggnad av Förskolan Skatan
Vi i Föräldrastyrelsen jobbar för att med hjälp av duktig per-
sonal och en bra förskole- och skolmiljö ge våra barn de bästa 
förutsättningarna för att få en så trygg och bra uppväxt samt 
skolgång som möjligt.  

Något som vi kämpar med just nu är att få till stånd en tillbygg-
nad av Förskolan Skatan så snart som möjligt. Ritningar och 
alla förberedelser är klara och vi hade Ann-Marie Fagerström 
och Sten-Olof  Johansson från Kommunstyrelsen ute på ett 
extra inkallat möte strax innan sommaren. Jag vågar nog påstå 
att de kommer att stödja oss så mycket de kan efter att med 
egna ögon fått se de trånga lokalerna som vi har i dagsläget. 

Och vi har ju nu äntligen en positiv trend med stigande bar-
nafödande och ökad inflyttning efter några riktigt dåliga år. 
Detta innebär ju så klart att det också ser ljusare ut för skolans 
framtid, och det kommer inom några år behövas byggas ut 
även där om trenden håller i sig. Detta ska Föräldrastyrelsen 
givetvis hålla koll på och vara en drivande kraft för att det ska 
bli så bra som möjligt. Det är ju så viktigt för bygden att vi har 
en väl fungerande skola.
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Välkommen in!

               Långasjö telefon: 0471-24 49 90

                     www.sparbankeneken.se

Annat som är på gång är bl. a att vi kommer att behöva fri-
villiga till att sköta skridskobanan i vinter så inte hela ansvaret 
ligger på några få personer. 

Vi har också på förslag att bjuda hit Friends som är en or-
ganisation som tar upp och utbildar barn och personal ang. 
mobbing och attityder. De var här för ett antal år sedan, och 
då mottogs det på ett väldigt positivt sätt. Nu tycker vi att det 
kan vara dags att ta hit dem igen så personal och de barn som 
då var yngre får ”uppgradera” sig.

Det kommer under hösten att väljas en ny styrelse, och jag ber 
er alla att vara positiva till att både delta i valet, och för er som 
bli nominerade att känna er stolta över att ni har möjlighet att 
påverka hur era barn ska få det under sin uppväxt och skolgång.  

Vi i nuvarande styrelsen ser fram mot ett nytt läsår med nya 
utmaningar. Om du har några frågor eller idéer som du vill 
vi ska ta upp eller arbeta med, så finns det en förslagslåda i 
korridoren mitt emot personalrummet i skolan och en innan-
för dörren på förskolans avdelning Myggan där du kan lägga 
förslagen. Annars går det bra att höra av sig till någon av oss 
som sitter i styrelsen.

Vi hälsar härmed både barn och personal välkomna tillbaka 
och önskar er alla en trevlig och givande hösttermin.

Råamåla 2011-08-17
Ordförande i Långasjö Föräldrastyrelse

Kent Johansson

Från Långasjö Skola  

"Ett stort tack till Långasjö Hembygdsförening för ett mycket 
trevligt och lärorikt samarbete under läsåret 2010-2011. Vi 
hoppas att samarbetet kan fortsätta under kommande läsår."

 

Elever och personal på Långasjö skola
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www.sodra.com

växtkraften  
  smittar av sig 
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, 
möjligheter och växtkraft. I mötena mellan 
medarbetare, marknader och kunder uppstår 
hela tiden nya möjligheter till utveckling.

All vår verksamhet utgår från den växande 
skogen hos våra 51 000 medlemmar. Virket 
är själva förutsättningen för vår industriella 
verksamhet. Södra är i dag ett av de ledande 
företagen i världen för tillverkning av 
pappersmassa. Vi tillhör även en Europas 
största inom trävaror och ledande i Sverige 
för tillverkning av biobränsle. På frammarsch 
är Södra Interiör som tillverkar och utvecklar 

interiörprodukter i trä för hem och offentlig 
miljö.

Resultatet av vårt gemensamma engagemang 
blir en långsiktig och lönsam utveckling för 
skogsgården och varje enskild medlem.

Södra Timber Långasjö som ligger i Emmaboda 
kommun är ett företag i Södra-koncernen. 
Där sågas och hyvlas konstruktionsvirke och 
byggprodukter som används till allt från takstolar 
och bjälklag till reglar och ytterpanel.

Södra – ett företag som fortsätter att växa in i 
framtiden.
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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

1 rum och kök

2 rum och kök

Geijer vägen 8 D

Etta med  sovalkov  53 kvm

Hus

Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin 0708-494964

Häljanäs 118

5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Henrik Malmqvist

0471-33760

Kyrkvägen 51

5 rom och kök

Pris: 450 000:-

Geijervägen 7

5 rum och kök

Pris: 375 000:-

Rätta svaret på förra 
numrets korsord 

Vinnare blev Ingrid Waller, Emmaboda. 

Grattis! säger vi och som pris får hon 
1 års prenumeration på Träskoposten. 
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Lindallén 40 år!
På morgonen den 30 oktober 1971 
samlades ett 80-tal långasjöbor med 
spadar för att plantera den nya lind-
allén genom kyrkbyn. När vägen 
rätades och breddades hade de gamla 
alléträden offrats. Hembygdsfören-
ingen tog initiativet till nyplantering. 
Sockenbor i när och fjärran erbjöds 
att donera och plantera nya träd. I 

TV-aktuellt på kvällen kunde hela 
Sverige bevittna hur långasjöborna 
planterade sin nya allé med 109 lindar.
På Allégården finns en karta, ritad av 
Inga Hedlund 1991, där man kan se vilka 
som donerade de olika träden. Den har 
tidigare hängt i kyrkans vapenhus. Den 
är också tillgänglig på internet, www.
langasjo.eu/historik.htm  En utförlig 
berättelse om planteringen finns i Långa-
sjökrönikan 1972.

Sölve Hjalmarsson
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Bard

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 31 oktober 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 3-11
Namn och adress:


