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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer ! 

Ge bort Träskoposten som 
present!

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

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

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

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

Bg 5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. 

Prata med/ring till Ethel Svensson, 
tel 0471-504 65 eller 0477-630 16, och 
meddela namn och adress eller skicka 
uppgifterna till Träskoposten, 361 95 
Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vårnumret kommer att ha temat 

Trädgårdar
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 
Alla ombord
Foto ur Anna Lindströms
fotoarkiv

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 1 Våren 2012

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75 
Eva Garami   0471-504 82
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Katarina Jonasson   0471-505 96
Anna Karlsson           070-9326515
Ethel Svensson   0471-504 65/
    0477-630 16      

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2012
Manusstopp 3 maj
Utgivning  18 maj
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Tack!

Stort tack till de Privatpersoner som 
har gett penningbidrag till Träskoposten.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2012

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  16 febr      2 mars
Nr 2  3 maj     18 maj 
Nr 3  23 aug             7 sept 
Nr 4  8 nov      23 nov
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Så kan det gå!
Nu när jag fyllt 26 är jag tydligen vuxen ”på riktigt” (jag 
kan inte ens åka på ungdomsbiljett på tåget längre). Fast 
jag vet inte, jag känner mig inte alltid särskilt vuxen. Visst, 
jag har dagishämtningar, storhandlingar, omläggningar 
av bolån och andra typiskt vuxna saker som upptar min 
tid. Men om vi bortser från det, så är det fortfarande 
mamma jag ropar efter om jag slår mig och pappa jag 
ringer när jag inte fattar hur man ska deklarera. Det där 
orangea kuvertet som kommer varje år brukar jag inte 
ens öppna. Pensionen liksom, det är ju en evighet till 
dess, visst?

Hur som helst, för ett tag sen fick jag för mig att rensa käl-
laren. I en gammal bortglömd låda låg massor med saker från 
skoltiden. Det var allt ifrån teckningar och sönderklottrade 
skrivhäften till litteraturarbeten och uppsatser. Och där mitt 
bland alla papper hittade jag min allra sista uppsats jag skrev 
innan det var dags att ta studenten. Ämnet vi skulle skriva 
om var ”framtidsdrömmar” och oj vad vilka drömmar mitt 
20-åriga jag hade!

För det första skulle jag ut och resa – se världen! Hur jag 
skulle finansiera det hade jag inte en aning om, men det är väl 
det som är tjusningen med att vara ung, det liksom ”ordnar 
sig”. När jag rest klart skulle jag utbilda mig och sedan skaffa 
ett spännande jobb. Jag visste inte inom vad, bara att det inte 

skulle vara på ett kontor. Med två kontorsarbetande föräldrar 
hade jag viss inblick och tyckte det verkade dödstråkigt! Det 
behövde inte vara välbetalt, bara det var ett roligt jobb där jag 
på något sätt fick göra skillnad. 

Så småningom hade jag tänkt hitta min drömkille (helst David 
Beckham, men jag har faktiskt lite självinsikt och insåg nog 
redan då att det var kört). Barn fanns också med i planen, men 
inte förrän jag var minst 25. Innan dess skulle jag nämligen 
förutom det jag nämnt hinna cykla Sverige runt, gå en livräd-
darutbildning och skriva en bok. En sak till som jag var väldigt 
tydlig med var att jag aldrig skulle bosätta mig i en ”håla” – nä 
jag skulle bo i stan!

Ja och så här sex år senare kan jag väl sammanfatta mina dröm-
mar som så, att det blir inte alltid som man tänkt sig. Direkt 
efter studenten fick jag jobb på kontor, och även om jag bytt 
arbetsgivare ett par gånger sitter jag kvar vid det där skrivbor-
det fortfarande – och jag älskar det! Papper och siffror verkar 
vara min grej, även om jag inte trodde det innan jag provade. 

Jag hann aldrig ut och resa, eller utbilda mig eller cykla Sverige 
runt – för jag hittade min drömkille, fick två barn och flyttade 
till en håla. (jo, även om Långasjö har affär och skola och så, 
så är det en håla! Fråga vilken ungdom som helst.)  Men jag 
är nöjd ändå, och jag måste säga att jag nog uppfyllt många av 
mina drömmar – det är bara det att dom ändrats lite längs med 
vägen. (Och skulle det vara så att jag någon gång känner att jag 
absolut måste cykla Sverige runt, så hinner jag nog det också.)

Anna Karlsson fd Lindström

Du har väl sett vårt ungdomserbjudande och 

studenterbjudande?

Välkommen in så berättar vi mer!

               Långasjö telefon: 0471-24 49 90

                     www.sparbankeneken.se



Träskoposten nr 1  20124

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

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

Bibliotekarien tipsar
Nu börjar vårens böcker att komma! Flera deckarförfat-
tare kommer med nyheter i mars och april däribland Jussi 
Adler–Olsen, Kristina Ohlsson och Nora Roberts. 

Den ny utkomna biografin Den odödliga Henrietta Lacks av 
Rebecca Skloot är en fascinerande historia. Henrietta Lacks dog 
1951 av cancer och cellprov hennes läkare tog har gett upphov 
till 3 nobelpris och varit grunden till poliovaccinet. Cellproven 
togs och nyttjades dock utan tillstånd och få vet idag att en 
fattig, svart tobaksodlares celler ligger till grund för några av 
vetenskapens största upptäckter. En tragisk och fascinerande 
historia som snart kommer att bli film.

 

En bok att rekommendera är Kerstin Ekmans bok Grand final 
i skojarbranschen. Lillemor Troj är en aktad författare och le-
damot av svenska akademin. Hennes liv skulle vara perfekt om 
inte ett manus till en bok om hennes liv precis kommit in till 
förlaget. I det framgår det ganska tydligt att Lillemor inte skrivit 
en enda av sina böcker själv. Författaren till manuset är ingen 
mindre än den riktiga författaren bakom Lillemors böcker. 

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

Karolina Bruze

Ingen risk för dubbelmat!
Hur många gånger har du lyckats laga 
samma mat som dina barn har ätit i 
skolan under dagen? 

Nu finns det ett bra hjälpmedel för att hålla 
koll på vad dina barn får för mat i skolan.

Från och med 2 januari finns en skolmatsedels app att ladda 
ner till din telefon. Du går enkelt in på din APP store och söker 
på skolmaten. När du har laddat ner appen kommer du till din 
skola genom att välja Kalmar län, sedan Emmaboda kommun, 
och sedan skolan ditt/dina barn går på. 

Sara Dahlskog    

Vårstädning på Bygdegården
Söndagen den 15 april är det dags att städa i parken och för-
bättra grusytorna, samt en del storstädning inne. 

Vi träffas kl. 9.00, eller när du vaknat, och fikar tillsammans 
efter en stunds arbete. 
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Långasjö PRO
informerar 

December
Långasjöskolan uppträdde med sin luciatablå. Vi sjöng jul-
sånger och åt ett gott och rikligt julbord.

Januari
Långasjö PRO-förenings januarimöte började med att Ulla 
Sköldh Jonsson

höll parentation över fem av våra medlemmar. Kantor Britta 
Mård medverkade med pianomusik.

Vid förhandlingarna rapporterade Gun-Britt Gunnarsson från 
resekommitténs möte.

Efter kaffet visade Ulla Sköldh Jonsson ett bildspel från världs-
scoutlägret 2011 i Kristianstad och ordförandens bilder från 
föreningens verksamhet.

Februari årsmöte
Till styrelse för 2012 valdes: ordf. Olle Henriksson, kassör 
Olle Sjöqvist,

sekr. Ulla Nilsson. Övriga styrelseledamöter: Maria Elofsson, 
Kerstin Olsson, Gun Britt Gunnarsson, June Eriksson, Gerd 
Lönngren och Gunnar Nilsson. Kerstin informerade från 
KPR-mötet.

Aktuell resa är kyrkresan till Kalmar Domkyrka den förste april. 
Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och fastlagsbulle 
som Sparbanken Eken bjöd på. Banken informerade också 
om sin verksamhet.

Vårens möten
20/3 Långasjöfilmen ” Havre från sådd till skörd ”

24/4 Michael Fredriksson underhåller.

22/5 A C Elgan medverkar.

Olle Henriksson

Vårkalender
Mars
4/3, kl. 14.00  Bygdegårdens årsmöte

7/3, kl. 14.00  Dagledigträffar i Sockenstugan

11/3, kl. 15.00  Hembygdsföreningens årsmöte

15/3, kl. 18.30  Teater i Bygdegården

18/3, kl. 16.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

18/3, kl. 17.15  Sockenrådets årsmöte

20/3   PRO-möte i Sockenstugan

25/3, kl. 10.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

27/3, kl. 18.30  Sång & musik i Långasjö kyrka

29/3, kl. 18.30  Naturvårdsföreningens årsmöte

April
1/4, kl. 14.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

11/4, kl. 14.00  Dagledigträffar i Sockenstugan

12/4, kl. 14.00  Påsklovsbio i Bygdegården

15/4, kl. 9.00  Vårstädning på Bygdegården

18/4, kl. 18.30  Stormöte i Sockenstugan

23/4   PRO-möte i Sockenstugan

30/4, kl. 19.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

Maj
3/5   Manusstopp

6/5, kl. 10.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

12/5        ”Skapande skola” ställer ut 
     på Galleri Garvaregården

22/5   PRO-möte i Sockenstugan

27/5, kl. 16.00  Sång & musik i Långasjö kyrka

Juni
2/6   Galleri Garvaregården öppnar

6/6   Nationaldagen

Juli
7-8/7   Tjoget, orientering i Långasjö

Augusti
25/8   GoIFs jubileumsdag

Oktober
6/10   Skördefest

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 30.



Träskoposten nr 1  20126

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

Sockenrådets styrelse 
informerar
Protokoll och bildgalleri på hemsidan
På Långasjös hemsida www.langasjo.se publiceras protokollen 
från Sockenrådets styrelsemöten. Den som är intresserad kan 
leta upp Sockenrådet bland föreningarna och läsa. 

Nytt på hemsidan är också ett bildgalleri. Än så länge finns 
bara bilder från Skördefesten, men tanken är att det ska bli 
mer efterhand.

Sockenrådets årsmöte 18 mars
Vi räknar med god uppslutning vid Sockenrådets årsmöte. 
Kolla annonsen och artikeln om Mobilsamåkning!

Återvinningsstationen bakom Allégården har fått flera 
uppsamlingsholkar. Därför har det blivit trångt. Två alternativ 
övervägs. Antingen flyttas anläggningen till Skogsvägen, nära 
parkeringen till tennisbanan. Eller så försöker man utvidga 
platsen bakom Allégården. Besked kommer i nästa nummer 
av Träskoposten.

Nationaldagen 6 juni infaller i år på en onsdag. Eftersom 
skördefesten blev en sådan succé i fjol tänker vi fira national-
dagen på ett enklare sätt än tidigare. Ingen marknad, men en 
festlig samling.

Årets skördefest i Långasjö blir lördagen den 6 oktober. Enligt 
almanackan är det brittsommar, och vi hoppas på en minst lika 
fin dag som förra året.

Långasjökrönikan 2012 börjar ta form. Det kommer att bli 
en prisvärd presentbok i lite större format än de gamla krö-
nikorna. Tonvikten ligger på de senaste 10 åren, sedan förra 
krönikan gavs ut. Men det blir också intressanta artiklar om 
äldre tider. Som bonus planeras en CD-skiva med bl a alla tio 
årgångar av Träskoposten och sökfunktion. Mer information 
kommer in nästa nummer av Träskoposten.

Sölve Hjalmarsson

Små steg framåt i 
utvecklingsgrupperna
Ännu finns inga konkreta planer för café eller matställe 
i Långasjö. Det framkom vid stormötet i Sockenstugan i 
januari. Cafégruppen har prövat olika förslag, men inte 
hittat någon lösning. 

Eva Garami var med på Landsbygdskonferensen i Emmaboda 
i höstas. Hon berättade om hur man på olika platser i landet 
bygger upp s k Servicepunkter. Dit kan man komma för att 
fika, få information, rådgivning, blanketter, hjälp med inter-

net, kontakt med myndigheter, utkörning av varor och annan 
service. Servicepunkterna finansieras med projektpengar. Är 
detta något för oss?

Turistgruppen hade inget nytt att rapportera. Under förra året 
förbättrades turistinformationen med nya informationstavlor 
vid infarterna och med anslagstavlan vid parkeringen framför 
sjön. Sockenrådet har beställt nya hänvisningsskyltar från 
Trafikverket. Önskemålet om toalett vid badplatsen i Långasjö 
diskuterades på nytt. För barnfamiljer är det alltför långt till 
toan i Vandrarhemmet. Naturvårdsföreningen och Sockenrådet 
kan efterlysa en kommunal lösning.

Inom ramen för hållbar utveckling har vi bjudit in Maja 
Söderberg från Tolg för att informera om projektet Mobil-
samåkning vid Sockenrådets årsmöte. Skördefesten i oktober 
ska utvecklas med nya inslag. Vi tänker bl a erbjuda ett mobilt 
musteri för att göra must av årets äppelskörd.

Mycket är på gång när det gäller bredbandsfiber. BAMSE blev 
först i Kalmar län. Harebo-gruppen projekterar. Emmaboda 
Energi gräver redan till centrum i Långasjö och planerar för 
kabel via Törsbo till Strängsmåla.

Förskolan Skatan får äntligen nya lokaler. Det har varit trångt 
inomhus. Föräldrastyrelsen tog fram ett övertygande underlag 
– och nu har det gett resultat.

Nästa Stormöte hålls den 18 april i Sockenstugan.

Sölve Hjalmarsson
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Smart system för samåkning

Jag åker till järnvägsstationen för att hämta en anhörig. 
På perrongen träffar jag några grannar i samma ärende. 
Vi har åkt i var sin bil.

Samma sak inträffar på lasarettet i Kalmar. I korridoren möter 
jag ett par långasjöbor som har kört samma väg, utan att vi 
visste om varandra.

Tänk om vi kunde samåka till jobbet, till barnens fotbollsträ-
ning, till matchen, till bion, till flygplatsen eller vad det nu kan 
vara. Vi skulle spara tid, pengar, miljö. Och vi skulle få trevligt 
sällskap på vägen!

I den lilla byn Tolg, med 500 invånare, utanför Växjö har man 
hittat ett smart system för samåkning. Det kallas mobilsam-
åkning! Med hjälp av datorn och en mobiltelefon samordnar 
man enkelt sina resor. Efter kort tid har tolgborna samåkt en 
sträcka motsvarande Tolg - Kuala Lumpur i Malaysia och har 
hittills sparat dryga 2,5 ton koldioxidutsläpp och åtskilliga 

tusenlappar! Tolg är först i landet. Systemet efterfrågas nu av 
andra byar/orter och kommuner. Tekniken utvecklas för att 
kunna planteras på andra orter.

Initiativet togs i Tolgs Sockenråd av Maja Söderberg. Hon 
är författare och föredragshållare. Vi har inbjudit henne till 
Sockenrådets årsmöte i Bergstrandsalen söndagen den 18 mars. 
Hon ska då berätta hur mobilsamåkningen fungerar och hur 
vi kan göra om vi vill pröva. Kom och lyssna! Är detta något 
för långasjöbor med vana att samarbeta?

Sölve Hjalmarsson

Tomt i lådan 
– fullt i biblioteket

När Ann-Marie Fagerström hälsade välkommen till po-
litikercaféet i Långasjö den 24 januari konstaterade hon 
att inte ett enda förslag lämnats in i brevlådan som varit 
uppsatt inför mötet. Det berodde nog inte på ointresse, 
för biblioteket var fyllt till bristningsgränsen av politiker, 
tjänstemän och andra långasjöbor. Nästan hälften av 
politikerna var dessutom bosatta i Långasjö.

Det var inte heller brist på förslag och frågor. Malin Gunnars-
son efterlyste en cykelväg mellan Långasjö och Emmaboda. 
Hennes svärmor påpekade att byskylten vid norra infarten till 
Långasjö för några år sedan flyttades från sin rättmätiga plats. 
Ett femtontal fastigheter i Långasjö by har enligt skyltningen 
hamnat på ”KulTuren” och ”Utvandrarnas väg”. – Kan kom-
munen påverka Trafikverkat att flytta byskylten? undrade Karin.

Sölve påminde om att en gång- och cykelväg mellan Strängs-
måla och kyrkbyn finns i kommunens översiktsplan från 2003. 
Den är angelägen ur säkerhetssynpunkt. Många barn färdas 
den vägen. Det ryktas om planer på fjärrvärmeledning från 
Strängsmåla. Något att samordna?

Annika påpekade att några betongsuggor utan funktion finns 
på olika platser i Långasjö. – De kommer vi att ta bort, svarade 
Erling Karlsson.

Vid utvecklingsgruppernas möte hade frågan om toalett vid 
badplatsen i Långasjö aktualiserats. Närmaste toalett finns i 
vandrarhemmet. Så långt hinner inte en barnfamilj i nöd. Detta 
borde vara en kommunal angelägenhet. Stig-Ove Andersson 
menade att kommunen kanske kan göra något som gynnar 
både badplats och turister.  – Vi tar med oss frågan och ser 
om det finns någon lösning, sa Ann-Marie.

Det var trångt i biblioteket

– Vandrarhemmet har drabbats av översvämning i källaren trots 
att en backventil installerades i avloppet förra året, meddelade 
Stig Hermansson. – Vi för frågan till EBA, svarade Ann-Marie.

– Det är ont om parkeringsplatser vid järnvägsområdet, påpe-
kade Karin Bard. – Vi planerar för flera platser, bl a söder om 
järnvägen, svarade Erling.

Ann-Helen Alexandersson rapporterade om behovet av ett 
café/matställe i Långasjö. – Kan man göra Allégården mera 
attraktiv och tillgänglig? Ungdomarna saknar en samlingsplats. 
Bo Eddie nämnde möjligheten att komplettera lanthandeln 
med en servicepunkt och café. Sådana lokaler tillskapas på 
olika håll i landet.

Andra frågor som diskuterades var busstrafiken och sophan-
teringen. Erling Karlsson redogjorde för den utbyggnad av 
förskolan Skatan som kommer att genomföras i år. 

Mötet, som präglades av positiv anda och god stämning, av-
slutades med att kommunen bjöd på fika.

 Sölve Hjalmarsson
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Långasjö GoIF ser fram 
emot sitt jubileumsår!
I år är det 80 år sedan Långasjö Gymnastik och Idrotts-
förening bildades och det ska vi givetvis fira rejält. Den 
stora jubileumsdagen blir den 25 augusti. Festligheterna 
sparkas igång med en derbymatch mot Tingsryd på vår 
fina hemmaplan i Långasjö. Stor publik förväntas och fint 
väder har Polman utlovat. På kvällen blir det jubileums-
tillställning i bygdegården med mat dans och sedvanlig 
underhållning av världsklass utlovas. 

Det går bra för vårt fotbollslag, Lindås/Långasjö. Sedan den 
sensationella vinsten i division 5 år 2010 följdes framgång-
arna upp med en topp 5 placering i division 4. Vi tillhörde 
topplagen hela säsongen ända fram till de sista omgångarna. 
Vi hade också mer publik på hemmaplan än tidigare år.  I år 
förväntar vi oss ännu mer publik då vi hamnat i samma serie 
som Lessebo, Trekanten, Torsås och Gullabo, för att nämna 
några. Förra årets skyttekung, Linus Henriksson, som gjorde 
fler än 25 mål för klubben har flyttat till Nybro IF. Vi önskar 
honom all lycka i hans nya klubb. 

Vi har en ovanligt bred trupp inför kommande säsong och 
flera intressanta nyförvärv finns med i truppen. Två namn vi 
gärna vill nämna är Zoran Zipra och Christoffer Pumplun. 
Båda dessa killar har meriter från division 3 spel. Vi välkomnar 
också tillbaka åtta juniorer som är tillbaka efter ett junior år i 
Emmaboda IS förra året.  Just nu ligger vårt lag i hårdträning 
och de tränar fyra dagar i veckan för att vara i toppform till 
vårsäsongen.

Kommunen har fr.o.m. i år dragit in papperssamlingen för 
idrottsklubbarna. Detta har varit en viktig inkomstkälla som nu 
försvinner. Tack till er alla som under många år samlat returpap-
per till oss. Ni har alla bidraget till vår ekonomi på ett fint sätt.

Än en gång alla fotbollsvänner. Välkomna till vårt jubileumsår!

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF

Jan-Erik Fransson och några av medlemmarna i Träskopostens redak-
tion, fr v Katarina Jonassson, Annika Hjalmarsson, Ethel Svensson 
och Eva Garami. Ej med på bild; Susanne Gustavsson och Anna 
Karlsson fd Lindström                                       Foto: Anders Marell

Hedersomnämnande till 
Jan-Erik!
Varje år i december delar bildningsnämnden i Emma-
boda kommun ut ett arbetsstipendium samt ett heders-
omnämnande till personer som gjort värdefulla insatser 
av betydelse för kommunens kulturliv eller som stöd till 
utbildning och forskning. 

Till vår stora glädje beslöt bildningsnämnden att ge heders-
omnämnandet 2011 till Träskopostens redaktör, Jan-Erik 
Fransson, med följande motivering: 

”Jan-Erik Fransson har under flera år med stort engagemang 
planerat och drivit redaktionsarbetet för Långasjö-tidskriften 
Träskoposten. Under hans ledning har Träskoposten utvecklats 
till en stolthet för bygden. Det gedigna och omfattande arbetet 
han utför som redaktör vittnar om ett genuint intresse och 
samhällsengagemang för den lilla orten, som han flyttade till 
för bara nio år sedan.” 

– Jag känner mig naturligtvis hedrad, säger Jan-Erik. Men Trä-
skoposten är ett lagjobb. Alla i redaktionen ska känna sig stolta.

Även Hembygdsföreningen prisad
Utmärkelsen delades ut i samband med kommunfullmäktiges 
julsamkväm i december. Till detta möte var också långasjö-
borna Stig Hermansson och Ivar Elofsson inbjudna. Långasjö 
Hembygdsförening tilldelades Bygg- och miljönämndens 

pris 2011 ”för förtjänstfullt 
byggnadsvårdsarbete på Klasa-
torpet”. Hembygdsföreningens 
medlemmar har lagt ner åtskil-
liga timmar frivilligt arbete på 
de gamla byggnaderna, gärdsgår-
darna och miljön på Klasatorpet. 
Det är glädjande att det blivit 
uppmärksammat. 

                      Sölve Hjalmarsson
Alfred Klaesson i lag Emmaboda komb P-03
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Ungdomsfotboll Långasjö 
GoIF
Konkurrensen är hård när det gäller att fånga barn och 
ungdomars intresse idag. Utbudet är stort och för fotbol-
len har det blivit en utmaning. Barn och ungdomsfotbol-
len inom Långasjö GOIF bedrivs idag genom samarbete 
med Emmaboda och Lindås, under benämningen Em-
maboda kombination. Samarbetet har kommit att bli 
en förutsättning för att kunna hålla aktiva lag inom alla 
åldrar. 

Långasjö GOIF har idag ett 20-tal aktiva ungdomar i åldern 
6-14 år. Klubben har inget eget lag utan alla lag bygger på 
ungdomssamarbetet Emmaboda kombination.  I flertalet lag 
har vi aktiva ungdomsledare från Långasjö. Tack vare dem och 
våra barn har vi en aktiv och engagerad ungdomsverksamhet 
inom klubben. 

Under senaste året har många av lagen inom Emmaboda 
kombination nått flera framgångar. Pojkar födda -00 nådde en 

Vinterträning på konstgräs, Danica Svensson Vinterträning på konstgräs, Albin Andersson

Sann fotbollsglädje med Jacob och Oscar

tredjeplacering i JulKul cup 2011. Från Långasjö spelar Oscar 
Svensson, Jacob Arvidsson och Viktor Gustavsson i laget. 
Även pojkar födda -99, med Felix Henningsson i laget, nådde 
fram i cupspel med en fjärde placering i Älmeboda cup. Pojkar 
-98, med Albin Andersson i laget, har det också gått bra för. 
Man har två cupvinster under 2011, Skadevi cup och Julkul 
cup. Man har också två silverplaceringar i Lessebo jul cup och 
Bigso box cup i Nybro.

När det kommer till flickfotboll så har samarbetet först kommit 
igång de senaste åren. Det första flicklaget inom samarbetet 
Emmaboda kombination är flickor födda -04, där Lasse Eriks-
son är tränare från Långasjö. Äldre flickor från Långasjö spelar 
med Emmaboda IS.

Jag vill också å Långasjö GOIF:s vägnar tacka Kaffestugan för 
årets bidrag till ungdomsfotbollen. 

Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till alla som gör det 
möjligt för våra barn att spela fotboll. Engagerade ledare som 
lägger ner kraft och energi för att skapa fotbollsspelare i Långa-
sjö. Föräldrar som ställer upp med bilresor, tvätt av matchställ 
och annan support runt omkring fotbollsplanen. Utan er med-
verkan hade vi inte kunnat hålla en aktiv ungdomsverksamhet.

Niclas Andersson Ungdomsansvarig Långasjö GOIF
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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

                        Unga vedsågare 2011

Långasjö Sockens Hembygdsförening

kallar till
Årsmöte i Sockenstugan

söndagen den 11 mars kl 15.00

Vi lyssnar bl a på ett radioprogram från 1942
Kaffe

Välkomna Styrelsen

Affärsgruppen – en länk 
mellan affären och kunden!

Affärsgruppen bildades i början på 2011. Det var genom 
projektet ”Hela Sverige ska leva” som det togs fram en 
lokal utvecklingsplan och genom den föddes ”Cafégrup-
pen”. Genom Cafégruppens diskussioner kom sedan idén 
om att även starta en affärsgrupp. 

Tanken bakom gruppens sammansättning var att få med olika 
generationer och därmed också olika typer av kunder som kan 
tänkas handla i affären. 

Vi har möten några gånger om året tillsammans med Hasse 
(som äger affären) samt Babbis och Agneta (som arbetar i 
affären).

Tanken är att Hasse med personal tillsammans med oss ska 
kunna bolla idéer och att vi ska kunna arbeta fram förslag 
som på ett eller annat vis kan förbättra affären. Det finns en 
förslagslåda (mellan entrédörrarna) där kunderna kan lämna 
synpunkter och förslag, men tyvärr är den nästan alltid tom.  

Det största projektet vi har gjort det första året är enkäten 
som några av er kanske fyllde i innan jul. (Och för er som 
inte såg den var det fem frågor om handlingsvanor, lite om 
julhandlingen och ett fält där man kunde få skriva synpunkter 
och önskemål). Tanken bakom enkäten var att dels öka med-
vetenheten hos kunderna (shoppingmönstret – hur, vad och 
när handlar jag?) och dels att ge kunderna en möjlighet att 

framföra sina åsikter. 

Enkäten visade att det finns väldigt många stamkunder och 
att nästan alla kan tänka sig att handla all sin mat i vår lokala 
affär. Glädjande svar, tycker vi!

Det kom dessutom in många kommentarer, de flesta bara i 
form av korta beröm men även konkreta tips på hur affären 
kan bli bättre. Något som togs upp var att sortimentet på färsk 
fisk var lite litet, och det kan Hasse direkt bemöta med att det 
inte finns någon bra leverantör – och dessutom säljer fisk inte 
så mycket så det blir en hel del som får slängas. Det var även 
många som var eniga i att charken är fantastisk, vilket till stor 
del beror på att Hasse själv maler all köttfärs och styckar köttet. 

Har du som kund önskemål eller synpunkter som du vill 
framföra, så är du välkommen att höra av dig till någon av oss 
i affärsgruppen.

Anna Karlsson – 070-9326515

Laila Johnheim – 0471-50349

Sara Dahlskog – 076-810 94 05

Malin Gunnarsson – 0471-505 05

Lena Arvidsson – 0471-500 34

Och förresten, du har väl inte missat tavlan som hänger precis 
innan andra entrédörren? Där kan du själv se hur det går för 
affären (jämfört med förra året), månad för månad!

Anna Karlsson fd Lindström
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Kallelse till årsmöte 
 

Långasjö Bygdegårdsförening kallar medlemmarna till  
årsmöte söndagen den 4 mars kl.14.00. 

 
Årsmötesförhandlingar 

Därefter visas filmen ”Landet som inte längre är” 

Livet på gården i Kroxhult har dokumenterats av Peter Gerdehag med stillbildskamera  

i 31 år och med filmkamera de senaste elva. Detta är en helt unik dokumentation. 

Föreningen bjuder på smörgåstårta 
 

VÄLKOMNA!   Styrelsen 
 

Du som ännu inte satt in medlemsavg, 50 kr, på bg. 5786-1718, kan betala på årsmötet. 

Långasjö Sockens Naturvårdsförening
Årsmöte

Torsdagen den 29 mars kl 18.30 i Sockenstugan

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

Varmt välkomna!
Styrelsen

Sjökafévärdar sökes!
De senaste årens sjökafévärdar, Karin, Katarina, Malin 
och Dan tycker att det nu kan vara dags att lämna över 

stafettpinnen till någon/några andra.
Du/Ni som tycker att det skulle vara trevligt att ordna med 

lite sommaraktiviteter nere vid Långasjön, 
kontakta Dan tel. 50 098.

Maja Söderberg från Tolg
berättar om Mobilsamåkning vid 

Sockenrådets årsmöte 2012
i Bergstrandsalen
söndagen den 18 mars kl 17.15.

Vi börjar med servering och föredrag.
Därefter årsmötesförhandlingar

Välkommen!

Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

Två styck

Två rum och kök 53 kvm 

Kyrkvägen 36

2 rum och kök

Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-33760

Kyrkvägen 6 Långasjö

8 rum & kök  161 kvm

395 000:-

Kyrkvägen 57 Långasjö

6 rum & kök 174 kvm

475 000:-

Pellamåla 212 avstyckad gård

3 rum & kök  95kvm

550 000:-

Tingsryds Egendomsbyrå 

Ove Oskarsson

0477-10000

Pellamåla  Långasjö

Mindre skogsgård

495 000:-
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BIO UNDER VÅREN 
  

Påsklovet: Torsdag den 12 april kl. 14.00 visas ”Hopp” 
Med en blandning av riktiga skådespelare och animation, berättas den komiska historien om Fred, en 

arbetslös slöfock som råka köra på Påskharen med sin bil och blir tvungen att ta hand om honom medan 
han återhämtar sig. Medan Fred kämpar med att ha världens värsta gäst boende hos sig, lär de sig båda 

vad som krävs för att bli vuxen. 
 

Fri entré till bion, försäljning av godis, popcorn och dricka 
Filmerna visas i samarbete med Sparbanken Eken 

BAMSE-fest när första fiber-
nätet invigdes

En glad och stolt Berndt Elmberg hälsade välkommen 
till Bygdegården i vintermörkret den 21 december 2011 
– en historisk dag i Långasjö. Efter nästan två års mål-
medvetet arbete kunde det första optiska bredbandet i 
Långasjö invigas. 

I byarna Bredalycke, Anemåla, Mundekulla, Skallebo, Sibbahult, 
Brännamåla och Koppekull har nu 46 hushåll möjlighet att 
surfa, ringa och se högupplöst TV via fiberkabel. Från Åkerby i 
grannsocknen har nästan 22 km slang grävts ned. Och i slangen 
finns fiberkabeln som skickar signaler med ljusets hastighet. 
Kabeln leder alltså inte elektricitet utan ljus. I dagsläget har 
varje hushåll tillgång till 100 Megabit per sekund. Kabeln har 
kapacitet för åtskilligt mera i framtiden.

Kvällen inleddes med musik av Lottas tomteorkester. En glad 
påminnelse om att julen var nära. När ljuset tändes i fiberkabeln 
den här kvällen vid årets mörkaste tid kunde jag inte låta bli 
att tänka på julens profetord om Det stora ljuset som tändes 
i mörkret. Peter Elmberg hade författat en egen Bamse-sång 
till den välkända melodin och fick den stora publiken att 
sjunga med.

Bamse är Kalmar läns första byanät. Därför var 21 december 
en historisk dag, inte bara för Långasjö utan för hela länet. 
Länsstyrelsen representerades av Lillemor Jonzén. Hon har, 
som handläggare, varit involverad i finansieringen av projektet 
och uttryckte sin glädje över att det nu var genomfört.

Bland de inbjudna fanns också Tingsryds kommunalråd, Arne 
Karlsson. Tingsryds kommun, som tidigt byggde byanät i Kro-
nobergs län, har välvilligt delat med sig av sina erfarenheter. 

Emmabodas kommunchef, Claes Lewander, var på plats och 
gratulerade föreningen Bamse. Emmaboda Energi ansluter 
till BAMSES bredband vid Bygdegården och drar egen kabel 
till Långasjö centrum under 2012. För närvarande pågår en 
planerad fortsatt utbyggnad av nätet så att även byarna Harebo, 
Brunamåla, Ingemundebo och Moshult och Påvelsmåla kan 
ansluta sej till BAMSE- nätet. Samtidigt projekterar kommu-
nen för fiberkabel till Strängsmåla m fl byar via Törsbo och 
Trollamåla. 

Regeringens mål är att 90% av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Vi är på god väg!

Sölve Hjalmarsson

Claes Lewander, Lillemor Jonzén, Berndt Elmberg och Arne Karlsson 
medverkade vid den historiska kvällen.                  Foto: Anders Marell

Lottas tomteorkester. Foto: Anders Marell
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Teater i Bygdegården 

Torsdagen den 15 mars kl. 18.30 kommer Regionteatern med föreställningen ”Hemvägen 51” 
Entré: 100: -, medlemspris: 80: - vill du boka biljett, ring Berit 504 00 

 
I en liten by på landet bor Ulla tillsammans med sin man Lennart. Men så dyker Ullas barndomsvän Kerstin upp och bjuder in sig 
själv på middag, plötsligt ser Ulla sitt liv i ett nytt ljus. För nästan trettio år sedan skildes deras vägar åt. Kerstin flyttade till 

Stockholm för att satsa på teatern, Ulla blev kär, bildade familj, köpte hus och fick fast jobb på Ica…  
 

En komedi om rädslan för tillkortakommanden och det ständiga jämförandet. 
Om avund, längtan och att slutligen acceptera att det blev som det blev. 

På scen: Bengt Dahlberg, Greger Lindquist, Mary Lou Ward, Catherine Westling 
 

I pausen serveras kvällsfika. Missa inte chanson att se “riktig” teater på hemmaplan! 

Bäst i Sverige!
Året 2011 var det år då Äldrevården i Emmaboda Kommun 
kom att toppa en av listorna i socialstyrelsens och Sveri-
ges kommuners ”Öppna jämförelser i vård och omsorg”. 
I kategorin ”Helhetsbedömning äldreboende” låg Em-
maboda på första plats i hela landet, följt av Gullspång 
på andra! 

Vad kan detta säga oss om standarden på äldreboendena i 
Emmaboda kommun, Allégården i Långasjö inräknad? Jo, att 
de som har plats på särskilt boende för äldre är nöjda med sin 
tillvaro. Alla boende har fått svara på frågor, och i den mån de 
inte klarat det själva, har anhöriga hjälpt till. 

Som ett synligt bevis för den goda omvårdnaden har persona-
len på Allégården fått ett diplom med texten ”Sveriges bästa 

boende för äldre.” Det sitter nu inramat i entrén vid områdes-
chef  Anita Bäckströms dörr. Strax intill sitter Karin Ask och 
Gunborg Karlsson och njuter av vårvintersolen, som silar in 
genom fönstret. De kan intyga att det är bra på äldreboendet 
i Långasjö. 

Tilläggas bör, att det gjordes ytterligare tre bedömningar i 
utredningen. Och i de kategorierna kom Emmaboda kommun 
inte lika högt. Dessa tre kategorier gällde: 

1 Möjlighet att komma ut – äldreboende. 

2 Inflytande - hemtjänst. 

3 Helhetsbedömning – hemtjänst. 

Så nu är det bara för kommunen att spotta i nävarna för att 
kunna toppa listorna även i dessa kategorier!

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Sölve Hjalmarsson

Områdeschef  Anita Bäckström och personalen på Allégården i Långasjö
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Snickarlärling i bygden
Framtidsdrömmen är att driva en egen snickarfirma med 
anställda, men det gör absolut inget om det dröjer.
Fredrik Karlsson är 18 år och går tredje och sista året på 
Bygg- och anläggningsprogrammet på Lars Kagg-skolan 
i Kalmar. 
– Jag har alltid tyckt om att hålla på med trä och att 
snickra, berättar Fredrik som inte behövde fundera länge 
innan han bestämde sig för vilken gymnasieutbildning 
han skulle gå.

Det senaste halvåret har han gjort sin praktik hos Martin 
Mårtenssons snickarfirma.

Praktiktiden har tillbringats på familjen Gunnarssons gård i 
Långasjöby där nog alla moment i husbyggande har ingått. 
Först revs en 13 meter lång ladugårdslänga ner och sedan vidtog 
schaktnings- och grävningsarbeten innan en bottenplatta göts 
och den nya ladugårdsdelen började byggas upp. Även den äldre 
delen av ladugården genomgår en upprustning.

Själv trodde jag att de var fler i snickarfirman, men tydligen 
har allt åstadkommits av Martin och Fredrik. Hela förloppet 
med ladugårdsbygget har synts tydligt för oss som dagligen 
kör genom Långasjö och man ska inte bara vara snickarkun-
nig om man vill bli snickare, helst ska man sakna nerver och 
svindelkänslor, antar jag efter att ha beskådat de två krypande 
högt upp på ladugårdstaket!

På Bygg-programmet har Fredrik valt inriktningen husbygg-
nad som är den populäraste inriktningen. Studierna är upplagda 
i tvåveckorsperioder. 

– I två veckor har vi vanliga skolämnen och sedan är det två 
veckors praktik då vi håller till i en före detta Skanskalokal. I 
lokalen kan eleverna till exempel få i uppgift att lägga läkt och 
tak på en friggebod eller att bygga en trappa. 

– Och sedan får vi riva ner det. Det är tråkigt att riva, faktiskt, 
utbrister Fredrik.

Sedan läser de byggfysik och pluggar faktakunskap om allt från 
takvinklar till planktjocklekar. 

I ca två år efter det att utbildningen är klar går man som lärling 
till en lägre lön innan man räknas som färdig snickare.

Fredrik har aldrig ångrat sitt studieval, men tror det kan 

vara svårt att få jobb efter studenten. Han kan i alla fall trösta 
sig med att skulle han bli arbetslös, så finns det alltid arbete 
hemma på föräldrarnas gård i Skinnabo utanför Lindås samt 
på släktgården i Ekeboryd.

Själv flyttade han till en lägenhet i sin farbrors hus i Långasjö 
i augusti förra året när praktiken skulle börja.

Visst är det väl kul att det finns ungdomar som flyttar till 
Långasjö?! Heja Fredrik!

Den här dagen när Träskoposten besöker ladugårdsbygget 
håller de på kring den delen av ladugården som ska bli vedbod. 
Vilken är den roligaste uppgiften, undrar jag. 

– Att få fria händer att lösa en uppgift och sedan utföra den, 
det gillar jag, säger Fredrik som ser hemtam ut i snickarbyx-
orna. Fortfarande tycker han att han får fråga mycket, det är 
ständigt nya moment som dyker upp, något nytt som ska läras 
in. Martin som har snickarfirman och är handledare åt Fredrik 
under praktiken är mer än nöjd med honom. 

– Han har framtiden för sig!

Innan den egna snickarfirman blir verklighet har Fredrik 
inget emot ett ambulerande yrkesliv. 

– Det gör mig inget att flytta runt lite och ta tillfälliga jobb, 
det kan vara ett sätt att se Sverige. Sedan får man se vad som 
händer!

Katarina Jonasson

Fredrik Karlsson

Tel: 070-33 27 954          E-post: djurochfritid@hotmail.se
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Annie jobbar extra i 
Långasjö Lanthandel
I kassan i Långasjö lanthandel – MatÖppet - sitter 
Annie Steen. Raskt vandrar varorna från bandet via 
scannern och vidare. Annie är pigg och vaken. – Ska du 
koka soppa? undrar hon glatt och vänder på en kålrot.

Annie jobbar extra i affären några timmar per vecka. An-
nars går hon sista året på samhälls-och ekonomilinjen på 
Åkrahällskolan i Nybro. 

– Det är skönt att pröva på att jobba och att tjäna lite pengar, 
säger Annie. När man gått i skolan sedan man var sex år, 
kan det vara bra att pröva något annat.

Annie har inga fritidsproblem. Skolan kräver naturligtvis sitt 
och så har hon sina hästar. Hon har sysslat med hästar och 
ridning, sedan hon var liten. Först var det ridskola i Eriksmåla 
och lånade hästar och sedan, från nio års ålder, egna hästar 
därhemma på gården. Idag har hon två hästar som ska skötas 
och ridas, en fullstor och en lite mindre sällskapshäst. Som 
väl är har Annie sin mamma som stallkompis, annars skulle 
det vara svårt att orka och hinna. De hjälps åt under veckorna 
och skulle någon av dem behöva ta ledigt från hästsysslorna 
så ställer den andra upp. Lite värre är det, om de båda ska 
åka bort. Fast då är mormor och morfar räddningen. Det 
är bundet att ha hästar, men Annie tycker det är värt det. 
Hästarna ger henne så mycket tillbaka. Snart påbörjar hon 
träningen inför en ny tävlingssäsong i hoppning. Då är rid-
huset i Långasjö en fantastisk tillgång. 

Annie tänker tillbaka på sin uppväxt i Långasjö. – Vi saknade 
ingenting, när vi var mindre, säger hon. Det fanns gott om 
jämnåriga kamrater och jag började tidigt med hästar. Vi åkte 
skridskor på sjön och hade mycket annat roligt för oss. Jag 
saknar egentligen inget nu heller, särskilt inte sedan jag tagit 
körkort. Men jag skulle hellre ta bussen till kompisar om det 
bara gick! Tänk om alla de bussar som går tomma genom 
Långasjö kunde ta passagerare!

Efter studentexamen blir det kanske ett sabbatsår. – Lite skol-
trött är jag allt, och så behöver man tänka efter vilken utbildning 
man ska välja. Kanske söker jag vidare redan nu i april, men 
jag vet inte riktigt vilken inriktning jag ska välja. Som liten ville 
jag bli veterinär, sedan polis, nu lutar det åt lärare. Jag vill i alla 
fall studera i en större stad. Sen – kanske.......om det finns jobb 
och så ….. kanske jag slår mig ner i Långasjö.

Det hoppas vi på! Tack, Annie!

Text och foto: Annika Hjalmarsson

Annie i kassan i Långasjö Lanthandel

En hälsning från Oslo

För sex månader sen tog vi vårt pick & pack och satte oss 
på ett tåg mot Oslo. Vi visste egentligen inte alls vad som 
väntade oss och åkte iväg utan varken jobb eller bostad. 
Det var en utmaning att hitta någonstans att bo, jag vet 
inte hur många visningar vi fick gå på! 

Det slutade iallafall med att vi hittade en jättemysig liten fyra 
som vi har bott i nu i nästan sex månader. Det har varit både 
spännande, roligt men också jobbigt att klara sig själva för 
första gången! Det är första gången vi flyttar hemifrån så visst 
har man saknat de där hemma mycket. 

Vi jobbar på Mc Donalds och det är en upplevelse i sig, det är 
ett roligt och stressigt jobb där man lär sig saker varje dag och 
möter mycket människor. 

I början var det lite svårt med norska ord men man kom in i 
det efter ett tag. Norskan har sitt härliga avslut "Ha dé fint!" 
vilket jag tycker gör att svenskans "hejdå" blir lite lamt. Oslo 
är en fin stad som jag verkligen rekommenderar alla att åka till! 

Dock är det lika dyrt som alla säger, haha! 

Vi har ju åkt till Norge, som så många andra, med anledningen 

Linnea och Kajsa med de två rumskompisarna

av att tjäna pengar vilket har gjort att vi mestadels har ägnat åt 
oss att jobba. Men det är inte bara detta vi tar med oss härifrån, 
utan även en massa erfarenheter, upplevelser och fina minnen!

 

Linnea Karlsson och Kajsa Larsson
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Emma Svensson – en hästtjej 
med höga ambitioner!

Emma Svensson började på ridskola när hon var fem, fick 
sin första häst när hon var nio, och nu vid 20-års ålder har 
hon fyra hästar (och ett föl) som hon rider varje dag och 
tävlar med så ofta hon hinner!

Jag stämmer träff  med Emma på hennes och föräldrarnas 
gård i Brännamåla. Jag har fått vägbeskrivning och hon talar 
tydligt om för mig att jag inte kommer ta fel. När jag kom-
mer fram till andra huset på höger sida ser jag ett hästsläp, en 
hästlastbil och ett stort stall. Visst har jag kommit rätt!

Emma flyttade till gården tillsammans med sina föräldrar i 
november för två år sen. Tidigare bodde de i Lindås.  Den 
största (kanske enda?) anledningen till flytten var att Emma 
skulle kunna ha ett eget stall och hästarna precis invid huset. 
”Innan har jag haft dom inhyrda”, berättar hon, och fortsätter, 
” men vill man verkligen satsa är det nästan ett måste med eget 
stall”. Men med husköp tillkom mycket arbete både med huset 
och med stallet, som inte hade några boxar och dessutom var 
för lågt i tak – så de var tvungna att bygga om. Nu rymmer 
stallet fem boxar och lika många hästar.

Hästarna, med smeknamnen inom parantes, är Versachi 
(Sassa) ett 10-årigt sto som köptes -06, Son of  Ragazzo (Ragge) 
en 7-årig valack som köptes -11. For you (Julle) är också en 
7-årig valack som kom till gården 2011 för att tränas och ridas, 
men Emma äger inte honom. Electrica (Ella) är ett 16-årigt 
sto (köptes -11) och till sist finns fölet High Electrisity (Ha-
jen) som föddes på gården förra året. ”Hajen” är första egna 
produktionen, och Emma berättar att det ska bli spännande 
att få ta fram och forma en egen häst. ”Det är mycket jobb”, 
säger hon, och fortsätter, ”lastträning och inridning och sånt, 
det tar ju mycket tid. Men det ska bli jätteroligt!”. 

Emma började rida på ridskola (i Sävsjö) när hon var fem år 
och hon fastnade med en gång. Efter några år fick hon en 
egen häst, ett Gotlandsruss som hette Sully. Hon red sin första 

hopptävling som 7-8 åring, och vid tolv års ålder började hon 
tävla mer, ”och det var då jag insåg att det var det här jag ville 
hålla på med”, berättar hon. 

Så när det var dags för gymnasiet var väl valet givet, eller? ”Nej, 
jag gick faktiskt inte hästhållning” säger Emma, ”utan det blev 
fordonsprogrammet med inriktning transport på Åkrahäll i 
Nybro. Jag tyckte helt enkelt att det räckte med hästar och att 
det säkert skulle vara roligare att hålla på med om det bara är på 
fritiden”. Hon avslutar, ”och eftersom jag har behörighet kör 
jag själv lastbilen till tävlingarna, det är faktiskt ganska smidigt”.

På tal om fritid, hur mycket fritid kan man egentligen ha när 
man har fyra hästar som ska ridas och tävlas? Emma berättar att 
det inte finns så där jättemycket utrymme för spontana grejer 
med pojkvän eller kompisar, ”man kan ju inte bara sticka iväg 
en helg så där, för hästarna måste ju ha mat och vatten. Ja och 
nu på vintern ska dom ju in på kvällen, boxarna ska mockas och 
så där”. Hon fortsätter, ”men mamma och pappa ställer upp 
jättemycket så att jag ibland kan få lite ledigt. Jag var faktiskt 
iväg i fjällen en vecka nu i vinter, det var första resan på länge 
och det var väldigt roligt”. 

”Engagerade föräldrar och en förstående pojkvän är väl-
digt viktigt, annars hade det inte gått”, förklarar Emma och 
när jag passar på att fråga hur mycket tid hon lägger i stallet 
och på hästryggen, skrattar hon och berättar att det ofta blir 

Emma Svensson med hästen Versachi

Var noga med att syna korrekturet eftersom vi producerar efter dess layout

Sign.

Datum.

Godkännes

Godkännes efter ändring

Till: Swedol Tyresö
Från: Linda Ahlström
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långa dagar. 

”Det är fyra hästar som ska ridas varje dag, och så allt runt 
omkring. En vanlig dag är jag här i flera timmar, och om jag är 
ledig, ja då är jag nog i stallet från morgon till kväll”. Tränare 
har hon ingen just nu, men ”letar för fullt”, och när hon även 
rider för tränare tar det ännu mer av hennes tid. 

Emma tävlar alltså i hoppning, och hon hittar oftast tävling-
arna på internet. Det finns olika klasser – och klasserna delas 
upp i olika höjder och svårighetsgrad. Det finns tävlingar allt 
mellan höjderna 90cm-160 cm, och sen finns det olika svårig-
hetsgrad på själva tävlingen, lokal, regional, nationell, elit, och 
internationell. Sen finns det även klasser för unghästar mellan 
4-6 år. Emma har de senaste året tävlat med Sassa, Julle och 
Ragge – men i år är tanken att även Ella ska tävla. Klasserna 
Emma tävlat i är nationella 130 cm, men nu satsar hon på att 
kunna rida högre klasser.

Under en säsong rider hon ungefär 2-3 tävlingar i månaden. 
”Ibland krockar ju jobbet med en tävling”, berättar hon, ”men 
i snitt är det nog där nånstans”.

Jonna jobbar, målar och – 
stickar strumpor. 
– Andra kanske tycker att jag är konstig, men jag gillar 
att sitta hemma och sticka strumpor! säger Jonna Walde-
marsson, Kallamåla, Långasjö.

Jonna har intresset för konst och hantverk i generna. När hon 
skulle välja linje på gymnasiet, blev det design-och konstpro-
grammet vid Växjö Design och Konstskola. Och det valde hon 
på grund av sitt stora intresse för konst och hantverk. Vad det 
kan leda till i framtiden är ännu oklart. I utbildningen ingick 
bl. a foto och Jonna har varit flitig med systemkameran. Efter 
studentexamen 2011, var det läge för ett ”fri-år”. Jonna var 
sugen på att jobba efter allt pluggande.

Det är inte lätt att få jobb på en så liten ort som Långasjö, men 
Jonna har lyckats få in en fot i MatÖppet-affären och en fot 

som vikarie på fritids och förskolan. Med lite tur kan det bli en 
hel del jobb under en månad. På fritids passar Jonna gärna på 
att inspirera barnen att rita och måla och laborera med färger. 
Hon delar gärna med sig av det hon lärt sig i sin utbildning.

Att bo på landet är trevligt, men lite svårt med avstånden. 
Körkortet är klart - nu drömmer Jonna om att kunna skaffa 
bil. Det skulle underlätta både att träffa kompisar och att hitta 
jobb. Och visst skulle det vara trevligt med ett matställe eller 
café i Långasjö! Men Jonna har inga problem att sysselsätta sig, 
tills vidare stortrivs hon med att ägna sig åt sina hobbies: rita, 
måla, läsa och sticka strumpor! – Var bor du om tio år, Jonna? 
I Långasjö? – Nja, inte om tio år, men kanske om trettio!

Lycka till, Jonna!!

Text och foto: Annika Hjalmarsson

Jonna Waldemarsson, flankerad av Jonathan Jönsson och Henrik Far-
nestam, en eftermiddag på fritids

Öra, bilden målad av Jonna

Största bedriften än så länge är att hon lyckades kvala in och 
fick rida i Falsterbo förra året (Falsterbo är Sveriges största 
utomhustävlingen). I år sätter hon ribban lite högre och vill 
kvala in med två hästar! Annars är den stora drömmen att få 
fram en häst hon kan tävla med internationellt. 

Är det aldrig tråkigt då? Jo, berättar Emma, ”som häromveckan 
när det var 25 minus och man frös bara av tanken på att ut 
och rida”. Men de dåliga dagarna är inte så många, berättar 
hon för mig, ”utan de dagarna man bara älskar att vara här är 
många fler. Och det väger ju upp”. 

Min sista fundering, hur mycket det kostar att ha fem hästar och 
tävla på den nivån som Emma gör, vill hon inte riktigt svara 
på. ”Usch det vågar jag inte tänka på, säger hon” För det är ju 
inte bara att köpa en häst, utan det är veterinärkostnader, mat, 
försäkringar, utrustning, hästsläp – ja hur mycket som helst. 
”Men jag vinner ju tävlingar ibland och får prispengar, så det 
jämnar ju ut sig, i alla fall lite grann”, avslutar hon. 

Anna Karlsson fd Lindström
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Sveriges skickligaste Toyotatekniker – 

Fredrik Johansson i 
Strängsmåla 
- vann resa till Japan

Uppmanad av sin chef  gav sig Fredrik Johansson in i 
en tävling för Toyotas fordonstekniker. Första etappen – 
kvaltävlingen - avverkades på internet och Fredrik hade 
då inte en tanke på att kunna gå vidare. Till sin förvå-
ning blev han en av de 10 bästa i landet och var därmed 
kvalificerad för finaltävlingen på TSW (Toyota Sweden) 
i Stockholm.

Vid finalomgången på TSW i Stockholm den 3 okt 2011, 
fick de tio finalisterna från hela landet tillfälle att bekanta sig 
med varandra, innan det var dags för slutkampen. Vid fem olika 
stationer fick de, i 50 min på varje station, bevisa sin skicklighet, 
granskade av domare. Spänningen efter finalen var stor – man 
fick vänta till kvällen för att få veta resultaten i samband med 
en chefskonferens, där även Fredriks chef, Nils-Olof  Niklas-
son deltog. Man presenterade trean, tvåan och så ettan: ingen 
mindre än just Fredrik från Långasjö! Stolta kunde fordons-
teknikern och hans chef  hemföra den stora vandringspokalen 
till verkstaden i Emmaboda. Och inte nog med detta – Fredrik 
vann också en resa till Toyotas hemland, Japan.

Japanresan blev en upplevelse. Den 6 december 2011 bar 
det iväg. Efter den långa flygresan vidtog ett digert program. 
Att det mesta kretsade kring Toyotabilar, kan man ju förstå, 
men visste ni, att den första Toyotan var en - vävstol? 1936 kom 
dock biltillverkningen igång. Sedan dess har det hänt åtskilligt 
på bilfronten. Resenärerna fick besöka både museer, utställ-
ningshallar och fabriker, Toyota, Toyota, Toyota. T o m staden 
där huvudkontoret ligger heter Toyota City. Japanerna namnger 

gärna sina städer efter vad som produceras där. Men Fredrik 
och hans ressällskap, TSW:s representant Christian, fick också 
besöka tempel, slott, parker, akvarium, mm på guidade turer. 

Den stora festen – Toyotavärldens Nobelfest! Ja, det var 
ju därför han var där, Fredrik. För att få mottaga pris och ära 
och berömmelse av Toyota International Customer Service 
Champions Society.

I vilken eminent sammanslutning han också blev upptagen som 
medlem! Festen ägde rum på Toyotas huvudkontor i Toyota 
City. Där gällde det att inte darra på manschetten.  ”Dress 
code” gällde, så det var på med vit skjorta, svart kostym och 
röd nejlika i knapphålet. Och så öva inför kvällens hedersbety-
gelser i två och en halv timma. När det äntligen blev dags, fick 
vinnarna från hela världen komma upp på scenen en i taget, 
buga, ta vice VD:n i hand och mottaga en statyett – alla 156 
champions från hela världen! 

”Priset är kundernas leenden”
Buckla och statyett i all ära, men det största erkännandet är, 
enligt Mr Toyoda (VD på Toyota), ”Priset är kundens leende!”

Och efter den stora Toyotafesten, när Fredrik och Christian 
äntligen blev lediga, gick de på..........bilmuseum!

Hur kan man lyckas så bra? 
Tja, man börjar som liten med att plocka sönder och under-
söka sina leksaker.. I tonåren avverkar man moppe, EPA och 
rallybil. På gymnasiet i Nybro valde Fredrik elprogram med 
inriktning elektronik och kompletterade efter studentexamen 
med ett års fordonselektronik på KomVux. Fick genast jobb 
som bilmekaniker och är nu sedan 2005 anställd på Toyota i 
Emmaboda. Fortlöpande utbildning genom kurser hör också 
hit. Och så plötsligt står man där, på estraden i Toyota City och 
mottager ära och pris! En härlig framgångssaga!

Grattis, Fredrik!

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Fredrik Johansson

Fredrik i samspråk med Takanori Ooka (Next Generation Service 
information Group)

Fredrik beundrar senaste supersportbilen, Lexus LFA, producerad i 
500 ex. Pris: 3,7 mkr. (Ett ex finns i Norge!)
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Att studera på Vilhelm 
Mobergsgymnasiet
Jag går andra året på Vilhelm Mobergsgymnasiets sam-
hällsprogram med inriktning ekonomi. Vilhelm Mobergs-
gymnasiet har en annorlunda studieform jämfört med 
andra gymnasieskolor. 

Det fungerar ungefär som på högskolor och universitet. Vi har 
en skriftlig och en muntlig tenta i slutet av varje kurs. Detta 
innebär att man måste plugga ganska mycket  inför en tenta, 
men å andra sidan så slipper man små prov hela tiden. På Vil-
helm Moberg har man dessutom en lektionsfri dag i veckan. 
Den dagen är till för att plugga hemma. När man går  i tvåan 
är man ledig på fredagar och i ettan var vi lediga på tisdagar. 
Många lektioner har man tillsammans med elever från de andra 
programmen och Komvux elever. 

Vi som går på Vilhelm Moberg och går i tvåan får åka på en 
10-dagars språkresa till Scarborough i England, där vi får bo i 
värdfamiljer. Vi får också åka på en språkresa till det land vars 
språk vi läser. Jag läser tyska och i augusti ska vi åka ett par 
dagar till Berlin för att lära oss mer och få använda vår tyska. 
På skolan har vi också haft ett internationellt samarbete om 
Östersjön  med en skola i Polen. Vi var 12 elever från Sverige 
som i augusti åkte till Polen för att besöka de polska eleverna. 

Två veckor senare kom de och besökte oss här i Sverige. I  juni 
åker vi till Polen igen för att avsluta projektet.

Varje år anordnar skolan också en kulturresa. Resan är frivillig 
och man får betala lite om man vill följa med, men det brukar 
vara jättekul! I ettan var vi i Stockholm, i höstas (tvåan) var vi 
i Göteborg och nästa höst åker vi till Malmö och Köpenhamn. 
De kör varje stad var tredje år, så att alla får åka till alla städer.

Jag valde Vilhelm Moberg för att slippa pendla med tåg till 
Kalmar, Växjö, Karlskrona eller något annat ställe. Bussför-
bindelserna till Emmaboda funkar rätt så bra, det skulle ha 
gått några fler bussar hem på eftermiddagarna bara, eftersom 
man ibland slutar tidigare. 

Ellen Hagström

Vilhelm Mobergsgymnasiets elever

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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Luftgevärsskytte

Varje söndagskväll mellan kl. 16.00–18.00 samlas 15-20 
killar och tjejer för att träna luftgevärsskytte i källaren 
på Allégården där Långasjö Skytteförening har sina trä-
ningar. Det yngsta barnet som skjuter är 6 år. Även vuxna 
kommer dit för att träna sitt skytte. För att göra det möjligt 
att genomföra dessa träningar är det 8 funktionärer som 
turas om att vara där. 

Föreningen har 8 banor och det är mest tryckluftsgevär som 
används. Skyttarna kan välja om de vill träna sittande eller 
stående skytte. Man behöver inte ha eget gevär med sig för 
det finns gevär att låna där.

Oskar Svensson som är 11 år skjuter nästan varje söndag och 
tränar mest stående skytte. Han tränar för att bli en så bra skytt 
som möjligt tills han skall börja jaga. Hans lillasyster Jonna som 
är 8 år tycker också det är roligt att skjuta. Hon berättar stolt 
att hon har vunnit en jättestor pokal. 

Jim Olsson och Ronny Bulang beklagar sig (med glimten i 
ögat) lite över att barnen Emelie Olsson och Bendix och Benita 
Bulang skjuter bättre än vad de gör. 

Olika tema
Varje söndag har olika tema. Vid halloween skjuter de på en 
pumpa med olika poäng utspridda över pumpan, vid jul är 
det en julgran, ibland är det en darttavla och en massa andra 
teman. Föreningen har även en egen pokaljakt som pågår hela 
säsongen där de 10 bästa resultaten för varje deltagare räknas 
samman och en vinnare utses till säsongens avslutningsfest i 
klubbstugan i Allgunnås. Föreningen har varje år ett välbesökt 
föreningsmästerskap.

God stämning
Det råder god stämning i lokalen med mycket skratt. Under 
väntetiderna som blir innan resultaten från dagens skjutningar 
räknas samman målar och spelar man spel. Ingen har någon 
brådska därifrån.

SM-skytt
Föreningen har även en skytt, Albin Alexandersson vars 
pappa Håkan är uppväxt i Långasjö, som tagit silvermedalj i 
riksmästerskapet för fallande mål i Kinna i november 2011. 
Skjutning på fallande mål är en spännande tävlingsform, träff  
eller bom liknande skidskyttemål. Efter en grundomgång på 
40 skott går de 16 bästa vidare till final och där lyckades Albin 
efter flera spännande finalsteg ta en silverplats. I mars ska Albin 
skjuta riksfinalen i Skyttiaden i Eskilstuna, vilket är en tävling 
som pågått sedan i höstas med flera kvalomgångar. Även sto-
rasyster Mikaela som skjuter stående har haft en säsong med 
fina resultat i flera tävlingar bl. a en DM-seger i Småland som 
bästa resultat. 

Vill du börja skjuta är du välkommen till lokalen under Allégår-
den söndagar mellan 16-18. De håller till där från september 
till april. Jag kan garantera att du blir väl mottagen.

Paulina

Mikaela Alexandersson

Albin Alexandersson i Kinna
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Ungdoms-mästare i CNC-
svarvning
Villman Jonasson från Karsamåla vann ungdoms-SM i 
CNC-svarvning tillsammans med Madicken Blomqvist 
från Emmaboda när tävlingen arrangerades på Elmia-
mässan i Jönköping i november. Båda två går tredje året 
på Industritekniska programmet på Vilhelm Moberg 
gymnasiet i Emmaboda.

Tävlingen arrangeras varje år och 2011 var det 127 lag från 
37 gymnasieskolor från hela landet som deltog. Det är flera 
olika tävlingsmoment som startar med att teorifrågor skickas 
ut till skolorna. Redan från början tävlar man i lag om två och 
två. Villman och Madicken gick vidare till nästa tävlingsmoment 
tillsammans med 32 andra lag.

De fick nu svara på nya frågor samt göra ett praktiskt prov som 
skulle klaras av på tid. Provet skickades in till tävlingsledningen 
som satte poäng och visst blev de ett utav de 8 bästa lagen som 
i november fick åka till Jönköping där tävlingen skulle avgöras 
på Elmia Subcontractor mässa.

Veckan i Jönköping blev hektisk och det gällde att kunna 
koncentrera sig och ha nerverna under kontroll. Mitt under 
pågående mässa med folkflöde och montrar tävlade fyra lag 
på tisdagen och de övriga fyra tävlade på onsdagen. Två lag 
från varje grupp gick vidare till torsdagens semifinal och ett 
utav lagen var Villman och Madicken!

Från semifinalen gick de sedan vidare till finalen där hårt 
motstånd från Scania Industrigymnasium i Södertälje väntade.

Fredagen innebar final och ett flera timmars långt tävlings-
moment utan tid till matpaus dessutom. I finalen står de båda 
lagen vid varsin likadan CNC-maskin och får exakt samma 
tävlingsuppgift som ska utföras inom en viss tid.

De båda lagen fick ut en ritning som de skulle göra ett program 
efter i CNC-maskinen. De 20 tilldelade metallbitarna skulle 
sedan svarvas till efter en förhoppningsvis rätt programmering. 
Bitarna mättes av domaren efter hand som de blev klara i en 
mätmaskin som med hjälp av laser mäter ner till 1000-dels mil-
limeter. Som ni förstår, det var inte så lätt att se om de svarvade 
bitarna som de lämnade till domaren var rediga eller ej! 

Men nervöst var det att stå och titta på de koncentrerade fina-
listerna som med hjälp av miniräknare och en total närvaro i 
tävlingen lyckades få 16 av 20 bitar helt godkända. Scania såg 
mer och mer deppiga ut vid sin CNC-svarv och till slut stod det 
klart att Vilhelm Mobergsgymnasiets duktigaste industrielever 
hade tagit hem segern! 

Det var uppståndelse och prisutdelning från scenen och 
Smålandsnytt var och gjorde ett reportage till sin TV-sändning. 
”Det är de här ungdomarna som verkstadsindustrin skriker 
efter” sa speakern i sändningen och syftade på att industrin har 
svårt att få tag i kvalificerad och utbildad arbetskraft. 

Vinnarna från ungdoms-SM går vidare till nästa tävling som 
är yrkes-SM i Malmö i maj. Vinnarna därifrån får tävla i VM 
i Tyskland….

Från Jönköping i november 2011 till Emmaboda galan i fe-
bruari 2012. Villman och Madicken var nominerade i kategorin 
”Årets bragd” och vann även den titeln och äran! 

Grattis, säger vi!

Katarina Jonasson

Villman och Madicken vid CNC-maskinen
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Klara-Bella vår “gammelko“

Klara-Bella fick sitt namn eftersom hon är lång i ansik-
tet och liknade Klara-Bella i Kalle Anka. Det var våra 
söner som kom på namnet till henne. När vi köpte våra 
dexterkor som är minikor och sålde våra stora kor ville 
vi inte sälja Klara-Bella som är av rasen simmental och 
är 17 år nu. 
Hon är ensam stor ko nu så hon utmärker sig i flocken.  
Hon är en klok ko som varit hos oss i 10 år och hon har 
haft en kalv varje år. Hon är tam och vill gärna att vi skall 
klappa och klia henne lite bakom örat. Det är heller inget 
problem om vi behöver göra någonting med henne. Hon 
litar fullständigt på oss. 

Förlamad
Sommaren 2010 blev hon förlamad i bakdelen och kunde 
inte resa sig. Vi ringde veterinär som kom till henne men hon 
hittade inget fel utan gav smärtlindrande och gav oss inga för-
hoppningar om att hon skulle bli frisk. Klara-Bella var likadan 
dagen efter och ville inte resa sig. 

Laserbehandling
Jag ringde en veterinär som jag brukar ha till hästarna och som 
även behandlar hälta och rygg med laser. Han kom ut och 
tittade på henne och upptäckte att hon var varm över korset. 
Han misstänkte att hon fått ett slag där när tjuren försökt 
betäcka henne. 

Klara-Bella fick laserbehandling (laserbehandlingen ökar 
cirkulationen i det skadade området och gör att skadan läker 
fortare). Veterinären tyckte att vi skulle försöka få hem henne 
så hon inte blev för mycket biten av mygg, knott och bromsar. 
Hon började redan nu röra lite på bakbenen. 

Klara-Bella åker traktor
Vi lade breda spännband under henne och satte fast dem i 
frontlastaren sedan var det “bara” att lyfta henne. Klara-Bella 
hängde där och bara accepterade att hon skulle åka traktor. Vi 
lade henne i lösdriften och hon fick mat och vatten sedan var 
det bara att vänta. 

Morgonen efter såg vi att hon hade flyttat på sig men vi hade 
inte sett hur hon burit sig åt. Några timmar senare kommer 
Bertil (min svärfar) in till oss och säger att hon står upp. Vi blir 
jätteglada och springer ut för att titta. Där står våran Klara-
Bella på skakiga ben och kalven diar. Innan har kalven diat 
liggande. De fick vara kvar i lösdriften några dagar innan de 
släpptes tillbaka till flocken på betet. Sedan dess har allt varit 
bra med henne.

Kalvning
Varje vår/sommar när det är dags för kalvning och hon inte 
är hemma vid lösdriften råmar hon och vill hem och kalva. 
När vi öppnar grinden går hon med bestämda steg hem till 
kalvningsboxen i lösdriften för det är där hon skall vara när 
hon kalvar.

Klara-Bella har även i år fått en kalv med en liten tjur och hon 
är dräktig på nytt med tjuren Curry på bilden. Hur de löser 
betäckningen har vi ingen aning om.

Klara-Bella har även lärt sig känna igen våra bilar. När vi kom-
mer körande tittar hon alltid upp.

Vi har haft många besökare som tittat på dexterkorna och 
Klara-Bella skall alltid fram för att hälsa och bli lite omklappad 
av dem. Vi hoppas att hon får vara frisk och finnas hos oss i 
fler år till. 

Susanne Gustafsson 

Klara-Bella och Curry-Klara-Bella som är simmental och dextertjuren 
Curry som är fullvuxen

De yngstas tävlingar går under namnet Knatteknat. Här spurtar Tekla 
2 år mot målet påhejad av storebror Malte
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Orientering – om du vill 
motionera tillsammans 
med dina barn
Jag växte upp på en plats där husen står ännu glesare än 
i Långasjö. Ja, det finns faktiskt sådana ställen! Vart man 
skulle, till träning, kompisar eller föreningsliv, så var det 
cykeln som tog en dit. I Igelösa på Kalmarslätten är det 
dessutom alltid motvind. Detta gav en extra dimension 
på det hela. 

Om man idag valt att bo på landet, och dessutom har barn, 
har man indirekt valt att tillbringa en ansenlig del av sin fritid 
i en bil. Idag cyklar inte många barn någonstans. Det är inte 
mycket att orda om det för trafiksituationen har helt ändrats. 
Jag skulle aldrig låta mina barn cykla till träningen i Emmaboda. 
Det är förenat med livsfara!  Inte ens inne i Långasjö känns 
det säkert med alla stressade bilister och tågbussar som dånar 
genom byn. Men nu var inte detta meningen att bli ett inlägg i 
trafikdebatten utan istället ska det handla om hur man genom 
ett aktivt val faktiskt kan utnyttja den lilla tiden mellan arbete 
och säng på bästa sätt.

Att orientering är en gammal militärsport märkte vi när vi 
var på vår första tävling. Det var tydligt utmärkt hur man skulle 
köra dit och det fanns funktionärer överallt. Ordning och reda, 
pilar och snitslar! Här kunde inte den mest bortkomna familj, 
med barn i olika storlekar, hamna fel. Det kändes tryggt. 

Men låt oss börja från början: Emmaboda Verda Oriente-
ringsklubb (EVOK) åker varje år ut till skolbarnen i kommunen 
och har orientering på ett lekfullt sätt tillsammans med barnen. 
Därefter får varje elev hem ett blad med information kring 
träning och familjekurser. Vi tyckte det informationsbladet såg 
så inbjudande ut att vi blev sugna att prova. I augusti varje år 
drar familjekurserna i gång. Då samlas man vid klubbhuset i 
Skäveryd på tisdagskvällarna. Hela familjen är med på intro-
duktionen och sedan sprids man ut längs olika banor i skogen. 
Det finns flera olika banor med varierande svårighetsgrad. De 
minsta har skogslek och de som är nya i sammanhanget får en 
”skugga”. Här kommer vi in på det som är så fantastiskt med 
orientering. Alla kan vara med på sin nivå.

Flera är de personer som fått intrycket av orientering förstört 
via lumpen eller skolidrotten. När jag gick på högstadiet fick 
man en karta och kompass stucket i handen och sedan bar det 
av ut i skogen efter knapphändig information. Det var bara 
att hoppas på det bästa; att man någon gång hittade tillbaka… 

Så är det verkligen inte när EVOK tränar hela familjen. Ingen 
släpps iväg ensam (barn eller vuxen) förrän man anses helt 
mogen för det och inte riskerar att springa bort sig. Skuggan 
springer strax bakom som en trygghet att be om hjälp om man 
behöver, men är helt tyst om löparen vill försöka på egen hand. 
Man vill ju så gärna följa de olika tecknen på kartan så att de 
leder en fram till kontrollen! 

Nuförtiden är orientering en ganska elektronisk sport. När 
du kommer fram till skärmen, d.v.s. kontrollen, sticker du ner 
en liten pinne som du har fäst på fingret. Då piper det till och 

din närvaro är registrerad. Då kan man i efterhand få ut tider 
från datorn som visar hur lång tid det tog mellan varje kontroll 
och givetvis hur lång tid du varit ute på banan från start till mål. 

Detta kan för min egen del vara ganska nedslående informa-
tion, men desto mer naturupplevelse på kuppen, brukar jag 
tänka. Fast när jag på senaste årsfesten i november fick en 
sammanställning över mina tävlinginsatser (typ 3 tävlingar…)
och kunde konstatera att den genomsnittliga kilometertiden 
låg på ca 20 min, tja, då är det väl bara att inse att då har jag 
stått och kollat karta lite väl mycket. Mina ambitioner att bli 
klubbmästare i min åldersklass har jag därför lagt på hyllan och 
i år tänker jag springa lite lättare banor. För valet är helt fritt. 
Du springer precis så lätt eller svårt du är sugen på. 

Alla i familjen blir på gott humör efter ett gemensamt 
träningspass i skogen. För det ska erkännas att stämningen 
innan 6 personersfamiljen kommer iväg på träningen kan vara 
ganska hetsk. Orienteringskorna ska knytas, vattenflaskor fyl-
las, kompasser och pinnar hittas, ja, ni förstår själva. Men det 
slår aldrig fel att efteråt är alla glada. Det är roligt att ha delat 
upplevelsen tillsammans och man kan diskutera vägval och 
karttecken med varandra. Jag anser det vara en ganska stor 
skillnad mot att sitta i en sunkig sporthall och titta på när ditt 
barn utövar sin idrott.

När det står om orientering i pressen handlar det ofta om 
hög medelålder och få ungdomar. Så är inte fallet i EVOK som 
satsat rejält på nyrekrytering och verkligen lyckats. Flera är de 
grannklubbar som avundssjukt sneglar på EVOK:s ungdoms-
koncept. Mycket tack vare de många duktiga och inspirerande 
ledarna t.ex. Ronny Hjalmarssons fantastiska engagemang.

Sist men inte minst måste jag uppmana alla långasjöbor att 
boka 7-8 juli i sina almanackor. Då kommer den anrika orien-
teringstävlingen 

Tjoget att gå av stapeln i Långasjö. Tusentals orienterare 
kommer att invadera skogarna runt vår by. Själva tävlings-
centrum och alla tält och husvagnar kommer att finnas på en 
åker nära Bokhultet. Kom dit och titta! Köp något i kiosken, 
snacka med sekretariatet om olika banor, provspring en bana 
eller bara insup atmosfären. 

Ja, orientering är verkligen som en skattjakt för alla åldrar. 

Malin L Gunnarsson

Det är många aktiva barn och ungdomar i EmmabodaVerda Oriente-
ringsklubb - EVOK. Verda-namnet är en rest sedan sammanslagning-
en av Emmaboda och Vissefjärda OK
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By i bygden - 

Brännamåla
Brännamåla skrevs i forna tider på olika sätt, t ex 1540: 
Brendemåla eller 1574: Brennemåla. I slutet av katolska 
tiden fanns Brännamåla i två hemman, nuvarande Västre 
och Östregården, vilka från början säkerligen uppstått ur 
ett litet nybygge.

Liten by
Brännamåla är en till arealen liten by, endast 85,6 ha. Östergår-
den räknas som en fjärdedels och Västergården som ett halvt 
mantal. Byn skiftades 1845. Ägorna till gårdarna ligger öster 
om Bogsjön, som även gränsar till grannbyn Bågsjö. Byn lig-
ger utspridd på båda sidor om “stora vägen”, som går emellan 
Rävemåla och Emmaboda. Till de båda samhällena har man ca 
en mil. När man drog fram den nya stora vägen så hamnade 
den gamla byvägen på båda sidor om den stora.

Jordbruk och snickeri-fabrik
Förr i tiden fanns det, som i så många andra byar, flera mjölk-
kor och jordbruk i byn. Nu finns det inga kor kvar men det 
finns nio hästar och andra sällskapsdjur, såsom hund och katt.

Här fanns också en liten snickerifabrik som drevs i byn fram till 
1947, då den dåvarande ägaren, Karl Pettersson, lämnade över 
till sina söner, som flyttade fabriken till grannbyn Koppekull. 

Där byggde de en helt ny fabrik, som kom att gå under namnet 
Möbelkompaniet och drevs fram till 1972, då den lades ner.

Bebyggelse
Med reservation för att jag kan ha räknat fel så finns det tretton 
hus i byn. Två av dem är sommarbostäder till tyskar och ett är 
obebott. Annars finns det folk i alla husen. Själv bor jag i ett av 
husen som heter Karlsberg och som tros ha uppförts omkring 
1890. Det är lite osäkert om vilket år den första byggnaden kom 
till. Det var för övrigt här i huset som den lilla snickerifabriken 
som jag nämnde, startade. När den flyttats härifrån så byggdes 
det till och gjordes om till boningshus, detta var 1936.

Maskiner och hästar
Strands Maskiner AB återfinns i Brännamåla Västergård. 
Företaget startade 1975, drivs av Daniel Strand och har idag 
sju anställda. Man utför både större och mindre gräv – och 
anläggningsarbeten åt såväl företag som privatpersoner. På 
Västergården finns också stall med fyra hästar. Om hästarna i 
Östergården kan du läsa i en särskild artikel om Långasjöpro-
filen Emma och hennes hästar. 

Text: Elisabeth Elofsson

Karlsberg, Brännamåla Östergård 1:7, f  d snickerifabrik. Här bor 
Elisabeth, Robert, Felix och Isak Elofsson

Välkommen till Brännamåla

Bymiljö med en av byns många stenmurar

Ståtliga enar utmed väg 120
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Isak Elofsson berättar

Jag har bott i Brännamåla i hela mitt liv, alltså i tretton år, till-
sammans med min familj som består av min storebror Felix 
och mina föräldrar Robban och Bettan. Vi bor i ett stort rött 
hus som är från ca 1890 talet. 

Jag trivs med att bo här på landet, för att här är det lugnt och 
fritt så att man kan t.ex. köra cross med min bror eller göra 
andra utomhus aktiviteter. Jag gillar att åka skridskor, jag är inte 
så mycket för att spela ishockey, men att bara åka är kul. Våra 
grannar har grävt en liten damm där vi brukar åka. 

På sommaren är jag mycket ute och cyklar med kompisar i 
samhället, och kanske badar i Långasjön. Det händer att vi 
cyklar till Häljanäs och badar också. 

Det är många i byn som har husdjur, inte vi. Hela familjen är 
pälsallergiker. Men för ett par år sen så matade jag och min 
bror en vild kattunge som brukade gå här utanför. Morsan och 
farsan sa att om vi lyckades fånga den så skulle vi få behålla 
den, sagt och gjort, de gjorde vi. Det tog några dagar innan hon 
vågade sig ut ur buren som hon gjorde till sitt hem, men efter 
ett tag så kunde vi hålla henne i famnen, och sen så vågade hon 
till och med springa omkring i huset. Efter att ha spenderat 
tusen kr på sterilisering så vågade vi släppa ut henne. Vi fick 
glädjen att ha henne i ett år, men sedan försvann hon tyvärr, 
och vi hittade henne aldrig mer.

Tuija Strand och Maria Johansson samarbetar i stallet

Nu har jag bara denna termin kvar i Långasjö skola. Och efter 
att ha gått här i snart sju år så längtar jag mycket till högstadiet. 

Jag har trivts bra i Långasjö men tycker det ska bli kul att prova 
en ny skola och träffa nya kompisar. 

Ha de gott från Isak! 

Foto: Annika Hjalmarsson

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!

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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Ryggåsstugan på Hvilan
På Emmaboda Kommuns karta över sevärdheter, finns 
en ganska oansenlig sevärdhet markerad. Det är den lilla 
ryggåsstugan Stockabäck, belägen vid Hvilan i Långasjö 
socken.  Varför har den hamnat på kommunens lista? 
Förmodligen därför att den är unik – en ensam  repre-
sentant för riktigt gammal bebyggelse. 

Stugan är privatägd och vårdas av familjen Ängfors, med rötter 
på torpet Hvilan. Sommaren 2011 är Lennart och Yvonne Äng-
fors på plats och visar oss sin ryggåsstuga – ett av Långasjös 
absolut äldsta hus och som ryggåsstuga den enda i sitt slag. 
En gång var den en enkel och torftig boning för de fattigaste, 
nu är den ett litet smycke i björkhagen! 

Lennart Ängfors är barnbarn till Sven på Hvilan. Sven var yngst 
av de tio syskonen Johansson, som växte upp på torpet Hvilan 
under åren 1866 – c:a 1900. Sven kom så småningom att ta 
hand om och vårda den lilla ryggåsstugan. Därmed hamnade 
den i hans gren av släkten. Men den har naturligtvis en längre 
historia än så.

Ryggåsstuga
Någon gång i början av 1800-talet flyttades stugan till sin 
nuvarande plats. På den tiden flyttade man omkring husen lite 
hursomhelst. Det var bara att plocka ner timret och forsla det 
till en ny plats. Sen sattes stugan ihop igen som en byggsats! Så 
det måste vara en byggnad från 1700 -talet.  Stugan är liten och 
låg. Inne i huset ser man ryggåsen, den stock som sitter mitt 
upp i taket, därav namnet: ryggåsstuga. Man får vara mycket 
ödmjuk, när man går in genom dörren. Många besökare har 
lämnat stugan med präktiga bulor i skallen.

Backstuga 
Man kan också kalla stugan för en backstuga. Det har inget 
med byggnationen att göra, utan talar om att stugan låg på ofri 
grund, på backen, i bästa fall med en liten plätt att odla på. I 
backstugor bodde de fattiga. Kanske någon som fått gå från 

gård och grund, kanske en änka, kanske en gammal knekt. Den 
som bodde i en backstuga kunde göra tjänst hos andra för att 
få ihop en slant eller ”leva på socknen”. Eftersom backstugan 
Stockabäck låg i anslutning till torpet Hvilan, hade torparen 
ett visst ansvar för den/de boende där, liksom bonden på 
huvudgården i Häljanäs. 

Utfattig änka med fem barn
Ryggåsstugan fick under första delen av 1800-talet hysa ett par 
ensamstående gubbar. År 1867  flyttar utfattiga änkan Johanna 
Israelsson in med sina fem barn. Äldste sonen, Johannes, emi-
grerar till Amerika endast 15 år gammal. Tre år senare följer 
hans yngre syster Emma efter. Sedan kan Johannes skicka 
biljettpengar till sin mor och de återstående tre syskonen. I 
Amerika blir ”utfattiga änkan” Johanna Israelsson så små-
ningom ägare till egen gård och kommer att leva till 93 års 
ålder och få se sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn växa 
upp och ta sig fram i livet. Vilken fantastisk historia!! Den finns 
nedtecknad i den omfångsrika boken ”En smålandssocken 
emigrerar”. (s 723-730)

Faster Hanna
När Johanna Israelsson och hennes barn försvunnit till Ame-
rika, flyttade ensamstående Johanna Jonasdotter in med en 
liten son i släptåg. Hon kom att kallas faster Hanna och var  
faster till Oskar och Sven på Hvilan och deras syskon. Denna 
Hanna var 38 år när hon fick tak över huvudet i ryggåsstugan 
Stockabäck. Året var 1875. Hon kom att bo i stugan i 45 år. 
Ingen lyx erbjöds henne. Hon lagade mat på en trefot i öppna 
spisen, dasset var en stång bakom knuten. Vatten hämtades i 
källan. Hon gjorde dagsverken hos bönderna i Häljanäs. Sonen, 
Karl August, fick gå i lära hos skomakaren Johan på Hvilan och 
kom sedan till Karlskrona. Ännu finns personer som minns 
denna faster Hanna. Ja, åtminstone en person, 98-åriga Ruth 
på Hvilan, numera Växjö. Hon minns en gumma som satt och 
gjorde sluring i den öppna spisen. 

Faster Hanna fick ställa upp som barnpiga åt den nya, unga 
torparfamiljen som tillträdde torpet på Hvilan 1909. Oskar på 
Hvilan, skomakaren, och hans hustru Augusta från Damnäs, 
lämnade gärna sina barn, John, Martin och Ruth, i faster Han-
nas vård. På sin ålderdom mindes John den goda sluringen Änkan Johanna Israelsson med barn, barnbarn o barnbarnsbarn i 

Amerika 1918, ur En smålandssocken emigrerar

Lennart och  Yvonne Ängfors framför ryggåsstugan. 
                                                                       Foto: Sölve Hjalmarsson
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Ryggåsstugan på Hvilan.                                                                                                                                                    Foto: Sölve Hjalmarsson

och hur trygg han känt sig hos faster Hanna. Ruth minns att 
hon tyckte att faster Hanna var för dålig på att dra henne i den 
lilla fyrhjulakärran. Det gick för sakta!! Kanske berodde det 
på att faster Hanna vid det laget var i 80-årsåldern! Om faster 
Hanna kan man läsa i Långasjökrönikan  1975 s. 58-59 och 
Långasjökrönikan 1985 s. 12.

Sommarstuga
När faster Hanna dog, 1919, var det inte längre aktuellt att 
hysa folk i backstugan. Oskar på Hvilan stod nu som ägare. 
Under en sommar hyrde bröderna Eric och Karl Elgqist stugan, 
medan de ägnade sig åt hembygdsstudier. Tre år senare överlät 
Oskar den till sin bror Sven. Sven tog väl hand om stugan, 
renoverade den pietetsfullt och använde den under minst 
tio somrar som sommarstuga för sig och sin familj på fyra 
personer. 1936 lät han bygga ett större boningshus, Björket, 

Faster Hanna framför ryggåsstugans gavel omkr 1915
ur Långasjökrönikan 1975

i närheten av ryggåsstugan Stockabäck. När Sven dog 1965, 
togs de båda husen över av dottern Ingegärd Ängfors. Hennes 
son, Lennart Ängfors, minns bl a glada samlingar och hajker 
med SMU-ungdomar från Nybro i den lilla ryggåsstugan. Han 
tillbringade också en hel sommar helt allena i stugan. Efter det 
stora boningshusets tillkomst står dock lillstugan mest som ett 
litet monument över gångna tider. Numera är det Ingegärds 
barn, Ann-Marie, Lennart och Titti med familjer som äger och 
vårdar de båda byggnaderna. 

Tack till Lennart och Yvonne Ängfors!

Text: Annika Hjalmarsson

Interiör ryggåsstugan                                      Foto: Sölve Hjalmarsson
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Trots matbrist lagar familjen 
i Uganda för oväntat besök

Livet på landsbygden i Uganda innebär många utma-
ningar. I genomsnitt äter familjen två måltider om dagen. 
Vad och hur mycket beror på vad de kan skörda. Nästan 
all mat på bordet kommer direkt från det egna jordbruket.

1991 misshandlades Kinyera Benson allvarligt av rebeller. Dom 
skar av hans öron och slog ut hans tänder genom att slå med 
en pistol mot hans käke. Idag arbetar han som självförsörjande 
jordbrukare tillsammans med sin fru Margaret. Men livet är inte 
enkelt. Ibland somnar de hungriga. Och han känner fortfarande 
av smärtor i ryggen efter misshandeln. 

Lunchen består av kassawa och jordnötssås.            Foto: LVF Uganda

Nu börjar fastekampanjen 2012 
– ALLT för att utrota hungern

Nu är det upp till oss! Vi som faktiskt kan äta oss mätta 
varje dag har ansvaret att ge stöd till dem som inte kan 
det. Den 19 februari till den 1 april pågår Svenska kyrkans 
fastekampanj. Nu gör vi ALLT för att utrota hungern! 
Varje bulle räknas!

Det är ingen brist på mat i världen. Den är bara ojämnt för-
delad. Inte bara mellan länder och samhällsskikt, utan också 
mellan kvinnor och män.

Genom Svenska kyrkans unika nätverk av kyrkor och orga-
nisationer över hela världen, ACT-alliansen, finns vi på plats 
och kan påverka där hjälpen verkligen behövs. Vi är där innan 
katastrofen inträffar och vi stannar kvar när den värsta kata-
strofen är över.

Nu är det snart dags. Att baka bullar och bröd och sälja dem i 
vår brödbod (söndag 18 mars kl 16), skänka saker och ätbart 
till vårt Musikcafé (tisdag 27 mars kl 18.30) med lotterier och 
auktion, sjunga och fika med kören och samla in pengar! 

Pengarna som samlas in här i Sverige gör stor skillnad runt om i 
världen. För 60 kronor kan 100 hushåll i Etiopien få rent vatten 
i en hel månad. 150 kronor räcker för en kurs i grönsaksodling 
för en bonde. Och 500 kronor räcker till att betala ett barns 
första skolår i Uganda.

Har du saker att skänka? Vill du baka bröd? Kontakta 
Annika Hjalmarsson på tel. 505 94, Kerstin Hallgren tel. 
504 39 eller Ulla Sköldh Jonsson tel. 254 56.

Tillsammans gör vi ALLT FÖR ATT UTROTA HUNGERN!
Plusgironr 90 01 22-3, Bankgironr 900-1223

Läs mer på svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Kerstin Hallgren, Annette Dahlskog, Annika Hjalmarsson och Ulla 
Sköldh Jonsson Långasjö församlings internationella grupp

Bodde i flyktingläger i fyra år
Jordbruksmarken har funnits inom släkten i nästan 30 år. Men 
för åtta år sedan tvingades familjen fly sitt hem under hot ifrån 
rebellgruppen Lord Resistence Army.  I fyra år bodde de i ett 
flyktingläger, där de var beroende av mat ifrån FN:s World 
Food Program. 

– Vi är glada över att vara tillbaks på vår mark, säger Kinyera. 
Nu kan vi odla vår egen mat och behöver inte längre vara 
beroende. 

Men livet på landsbygden i Uganda innebär många utmaningar. 
I genomsnitt äter familjen två måltider om dagen. Maten väx-
lar mellan boo (ugandisk grönsak), frön, bönor, nötter, hirs, 
kassava och sötpotatis. Vad och hur mycket de äter beror på 
dagsskörden eftersom nästan all mat på bordet kommer direkt 
ifrån det egna jordbruket. 

”Ibland går vi hungriga”
– Ibland kan för mycket eller för lite regn göra att vi går hung-
riga, säger Kinyera. Om vi inte har tillräckligt tvingas vi köpa 
mat på marknaden. På sistone har skörden varit dålig. 

Kinyera och Margaret har varit gifta i 20 år och har hunnit 
skaffa sig åtta barn, varav det äldsta är 19 och det yngsta ett. 

Beredd på oväntat besök
Det är Margaret som lagar maten. De fyra barn som går i 
skolan får hirsgröt till frukost. Efter frukosten arbetar hon 
och Kinyera ute i fältet tillsammans ända tills det är dags för 
Margaret att börja laga lunch.

– Jag brukar laga till nio personer. Sedan räknar jag också alltid 
med att det kan komma oväntat besök. Trots att vi inte har 
tillräckligt delar vi med oss av det vi har till grannar och andra. 
Så är det i vår kultur, säger Margaret.  

Orkar ibland inte amma
– Ibland blir jag riktigt trött, säger hon. Särskilt när jag inte 
har fått tillräckligt mycket mat. Då händer det att jag inte orkar 
amma mitt barn. 

Något som skulle göra livet enklare för familjen, menar han, 
skulle vara om de skaffade sig boskap. 

– Om vi skaffar kossor och getter skulle det hjälpa barnen i 
framtiden, säger han.  

Av LVF Uganda, redigerad av Anna Jonasson
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Vad gör ungdomarna i 
kyrkan?
– ”Vi ville inte sluta …”
Det är konfirmandträff  i Mikaelsgården och jag får en 
liten pratstund med Ebba Gustavsson, Emmaboda och 
Isa Vallien, Algutsboda som tillsammans med fyra andra 
ungdomar har engagerat sig som konfirmandledare det 
här året. 

– Ni konfirmerades förra året och nu har ni ställt upp det här året för 
de nya konfirmanderna, hur kommer det sig?

– Vi ville verkligen inte sluta! Det kändes som om det skulle 
bli så tomt utan våra konfirmandträffar och så ville vi lära oss 
mer, säger Isa och Ebba nästan samtidigt.

– I början på hösten fick vi erbjudande om en ledarutbildning 
och det lät väldigt intressant. Så vi var sex stycken konfirman-
der som ville vara med plus några som varit ledare förra året.

– Konfirmationstiden var spännande, man mognade under 
tiden, förändrades på något sätt. Det är svårt att förklara, men 
så känns det.

– Nu kan jag uppskatta mer av det som händer när vi har våra 
konfirmandträffar och det som vi möter i kyrkan, menar Ebba.

– Det är kul att vara i kyrkan, det är mysigt på något sätt, 
inflikar Isa.

Hur är det då att vara konfirmandledare?

– Det är kul för det mesta. Vi går ju liksom om ett år och det 
är lärorikt. Det vi inte fattade förut, kan vi förstå mer av nu, 
säger Isa.

– Lägret på höstlovet var ännu roligare den här gången, menar 
Ebba. Redan i bussen på väg till Tallnäs stiftsgård fick vi visa 
att vi var ledare. Det var kul att få bestämma och planera, man 
lär sig ta ansvar.

Det var en häftig känsla att få bestämma, att stå och prata 
inför konfirmanderna och upptäcka att de verkligen lyssnar 
och gör som vi säger.

Roligast var nog ändå att planera lekar och bus!

Ni är också med i krykans ungdomsgrupp som träffas på måndagar, 
vad gör ni där?

– Det är jättekul, kommer det snabbt från båda. Vi umgås 
och har det mysigt. Vi träffas på ”kyrkvinden” i Emmaboda 
och det har blivit som ”vår privata ungdomsgård”. Vi får vara 
med och bestämma innehåll och program, så vi är delaktiga i 
vad vi ska göra.

Vi har bl. a åkt tåg till Växjö och gått på ungdomsmässor, de 
har varit väldigt bra med bra musik. Nu inreder vi kyrkvinden 
med diverse grejer som vi kan ha kul med. Vi lagar mat och lär 
oss nya maträtter för några av oss är vegetarianer. Vi planerar 
också att åka Gokart och besöka simhallen. Roligt är också att 
förbereda mysiga andakter, tycker både Isa och Ebba.

Nu är det dags att vara med årets konfirmander. Den här 
onsdagen handlar det om våra hemligheter, våra drömmar och 
önskningar och så får vi en stunds meditation och får pröva 
på att dansa ”heliga danser” tillsammans med Melsene Laux 
från Långasjö.

Ulla Sköldh Jonsson 

Konfirandledarna Isa Vallien och Ebba Gustavsson

Några av årets konfirmander på Tallnäs Stiftsgård

Svenska kyrkan i Uganda
- Genom ACT-alliansen arbetar Svenska kyrkans internationella 
arbete med att organisera grupper av bönder runt om i Kitgumdi-
striktet i norra Uganda. 
- Bönderna får frön, plantor och utbildning i nya jordbrukstekniker, 
lära sig om småsparande, vatten- och sanitetsfrågor och vikten av 
vaccinationer till barn och näringsrik kost till gravida kvinnor. 
- ACT-alliansen planterar också träd och borrar och lagar brunn-
nar för att säkra tillgång till vatten för familjer som flyttar hem ifrån 
flyktingläger. 
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Sång & Musik i Långasjö kyrka  
 
Söndag 18 mars kl 16.00   

Carola Blom sjunger i gudstjänsten  
Brödbod till förmån för fasteinsamlingen! 
Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe i Sockenstugan 
 
Söndag 25 mars kl 10.00 
Mariamässa  
med solist Linda Andersson domkyrkoorganist från Växjö  
 
Tisdag 27 mars kl 18.30  
Musikcafé – ”En doft av vår”  
Lotterier & paketauktion till förmån för fasteinsamlingen! 

Kyrkokören m fl medverkar. Tag gärna med paket! 
 
Söndag 1 april kl 14.00 
Påskmusikal  
med Lilla kören, Junior & Minior  
 
Måndag 30 april kl 19.00 
Musikandakt med Kyrkokören 
Valborgsmässofirande vid sjön 
tillsammans med Röda korset 
 
Söndag 6 maj kl 10.00   
Lisa Andersson spelar saxofon i gudstjänsten 
 
Söndag 27 maj kl 16.00   
Kajsa Sandberg sjunger i gudstjänsten 
 

 

Dagledigträffar i  
Långasjö Sockenstuga 
 

Onsdag 7.3  kl 14.00 
”Småländska bilder” 
Fotografen Lars-Olof Hallberg visar naturbilder från Småland  
och berättar om hur det gick för de gamla bönderna ”Erik och Sigvard”. 
 
 
Onsdag 11.4 kl 14.00 
”Huvud och hjärta mitt i livet”  
Ord och visor med prästen Barbro Fellinger 
 
Välkomna! 

Stilla veckan och Påsk 
 
Måndag 2 april kl 18.30 
Passionsandakt med Taizésånger  
 
Tisdag 3 april kl 18.30 
Passionsandakt med Kyrkokören 
 
Onsdag 4 april kl 18.30 
Passionsandakt med Heliga danser 
 
Torsdag 5 april kl 18.30 
Skärtorsdagsmässa 
 
Fredag 6 april kl 10.00 
Långfredagsgudstjänst 
med Kyrkokören 
 
Söndag 8 april kl 10.00 
Påskhögmässa 
med Kyrkokören 
Kyrkkaffe med påsktårta 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2012 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 14.30 Andakt på Allégården 
 
04.03 2:a Sönd. i Fastan 14.00 Gudstjänst med små och stora - Bibelutdelning 
   Lilla kören, Miniorer, Juniorer  
   U Sköldh Jonsson, B Mård. Kyrkfika  
11.03 3:e Sönd. i Fastan 10.00 Högmässa  S Hjalmarsson 
18.03 Midfastosöndagen 16.00  Mässa Sång – Carola Blom, B H Brunzell 
   Brödbod – Kyrkkaffe med Sockenrådet 
25.03 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Mariamässa  - U Sköldh Jonsson 
   Sång – domkyrkoorganist Linda Andersson, Växjö 
27.03  18.30 Musikcafé ” En doft av vår” med Kyrkokören, 
   Paketauktion och lotterier m.m. 
01.04 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora – Påskspel 
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer och Konfirmander 
   U Sköldh Jonsson, V Andersson, B Mård. Kyrkfika 
02.04 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger  
03.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
04.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Heliga danser   
05.04 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagssmässa  U Sköldh Jonsson 
06.04 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst -  Kyrkokören,  
   U Sköldh Jonsson 
08.04 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
09.04 Annandag Påsk 16.00 Gemensam Påskgudstjänst i Moshult   
15.04 2:a Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa  A Geyer  
22.04 3:e Sönd. i Påsktiden 16.00 Mässa   B H Brunzell  
29.04 4:e Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
30.04 Valborgsmässoafton 19.00 Musikandakt med Kyrkokören 
   Valborgsmässofirande vid sjön 
05.05  11.00 Konfirmation i Algutsboda kyrka  
06.05 5:e Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa med konfirmation Lisa Andersson – 
   saxofon, U Sköldh Jonsson 
13.05 Bönsöndagen 11.00 Gudstjänst med små och stora i Duvemåla hage  
   Pastoratets alla barnkörer och barngrupper m fl. 
17.05 Kristi Himmelfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet  B H Brunzell 
20.05 Sönd. före Pingst 16.00 Mässa firas i Vissefjärda kyrka A Geyer 
27.05 Pingstdagen 16.00 Mässa  Sång – Kajsa Sandberg, U Sköldh Jonsson   
03.06 Heliga Trefaldighets dag 10.00  Högmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson   
 Gångedag  Kyrkkaffe i Sockenstugan – Föredrag 

För uppdaterad information, se Emmaboda Tidning eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Hej 
Nu har skolan starta upp efter jullovet och vi har fått lite (fak-
tiskt rätt mycket) vinter, detta till glädje för en del och förtret 
för andra. För barnen på skolan, fritidshemmet och förskolans 
del är det nog mest glädje bl.a. för att det finns en härlig isbana 
att använda både före och efter skolan. Den används också 
flitigt av hela Långasjö, så vi får tacka och bocka för de som 
stått i kylan och spolat fram isen. På skolan och fritids kommer 
vi också att starta upp vårt ”Skapande skola projekt” där elev-
erna ska arbeta med lera under ledning av Liselott Henrikson. 
Troligtvis kommer temat att bli blommor och det kan man väl 
aldrig få för mycket av, så det ser vi fram emot. På förskolan 
”Skatan” har det börjat röra på sig, vad det gäller utbyggnaden 
av förskolan, och projekteringen går nu in i sitt slutskede med 
en planerad byggstart vid vårterminens slut.

Under vt-2012 kommer vi också att brottas med de nationella 
proven i årskurs 3 och årskurs 6, och de instruktioner på röda 
lappar som följer dessa prov och deras genomförande. Jag vet 
att alla elever gör sitt bästa och det är ju det viktigaste.

Trots alla trevligheter man kan ha av vintern, så önskar jag 
ändå att våren snart kommer, så nästa gång ”Träskoposten” 
kommer ut får vi hoppas att det börjat komma lite vårtecken.

Hälsningar Ingrid Bruze

Föräldrastyrelsen informerar:

Vi är redan i mars och ”nya” föräldrastyrelsen har hunnit 
ha två möten. Vi vill passa på att tacka för förtroendet 
vi har fått, att få vara delaktiga i detta roliga och viktiga 
arbete som föräldrastyrelsen innebär. 

I slutet på november förra året fick vi det efterlängtade be-
skedet, en utbyggnad av Förskolan Skatan kommer att bli 
verklighet. Mycket bra jobbat av alla som har engagerat sig 
speciellt mycket i denna fråga med skrivelser och flera möten 
med bl.a. bildningsnämnden. Som det ser ut nu kommer allt 
vara klart under hösten 2012. Vi i föräldrastyrelsen kommer 
inte att släppa frågan här utan kommer att hålla oss uppdaterade 
och även arbeta tillsammans med Inger Friman Olofsson och 
personal på Skatan om hur man kan förändra och förbättra 
innemiljön på förskolan i och med utbyggnaden. 

Styrelsen kommer att ordna med något under nationaldagen 
här i Långasjö. Troligen blir det en hoppborg då detta varit 
uppskattat åren innan.

Tillslut kom kylan och det gick snabbt att få till en fin is tack 
vare alla som har ställt upp och hjälpt till. Stort tack till er! Isen 
är uppskattad och vi hoppas att vi även i fortsättningen kan 
ha en fin is som vi kan vara stolta över i Långasjö. Det krävs 
en del arbete för att underhålla isen och det hade inte skadat 
med fler frivilliga till nästa år.

Datorerna som det talades om att föräldrastyrelsen skulle köpa 
in till skola och förskola är på plats, kul att vi kunde bidra med 
det. Fritidsgården flyter på som innan och är välbesökt. Vi 
kommer under våren att köpa in lite nya saker så som bland 
annat en ny soffa. Ledarna på fritidsgården gör ett strålande 
arbete och ska ha ett stort tack!

I skrivande stund håller vi på med förberedelserna inför före-
läsningen med Alf  B Svensson i bygdegården den 16 februari. 
Vi hoppas verkligen att det var en bra och givande kväll som 
delades med många föräldrar.

Tveka inte och höra av er om ni har några tankar eller funde-
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ringar. Antingen kontaktar ni oss direkt eller så kan ni lämna 
meddelande i någon av förslagslådorna som sitter uppsatta på 
skola och förskola.

Ha det så bra!

Tina Gustavsson

Vi som sitter i föräldrastyrelsen 2012 är:
Ordförande:   Tina Gustavsson

Vice ordförande:   Veronica Andersson

Sekreterare:   Hanna Eriksson

Vice sekreterare:   Hanna Stensdotter

Kassör:    Nina Klasson

Fritidsgårdsansvarig:  Tobias Klaesson

Träskopost/skolnyttsansvarig: Joakim Adolfsson

Suppleant:   Torbjörn Svensson

Kvartsfinal i ”Vi i femman"

Klass fem här i Långasjö lyckades bli en av de åtta klas-
ser i hela Kalmar län som tog sig vidare till kvartsfinal i 
”Vi i femman". 

Den 26 januari fick vi åka in till radio Kalmar för att i direkt-
sändning tävla mot en klass från Misterhult. Efter en mycket 
jämn och spännande tävling där vi hade ledningen länge så fick 
vi till sist se oss besegrade med siffrorna 17 - 16. Alla var ändå 
jättenöjda och tyckte att det hade varit ett roligt och spännande 
äventyr att få vara med och tävla.

 

Just nu är en av våra tävlanden, Axel Elmersson, stormästare i 
radio Kalmars morgonprogram som sänds på fredagarna. Axel 
har redan vunnit två gånger och tävlar igen fredagen den 2 mars. 
Den här veckan är det ingen tävling eftersom det är sportlov. 

Ingvar Elofsson
Lärare i Klass 4-5

Överst från vänster ser vi Tilda Gunnarsson, Emily Fransson och 
Jakob Arvidsson och på nedre raden Axel Elmersson och Wilma 
Klaesson.

Vi fick vid tre tillfällen under tävlingen använda oss av experter 
för att klara ut svaren på frågorna.

Våra två tävlande i Vi i femman. Wilma Klaesson och Axel Elmersson

Bakre raden från vänster: Joakim Adolfsson, Torbjörn Svensson, 
Tobias Klasson
Främre raden från vänster: Tina Gustavsson, Hanna Eriksson, Nina 
Klasson, Hanna Stensdotter, saknas: Veronica Andersson
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Långasjö klass tävlade i vi 
i 5:an
Som ni säkert vet blir alla 5:e klassare i Sverige tillfrågade 
om de vill vara med och tävla i vi i 5:an. Alla elever får 
svara på frågor och de klasser som lyckas bäst placerar 
sig i kvartsfinal och därefter plockas de två i klassen ut 
som hade bäst svar på frågorna. Stolt lärare i klassen är 
Ingvar Elofsson.

I Långasjö var det Wilma Klaesson och Axel Elmersson. 
Samma dag som tävlingen i radio skulle vara fick eleverna i 
klassen veta vilka ämnen frågorna skulle handla om och de 
utsåg sina experter.

I Kalmar län var det 8 skolor som kom till kvartsfinal.

Wilma Klaessons berättar om Vi i Femman:
Det började med att vi satt i klassrummet och väntade på att 
de skulle säga Långasjö, helt plötsligt sa de faktiskt Långasjö. 
Hela klassen ställde sig upp och började skrika. Det var en rolig 
och spännande upplevelse. Jag tyckte att det allra häftigaste var 
att sitta där inne i Kalmar Radiohus och ha lurar på sig. Prata 
i mikrofoner det var en av de roligaste händelserna i mitt liv. 

Det var Tilda, Emily och Jakob som var experter, Tilda på 
stegen, Emily på lokalt och Jakob på världen. Jag och Axel 
Elmersson var de som tävlade för klassen, TYVÄRR förlorade 
vi med ett poäng, det blev 16-17. 

JAG tror alla var nöjda. Det var jag! 

Wilma Klaesson

Hela klassen och många föräldrar var med och hejade på de 
tävlande som skötte sig jättebra.  Kan nog säga att vi föräldrar 
som var med var nog nervösare än barnen. Även vi tyckte det 
var roligt att få vara med om en radioinspelning. 

Susanne Gustafsson

Tilda Gunnarsson, Emily Fransson och Jakob Arvidsson

Skridskoresa till Tingsryd
Ett stort tack till Långasjö Föräldraförening för ert bidrag till 
vår resa till ishallen i Tingsryd.

Maria & Ingvar 

My, Benita, Olivia, Joanna, Emily, Isak och Wilma K. från Långasjö 
skola

Daniel Torbjörnsson och Jakob Arvidsson på väg ut på isen

Emelie Nilsson och Olivia Pirttijärvi i ”full action”
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Ingrid och Nils-Olof  Nils-
son, Piteå. 

Grattis! säger vi och som pris får de1 års 
prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 
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Intensivt år för EBP-sällskapet

Det är bara ett år sedan Elisabeth Bergstrand-Poulsen-
sällskapet föddes i Långasjö. Men det året har varit hän-
delserikt. Sällskapet har redan 50 medlemmar, de flesta 
i Sverige, några i Danmark och Tyskland. 

Nils Elley, som är sällskapets kassör, har skapat en innehållsrik 
hemsida på nätet. Där finns information om författarinnan 
och konstnärinnan från Långasjö, hennes böcker, hennes 
målningar, hennes historia och mycket annat.

På nationaldagen premiärvisades filmen ”På hökens vingar”. 
Den har sedan visats på många platser och finns även tillgänglig 
på DVD. Sällskapet har medverkat på bokmässan i Växjö. Det 
fick till resultat att Elisabeth Bergstrand-Poulsen åter fick en 
plats i ”Kronobergs författarsamling”. Hon hade tappats bort 
när Långasjö fördes till Kalmar län 1971.

En vacker konstkalender med tretton av Elisabeths målningar 
publicerades före jul. Melsene Laux har skrivit en bok om 
Axels och Elisabeths hem, Klostret, i Köpenhamn. Den är 
ursprungligen skriven på tyska, översatt till svenska och ska 
nu också tryckas på danska. 

Nu pågår arbetet med att skapa en förteckning över Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens konst. Sällskapet har redan gjort ett gott 
arbete för att lyfta fram vår konstnärinna och författarinna och 
för att göra hennes livsverk levande och tillgängligt. Många 
idéer återstår att förverkliga.

Sölve Hjalmarsson

Tilda och Lisa medverkade på EBP-sällskapets första årsmöte. Det 
påminde om barndomsvännerna Lisa (Elisabeth) och Gertrud (Lilja) 
för 100 år sedan.                                                    Foto: Melsene Laux
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DAN 
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 27 april 2012.

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.
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