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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

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 
sockenbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

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

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vårnumret kommer att ha temat 

Motor
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 

Lättgympa med Korpen
Foto Jan-Erik Fransson

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 203

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
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 2013
Manusstopp 2 maj
Utgivning  17 maj
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

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

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd. 

Tack!
Stort tack till Bernt Damne och Rut 
Johansson, Växjö för den fina penning-
gåvan.
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Hälsa, vad är det?
I denna hektiska värld, när man knappt har tid att ta hand 
om sig själv, då kan det kännas tungt att hela tiden höra 
eller läsa om hur man ska leva för att behålla hälsan, för 
att inte få hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes och alla 
andra hemskheter. Vi nästan bombarderas av reklam på 
hälsosamma produkter, viktminskningsmedel och mi-
rakelkurer.  I vår iver att få vara friska, krya och vackra, 
hoppar vi kanske på dessa lockande erbjudanden och 
tror att allt ska bli perfekt om vi bara tar några piller om 
dagen. Men så enkelt är det oftast inte…
 

Vad är det som gör att vissa är friska, och att andra får dras 
med sjukdomar? Vad är det som gör att vi blir sjuka? Eller vad 
är det som gör att vissa människor får vara friska hela livet?

Är det generna? Är det hur vi lever, vad vi äter, eller kanske 
hur vi tänker, som gör skillnad? Mest troligt är att alla dessa 
faktorer tillsammans gör skillnad, men det finns alltid undantag, 
en del röker, dricker och äter det vi kallar ohälsosam mat, men 
är aldrig sjuka ändå. Vad beror det på? Tur kanske? 

Liv med diabetes
Det kan vara jobbigt att leva med en kronisk sjukdom, som 
man alltid måste ta hänsyn till. Många är vi som lever med tex 
diabetes, som jag själv. Att få en sådan diagnos i ung ålder är 
inte roligt, det känns som att hela världen rasar samman. Jag var 
16 år och min första tanke var, ska jag aldrig få äta godis mer? 
Kan tyckas vara konstigt att detta var det största problemet, inte 
att lära sig ta sprutor och hålla balans på blodsockret, utan att 
aldrig mer få äta godis, det var det värsta för mig. Men tiden går 
och allt utvecklas, under alla dessa år med diabetes har mycket 

förändrats nu finns inget som är förbjudet, man kan visst äta 
lite godis ibland. Man har större koll själv på medicinering och 
kan oftast sköta detta själv med många bra hjälpmedel. 

Även om man har en kronisk sjukdom, är det inte alltid man 
känner sig sjuk, och oftast tänker jag inte på min sjukdom, den 
bara finns där, man lär sig att leva med den. Ibland när jag ska 
svara på frågan: ”Har du några sjukdomar?” Svarar jag spontant 
”nej, jag är inte sjuk”, sen kommer jag på ja visst ja, diabetesen.

Njut a livet!
Jag tror faktiskt att är man nöjd med det liv man lever, om 
man trivs med sig själv och kan tänka positiva tankar varje 
dag, så har man kommit en bra bit på vägen. Tycker man att 
man är för stressad, för tjock, för smal eller för lat, då kanske 
det är dags att ta tag i saken och göra något åt det, inte för 
andras skull utan för sig själv. Om man tar ett litet steg varje 
dag mot ett mål som man vill nå, så kan man känna sig nöjd 
och känna glädje. 

Vi har ju faktiskt fördelen att bo ute på landet här i Långasjö, 
att kunna andas ren skogsluft, dricka rent vatten och kunna 
njuta av det som naturen ger oss, promenader runt vår fina sjö 
och goda tomater från växthuset mm.

I detta nummer av Träskoposten hoppas vi kunna ge lite in-
spiration angående hälsa och hälsosam livsstil. Läs och ta för 
dig av alla goda råd!

Eva Garami
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Långasjö Sockens Hembygdsförening

Årsmöte
Söndagen den 10 mars kl 15.00 i Sockenstugan

”Kom hjärtans fröjd”
Annika o Sölve Hjalmarsson kåserar om 

växter på Klasatorpet

Årsmötesförhandlingar
Kaffe

      Välkommna                                               Styrelsen

Vill du sköta kaffeserveringen på Klasatorpet?
Om du är intresserad hör av dig till

Ruth 50234 eller Stig 50171

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
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Långasjö PRO
informerar
December
Vid föreningens decembermöte uppträdde Långasjö skola 
med sin mycket småsjungna Luciatablå. Vi åt välsmakande 
jultallrikar, pratade och hade det mysigt tillsammans.

Januari
Långasjö PRO-förenings januarimöte började med att Ulla S 
J höll parentation över fyra av våra medlemmar. Kantor Britta 
Mård medverkade med pianomusik.

Vid förhandlingarna bestämdes vårens mötesdatum och pro-
gram. Det informerades om resor och informationsblad om 
kyrkresan delades ut. Ulla Sköldh Jonsson läste och berättade 
om tre lite unika präster från äldre tider.

Februari årsmöte
Till styrelse för 2013 valdes: ordf. Olle Henriksson,

sekr. Ulla Nilsson. Övriga styrelseledamöter: Maria Elofsson, 
Kerstin Olsson, June Eriksson, Gerd Lönngren och Gunnar 
Nilsson. Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och 
fastlagsbulle som Sparbanken Eken bjöd på. Stig Hermansson 
berättade hur och varför Sparbanken Eken bildades.

Vårens möten
Mars tisdagen den 12;e kl. 14,00 i Sockenstugan. Lotta Od-
lingsson sjunger för och med oss. Kaffe och lotterier.

April tisdagen den 16:e kl. 14,00 i Sockenstugan. ”Viva ton och 
reflexion”. Vivan Winkvist sjunger och spelar med tema våren.

Kaffe och lotterier.

Maj tisdagen den 21:e kl. 14,00 i Sockenstugan Emmaboda 
PRO förenings sångkör svarar för underhållningen. Kaffe, 
lotterier.

Olle Henriksson

Vårkalendern

Mars

6/3 kl. 18.00 GoIFs Idémöte i klubblokalen

10/3 kl. 15.00 Hembygdsfören. årsmöte i Sockenstugan

12/3 kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

14/3 kl. 18.30 Naturvårdsfören. årsmöte i Sockenstugan

17/3 kl. 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

17/3 kl. 17.15 Sockenrådetas årsmöte i Sockenstugan

20/3 kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

24/3 kl. 14.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

27/3  Föräldrastyrelsen

April

14/4 kl. 14.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

16/4 kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

24/4 kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

25/4  Föräldrastyrelsen

30/4 kl. 19.00 Valborgsmässofirande i Långasjö kyrka

Maj

2/5  Manusstopp

9-26/5 kl. 13-18 Minnesutställning Galleri Garvaregården

17/5  Träskopostens sommarnummer

19/5 kl. 14-18 Öppet hus i Mundekulla

20/5  Föräldrastyrelsen

21/5 kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

26/5 kl. 10.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

Juni

2/6 kl. 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

15/6 kl. 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 35.
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är slut 19.45 så hon är bokad på den tidiga bussen kl. 20.00. 
En kvart senare är hon hemma. Pelle hinner en sväng till 
fritidsgården och hänger med kompisarna innan han går till 
karaten. När karaten är slut hinner Pelle byta om och varva ned 
en stund innan bussen går hem till Långasjö kl.21.00. 

Båda ungdomarna tar sig till sina fritidsintressen denna kväll 
utan att någon av föräldrarna behövt skjutsa en meter.

Mattias 25 år och sönerna Leo 1 år och Ville 4 år ska till Kyrkis 
i Emmaboda som börjar kl. 9.30. De blir hämtade hemma i 
Pellamåla. Efter Kyrkis äter de lunch med farmor på hotell 
Amigo och hinner även med att titta in till leksaksaffären innan 
de börjar returresan. 

 

Följande gäller från 9 december:
Trafiken är öppen för beställning under veckans alla dagar:

Måndag-fredag kl. 07.00-18.00

Lördag, sön- och helgdag kl. 08.00-17.00

Ring 010-21 21 000 (menyval 3) för att beställa din resa.

Du beställer resan senast två timmar före avfärd.

Sällskapsdjur får ej medtagas.

Anki Torgnyson

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

Närtrafik för alla åldrar 
måndag-fredag!
Per Ålind från Kollektivtrafikmyndigheten vid KLT 
(Kalmar läns trafik) medverkade vid ett möte i Långasjö 
vandrarhem den 18 januari. Per informerade om föränd-
ringarna i kollektivtrafiken som började gälla 9 december 
2012 där en del turer ersatts med Närtrafik. 
– En del tror att Närtrafiken är en slags färdtjänst för 
gamla och sjuka, men närtrafiken är till för alla, säger Per.

Från den 9 december har Närtrafik införts i alla kommuner 
i länet. För invånarna i Emmaboda kommun innebär detta 
en utökning från två till fem dagar i veckan måndag-fredag. 
Närtrafiken är förlagd till dagtid med ett undantag.

– Emmaboda erbjuder Närtrafik på onsdagskvällar, det är 
unikt i länet, säger Per.

Närtrafiken har en fast tidtabell men det som skiljer från den 
vanliga linjelagda trafiken är att man måste ringa och beställa 
minst två timmar innan och att man blir hämtad vid bostaden. 
Om ingen ringer och beställer går det ingen buss. På det sättet 
sparar man på miljön.

Information om tider och turutbud:

Se www.klt.se eller ring kundtjänst på tel. 010-21 21 000.

Det går att åka Närtrafik Långasjö - Kalmar, se tidtabell.

Vad kostar resan?
Ordinarie länstaxa gäller även i Närtrafiken. Det blir alltså inte 
dyrare att åka med Närtrafiken.

Precis som i vanliga linjetrafiken är Reskassa det mest prisvärda 
alternativet för att betala en enkelbiljett i närtrafiken.

Några exempel på hur man kan använda Närtrafiken:
Filippa, 14 år, bor i Långasjö och går på gitarrworkshop på 
GoOn och hennes storebror Pelle 16 år går på Karate i Em-
maboda på onsdagskvällarna. När Filippa beställer deras resor 
på förmiddagen får hon veta att de kommer att blir hämtade 
hemma i Långasjö strax efter halv sex. En halv timma senare 
är de framme i centrala Emmaboda. Filippas gitarrworkshop 
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Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter

Emmaboda Bostads AB

0471-24 98 31

Kyrkvägen 28, 3 rok, 119 kvm

7232:-/månad

Ledig from 1 mars

Kyrkvägen 28, 3 rok, 100 kvm

6.453:-/månad

Hus och gårdar

Henrik Håkansson

Dansk Ejendoms Consult

+45-39292997

Allgunnås

Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm

Bud önskas

Resor med kvalitet och 

omtanke - DackeBuss
GRUPPRESOR • FÖRETAGSRESOR
SKOLRESOR • IDROTTSRESOR

KONTAKTA 
OSS FÖR:

0470-280 00
0481-138 00 
0480-132 85
info@dackebuss.se www.dackebuss.se

Skrivelse till Trafikverket
Sockenrådet och föräldrastyrelsen har under flera års tid 
uppmärksammat och påpekat behovet av hastighetsbe-
gränsande åtgärder, samt gång- och cykelväg genom 
Långasjö. 

Det har gjorts hastighetsmätningar, förts diskussioner med 
kommunen och varit med i översiktsplanen för Emmaboda 
kommun. Eftersom kommunen inte äger vägen har Föräld-
rastyrelsen och Sockenrådet skickat en skrivelse, tillsammans 
med namnunderskrifter, till Trafikverket för att försöka få till 
stånd en förändring. Vi tycker att en gång- och cykelväg borde 
vara en första åtgärd. Vi väntar nu på svar från Trafikverket 
och hoppas på en snabb handläggning av ärendet.

Ur skrivelsen till Trafikverket:
I Emmaboda kommuns förslag till Översiktsplan 2012 finns Lång-
asjö by med som utvecklingsområde. En av de punkter som nämns i 
förslaget är åtgärder för ökad trafiksäkerhet genom samhället.
Vi baserar detta på den hastighetsmätning som genomfördes, på initi-
ativ av Föräldrastyrelsen, hösten 2009 på tre platser längs väg 509. 

Mätningarna visade att mer än 50 % av trafiken överskred tillåten 
hastighet. Enligt vår bedömning är trafiksituationen den samma idag.
Vägen har idag minimalt med hastighetsbegränsande åtgärder. En 
fungerande cykelväg saknas också. Det innebär att flertalet skol-
barn cyklar längs väg 509 till och från skolan. Vi vill att åtgärder 
genomförs innan någon allvarlig olycka inträffar med tanke på vägens 
utformning och de hastighetsproblem vi upplever. En sammanhängande 
gång- och cykelväg utefter väg 509 bör vara en första självklar åtgärd. 
Projektet har under många år funnits i kommunens översiktsplan.

Veronika Andersson

Veronika med elever framför Långasjö skola
Foto Peter Bressler SR
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Årsmöte

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Torsdagen den 14 mars kl 18.30 
i Sockenstugan

Efter förhandlingarna bjuder vi på
sedvanlig smörgåstårta, kaffe och kaka

Varmt välkomna!
Styrelsen

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Långasjö Ridhus Ekonomiska Förening 

Föreningen hade årsmöte i kafeterian den 3 februari. 

Den ekonomiska föreningen äger ridhuset och hyr ut det till 
Långasjö Hästsportklubb. 

Till ny styrelse valdes Ivar Fransson ordförande, Annika Ar-
vidsson kassör, Mikael Berzelius sekreterare, Krister Jonsson 
ledamot och Ulla Gustafsson revisor.

Susanne Gustafsson

Ulla Gustafsson, Mikael Berzelius, Annika Arvidsson och Ivar Frans-
son                                                                Foto Susanne Gustafsson
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Hälsa genom huden
Det finns många faktorer som påverkar vår hälsa och vårt 
välbefinnande, t ex kost, motion, arv, miljö osv. En annan 
hälsofaktor är hur vi vårdar och tar hand om huden. Men 
kanske tänker man inte så mycket på vad valet av hud-
vårdsprodukter har för betydelse för hälsan.

Huden är kroppens största organ, ca 1,8 m2 stor och ca 4 kg 
tung och den har många viktiga funktioner att fylla. Den ska bl.a 
skydda underliggande vävnader och vara ett utrensningsorgan. 
Den är både vår tredje njure ( avgiftningsorgan ), men också 
vår tredje lunga och alltså viktig för kroppens syreupptag. Den 
kan både absorbera och avsöndra olika ämnen.

Allt vi t ex tvättar och smörjer oss med tas upp av huden och 
går ut i blodet via kapillärer och blodkärl som försörjer hudens 
yttersta skikt med syre och näring. Därför har det stor betydelse 
vad vi använder för hudvårdsprodukter.

Vår livsstil ställer höga krav på huden och idag köper vi fler 
hudvårdsprodukter än någonsin.

Utbudet av produkter är enormt och det är inte lätt att välja 
eller veta vad det man köper innehåller eller kommer ifrån.

Större delen av alla hudvårdsprodukter är dock baserade på 
mineraloljor vilka är restprodukter från den petrokemiska 
industrin ( utvinning av oljor, bensin, fotogen osv ), vilka inte 
kan brytas ner i naturen antingen de finns i en oljetanker eller 
i en hudkräm.

Den lagras istället i lymfan och ger cellförändringar som kan 
leda till olika hälsoproblem.

Mineraloljor har också effekten att de täpper till och inte låter 
huden andas.

Andra ingredienser kan vara begagnade frityroljor och slak-
teriavfall, men det finns också tusentals olika kemikalier och 
syntetiska ämnen som vi tar upp i kroppen och som är svåra 
att göra sig av med.

Ett tryggare och hälsosammare alternativ kan vara att välja en 
biologisk hudvårdsprodukt.

Den är gjord enbart på råvaror från naturen och innehåller 
inga syntetiska eller giftiga ämnen och heller inga djurrester.

En biologisk produkt jobbar med huden och tvättar och 
smörjer på djupet, bygger upp och låter huden andas. Den är 
koncentrerad och dryg och är nedbrytbar både på kroppen 
och i naturen.

Tack vare ökad kunskap hos människor i allmänhet och att ef-
terfrågan på renare produkter ökar, blir viljan hos producenter 
att tillverka mer naturliga och ekologiskt hållbara produkter 

större. En utveckling vi mås-
te tro kommer att fortsätta 
eftersom det handlar om 
framtiden för oss som indi-
vider och hela vår miljö.

Ann Waldemarsson

Massageterapeut - 
Genuin Svensk Massage i 
Långasjö
Christel Algotsson började intressera sig för massage 
när hon själv hade ryggproblem och fick hjälp med detta 
genom massage.  

Det finns många olika massagetyper men Christel valde att 
utbilda sig till Massageterapeut inom Genuin Svensk Massage 
som är en behandlande och mer djupgående typ. 

Tanken med den Genuina Svenska Massagen är att behandla 
orsaken till problemen. Har man till exempel mycket huvud-
värk kan det komma från musklerna i nacken och överdelen 
av ryggen och då masseras dessa muskelgrupper för att få 
muskelknutor och spänningar i musklerna att slappna av.

Massagen hjälper musklerna att behålla sin smidighet genom 
att öka blodcirkulationen i musklerna. Detta massagesätt 
passar alla människor från stillasittande till elitidrottsmän och 
används även som förebyggande behandling och inte bara vid 
akuta problem.

Christel Algotsson har massagebehandling i sin studio
Foto Ur Chritel Algotssons bildarkiv

Hemma i huset på Hagvägen 7 i Långasjö har hon inrett ett 
rum som hon har sin verksamhet i. Christel berättar att hon 
åker till olika företag och masserar personalen. Hon är också 
återförsäljare av Aloe Vera produkter.

Susanne Gustafsson och Christel Algotsson
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Många vill ha en               
restaurang i Långasjö
Finns det behov av en restaurang eller ett café i Lång-
asjö? Det var första frågan i enkäten som Sockenrådet 
och arbetsgruppen för landsbygdsutveckling sände ut i 
december. 44 % av hushållen besvarade enkäten. I dessa 
hushåll finns 400 personer i olika åldrar.

De allra flesta (85 %) anser att det behövs en restaurang eller 
ett café. Ännu fler (88 %) kunde tänka sig att besöka restau-
rangen eller caféet om det fanns. ”En lokal som kan fungera som 
samlingsplats för ungdomar”, var en kommentar. En ”pub” i ordets 
ursprungliga bemärkelse, alltså ett ”public house”, som träffpunkt, 
föreslog någon annan. En tredje kunde nöja sig med ett ”särskilt 
rum för matgäster på Allégården”. Andra önskemål var en pizzeria, 
eller en ”lokal för t ex bordtennis, biljard, minigolf  och curling”.

En projektgrupp har redan börjat arbeta med den här frågan. 
Linnéuniversitetet har fått pengar från Familjen Kamprads 
stiftelse för att studera entreprenörskap på landsbygden. 
Socknarna Långasjö, Älmeboda och Urshult valdes. I Långasjö 
bildades två projektgrupper, varav den ena tog tag i frågan om 
restaurang eller café i Långasjö. Gruppen består av Ann-Helen 
Alexandersson, Elisabeth Arvidsson, Sara Dahlskog, Andre-
as Garami, Ingvar Gustavsson och Sölve Hjalmarsson från 
Långasjö samt Sanna Östmark, Clara Bredberg och Josephine 
Karlström från Linnéuniversitetet. 

Vad som kommer ut av detta vet vi inte än, men den första 
tanken är att undersöka möjligheten att bygga en lokal nära 
badplatsen vid Långasjön. På bottenplanet skulle kunna finnas 
bastu, toaletter och omklädningsrum för badgäster. Och på 
övervåningen en mötesplats och restaurang med uteservering 
mot sjösidan. ”Restaurang Sjökanten” har någon redan före-
slagit som ett tänkbart namn.

Hur skulle ett sådant bygge kunna finansieras? Det är kanske 
här ”Långasjö-andan” kommer in i bilden. Restaureringen av 
Långasjön, tillkomsten av butikslokalen och ridhuset är goda 
exempel. När vi ställde frågan i enkäten: ”Skulle du kunna tänka 
dig att köpa andelar i ett sådant projekt?” – alltså en restaurang, 
svarade 50 % ”ja” och 43 % ”nej”. Hälften av 427 hushåll skulle 
kunna betyda att minst 200 personer i Långasjö är intresserade 
av att bidra med pengar. Och andra kanske vill hjälpa till på 
annat sätt för att förverkliga drömmen om en bra restaurang 
eller ett café. 

Mobilsamåkning?
Nästa fråga handlade om mobilsamåkning. Tanken väcktes för 
ett år sedan, då Maja Söderberg från Tolg besökte Sockenrådets 
årsmöte och berättade om projektet. Sedan dess har frågan 
stötts och blötts i olika sammanhang. Kommunledningen är 
intresserad. Länstrafiken kan tänka sig ett samarbete. 

Samåkning och busstrafik kan samordnas i systemet. Vid ett 
möte med Per Ålind från Länstrafiken fick vi veta att man kan 
beställa närtrafikbuss från sin egen dörr fem dagar i veckan. 
Anki Torgnysson berättar om detta i en särskild artikel i detta 
nummer av Träskoposten.

I enkäten svarade 80 personer (43 %) att mobilsamåkning är 

en bra idé. Lika många är intresserade passagerare och 53 kan 
tänka sig att ta med passagerare. Sedan kan det finnas ett antal 
intresserade bland dem som inte besvarade enkäten.

Det betyder att det finns ett underlag för att gå vidare med 
projektet. Det finns möjlighet att få Leader-stöd till finansie-
ringen. Men det behövs en liten grupp eldsjälar som vill 
arbeta med frågan. Sockenrådets styrelse vill stödja en sådan 
arbetsgrupp, men anser sig inte ensam klara ytterligare en 
uppgift. Vid Sockenrådets årsmöte den 17 mars skulle vi kunna 
utse en arbetsgrupp om tillräckligt intresse finns.

Nyproducerat boende
41 personer (eller hushåll) är intresserade av att flytta till ny-
producerat boende i Långasjö, och 29 har svarat att de känner 
någon annan som är intresserad. Några har garderat sig och 
svarat att det beror på kostnaden. Och det är kanske det som 
är problemet. Det kostar mycket att bygga bostäder idag. Och 
därmed blir hyreskostnaderna eller boendekostnaderna höga. 
Men den som ser möjligheterna ska veta att intresse finns.

Svalt intresse för Servicepunkt
Det som vi först trodde var en bra idé för landsbygdsutveckling, 
nämligen en s.k. servicepunkt, där man kunde få hjälp med 
myndighetskontakter, internettjänster med mera, motsvarade 
inget stort behov. Det är nog så att de flesta sköter sådana ären-
den på egen hand eller med hjälp av anhöriga. Dessutom är nog 
många nöjda med den service man får på Sparbanken Eken.

Men 23 personer skulle gärna vilja få hjälp med hemsändning 
av livsmedel och dagligvaror. Och inte mindre än 39 bland de 
svarande skulle vilja beställa ”fixartjänster” som snöskottning, 
fönsterputsning och glödlampsbyten. Vem nappar på denna 
affärsidé?

Ytterligare kommentarer och önskemål:
• Asfalterad cykelväg genom hela Långasjö 

• Cykelväg till Emmaboda

• Fler kommunikationer på helgerna

• Bättre underhåll av vägar, vägbelysning

• Hålla iordning gångvägen hela året i södra delen

• Shoppingbuss till större stad

Möjlig plats för ”Restaurang Sjökanten”
Foto Eva Garami
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• Hyrsläp

• Fiberbredband

• Bättre mobil täckning

• Fler promenadstigar, motionsslingor i skogen

• Kiosk

• Matkasse

• Söndagsöppet i affären

• Badtunna vid sjön

• Toalett vid sjön

• Barnaktiviteter, barngympa, simskola

• Seniorboende, marklägenheter

• Utveckla Allégården – fler platser

• Musteri

• Öppen kyrka

Tre presentkort lottade vi ut. 
De gick till:

Niclas och Veronika Andersson, Kyrkvägen 42

Lena Fransson, Allgunås

Inger Gertsson, Skurebo

Tack till er alla som besvarade enkäten!

Vid Sockenrådets årsmöte den 17 mars kommer professor 
Anders W Johansson och studenterna från Linnéuniversitetet 
att berätta om hur de uppfattar Långasjö-andan. Välkomna!

Sockenrådet / Sölve Hjalmarsson

Levande Landsbygd 
- Ett Samarbete mellan Långasjö och 
Linnéuniversitetet

Under hösten 2012 har Linnéuniversitetet, med stöd från 
Familjen Kamprads Stiftelse, påbörjat ett projekt med 
syfte att arbeta för en levande landsbygd i Älmeboda, 
Urshult och Långasjö. Projektet handlar om att stödja 
kreativa initiativ för utveckling av dessa bygder genom 
att identifiera och finna lokalt förankrade idéer vilka skall 
driva bygderna framåt.

Under hösten 2012 har Linnéuniversitetet, med stöd från 
Familjen Kamprads Stiftelse, påbörjat ett projekt med syfte 
att arbeta för en levande landsbygd i Älmeboda, Urshult och 
Långasjö. Projektet handlar om att stödja kreativa initiativ för 
utveckling av dessa bygder genom att identifiera och finna lokalt 
förankrade idéer vilka skall driva bygderna framåt.

I Långasjö har det därför under hösten genomförts fokusgrup-
per med deltagare från bygden. Det har diskuterats kring vad 
som är viktigt för Långasjö, vilka lokala drivkrafter som verkar 
inom bygden samt vilka initiativ som finns för att utveckla 
Långasjö som bygd. Tillsammans med den lokala gruppen 
som medverkat och deltagare från Linnéuniversitetet i Växjö, 
bestående av professor Anders W Johansson samt entrepre-
nörskapsstudenterna Oskar Andersson och Sanna Östmark, 
har gemensamma förslag på utvecklingsprojekt tagits fram.

Här presenterats de projekt som tagits fram och som nu 
startas upp i Långasjö:

Projekt Mötesplats
Med hänsyn till den lokala utvecklingsplanen samt diskussioner 
med boende i Långasjö har det lyfts fram en önskan om en 
mötesplats i bygden. En mötesplats som främst skall grunda 
sig i en restaurang eller ett café. Genom att utforma ett projekt 

vilket syftar till att uppföra ett matställe i bygden så kan bybor 
såväl som turister på ett naturligt sätt träffas och umgås. Det 
här projektet avser därmed bidra till arbetet kring en levande 
landsbygd. Förhoppningarna är att matstället skall kunna finnas 
centralt i bygden och att det därmed skall kunna fyllas med 
andra aktiviteter.

I och med projektets omfattning har det formerats en projekt-
grupp med deltagare från Långasjö samt en representant från 
Linnéuniversitetet. Har ni tankar eller idéer kring projektet är 
ni välkomna att kontakta Sanna Östmark, Linnéuniversitetet, 
sanna.ostmark@gmail.com, tfn 073-695 47 54. 

Projekt Utveckling av bygdens värdegrunder
Detta projekt var något som växte under ett möte med delta-
gare från långasjöbygden. Under diskussionen kom det fram 
att bygden vill se en tydligare samverkan i bygden, ökad turism 
och skapa sig en bättre marknadsföring.  I dagsläget jobbar 
vi med att finna de positiva och vackra värdegrunderna som 
finns i bygden och hur olika människogrupper ser på detta, 
samt finna grupper inom bygden som kan behöva en tydligare 
samverkan. Därefter kommer vi i projektgruppen jobba fram 
eller uppdatera kanaler och tillvägagångssätt som gör att dessa 
positiva värdegrunder når ut till bygden och människorna ut-
anför bygden. Vi jobbar även med att finna kanaler som kan 
underlätta för den interna kommunikationen inom bygden för 
att göra Långasjö än mer stark som landsbygd. Vid frågor och 
funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta mig, 
Oskar Andersson, Linneuniversitetet Växjö, tfn 073-704 29 
35, oskarleifandersson@hotmail.com. Ytterligare ett projekt 
handlar om att kartlägga äldreboendet i samtliga tre bygder, 
Långasjö, Älmeboda/Rävemåla och Urshult. Kontaktperson 
för detta projekt är hampus.meisner@live.se

Vid övergripande frågor kring levande landsbygdspro-
jektet vänligen kontakta Anders W Johansson, Ekonomi-
högskolan Linnéuniversitetet, anders.w.johansson@lnu.se, tfn 
0727-34 61 22

Oskar Andersson
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Motion och hälsa

Målet är att alla ska må bra
Eftersom jag haft förmånen att vara med och leda motions-
gymnastiken för damer i Långasjö under närmare 40 år vill jag 
gärna betona betydelsen av denna aktivitet.

Under förkortningen SRB förklarades detta också i Träskopos-
ten nr 1 2011. S = Styrka, R = Rörlighet, B = Balans.

Tillsammans har vi utvecklat en verksamhet som är obero-
ende av trender men som tar hänsyn till vad vi vill, kan och 
behöver. Det kräver en del förberedelser men det uppvägs av 
ett positivt gensvar.

Av de efterföljande inläggen framgår också tydligt att kvinnor 
i alla åldrar deltar. Det är glädjande att såväl aktiviteten som 
samvaron känns välgörande.

Margareta Hermansson

Snart “rundsmörjning” igen
Jag minns min röda “asfaltbubbla” (VW), hur den efter en 
rundsmörjning kunde rulla många mil utan kärva pedaler, 
gnällande dörrar eller annat som tog emot…

Så kan jag röra mig med lätthet utan jämmer eller stelhet efter 
måndagskvällens pass. Det brukar kännas som man har rört 
på varenda led i kroppen, vridit och rullat och sträckt ut. Man 
upptäcker muskler som man inte visste om att man hade. Men 
åh vad smidig och nästan vig man känner sig! Och roligt har 
vi, unga och gamla tillsammans. Vi sporrar varandra tror jag; 
“kan hon kan nog jag också, och orkar hon så länge då tar jag 
också i lite till“. Men allra mest tycker jag den mycket omväx-
lande musiken och Margaretas uppmuntrande rop inspirerar till 
“stordåd” och uthållighet. Jag längtar redan till nästa måndag 
kl 18.00 då ska jag på “rundsmörjning” igen!

Ros-Marie Sandberg

Träningen är en social aktivitet
Det började när jag var gravid med min son Ludvig. Min 
barnmorska rådde mig till att träna och röra på mig under 
graviditeten. 

Tidigare hade jag gått på gympa i Emmaboda men så såg jag 
en lapp i affären om ”gympa för damer”. 

Eftersom jag har långt att pendla till mitt jobb så gillade jag 
verkligen att denna gympa var i Långasjö gymnastiksal. Det 
innebar att jag skulle slippa ta bilen för att komma till gympan. 

Så en måndag, hösten 2010, vågade jag mig dit. Om jag ska 
vara ärlig så var jag lite orolig att jag inte skulle vara välkommen 
med tanke på att jag inte kände mig som en ”dam”. 

Men vilket välkomnande!

Varje måndag är det cirka 20 damer, i åldrarna 26-86, som 
träffas och gör av med energi. Många av damerna är där tidigt 
för att prata och umgås en stund innan det är dags att svettas. 
För träningen är en social aktivitet. 

Och just gympan är inte bara träning för kroppen utan även 
för hjärnan. Det märks inte minst om man är lite trött i hu-
vudet när man kommer dit. Då kan det vara svårt att få ihop 
rörelserna som de ska vara och att komma i takt till musiken 
kan vara en omöjlighet.

Som ledare har vi Margareta Hermansson. Hon gör att det är 
extra roligt att komma dit. Hon är en mycket positiv person och 
hon är mån om att var och en ska röra på sig i den utsträckning 
som passar var och en bäst.  

För mig är träning och hälsa viktigt. Jag vill röra på mig och 
äta nyttigt men absolut kunna unna mig en sötsak ibland. Jag 
bryr mig inte så mycket om vad det står för siffror på vågen. 
Huvudsaken är att jag är relativt nöjd med mig själv och att 
jag känner att jag mår bra. 

Jag är absolut säker på att om jag är aktiv med gympa när jag 
är 80-90 år då är jag riktigt nöjd med mig själv!

Johanna Karlsson

Damerna i Lättgympan

Övre raden från vänster: 
Johanna Karlsson, Lena 
Steen, Siv Johansson, Evy 
Söderberg, Gun Medin, Elsie 
Fransson, Ros-Marie Sand-
berg, Gun-Britt Karlsson, 
Ann-Marie Månsson, Monica 
Ericsson, Birgit Karlsson, 
Ulla Münter, Ingrid Åsman, 
Linda Gustafsson, Lisette 
Bertilsson
Nedre raden från vänster: 
Britt-Marie Klaesson, Karin 
Bard, Margareta Hermansson, 
Ulla Nilsson, Hilkka Alexan-
dersson, Gunla Johnson

Foto Jan-Erik Fransson
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– Det är verkligen ingen prestation att gå på Korpens lättgympa 
en gång i veckan, säger Gunla. Det är ett sant nöje! Och ett 
bra sätt att hålla sig i trim.

– Gymnastiken ger mig så mycket och känns behaglig, fortsätter 
Gunla. Man är i rörelse hela tiden under den timme gymnasti-
ken pågår. Väl genomtänkta övningar gör att man får röra på 
alla leder, med ökad rörlighet som följd.  

Förutom den kroppsliga träningen ger gympan en god gemen-
skap. Alla känner alla och olika åldrar är representerade. Tre 
generationer är på gympagolvet samtidigt. 

Gunla Jonsson   Foto Annika Hjalmarsson

Gunla berättar
I mer än 45 år har Gun-
la Johnson deltagit i 
damgympan i Lång-
asjö. 

Därmed är hon en av 
de verkliga veteranerna 
och dessutom äldst i 
gänget – fast det kan 
man inte se!

Gunla minns det året hon var tvungen att avstå från gymnastik. 
Det var en stor sorg att inte kunna delta. Men hon hade blivit 
avrådd av sin läkare, eftersom en cortisonkur hade gett skad-
or på hennes ryggrad. Men vännerna Hilkka och Margareta 
uppmanade henne att försöka vara med på lättgympan och nu 
upplever Gunla att just gympan har gjort att ”ryggen är så bra 
som den kan”. Hellre ett gympapass än att stå vid diskbänken, 
tycker ryggen. 

Förutom gympan ser Gunla till att få en rejäl promenad varje 
dag. En runda runt sjön är för lite, det blir två istället. Eller 
vägen runt Mon och Klasatorpet. Målet är en timmes stavgång 
om dagen, men det är inte alltid det blir av. Å andra sidan blir 
det två timmar ibland, så det jämnar ut sig. Goda vännen Hilkka 
är en trogen promenadkamrat.

För övrigt har Gunla inga hälsoknep att dela med sig av. – Tack 
och lov behöver jag inte hålla någon diet, utan kan äta vad som 
helst, säger Gunla. Det är en ynnest att få må som jag gör.

Annika Hjalmarsson

Maten och hälsan
I ett temanummer om hälsa har maten en 
given plats. Vi äter varje dag. Flera gånger. 
Vad ska man äta för att må bra? Att äta är inte 
bara att förse sin kropp med byggmaterial och 
bränsle. Att äta gott är en viktig del av livet.

Vi lever i en tid då råden om hur man bör äta för 
att må bra duggar tätt. Det är inte helt enkelt att sammanfat-
ta alla olika teorier om vad som är hälsosamt. Men utan att 
surfa sig allt för trött på nätet efter något ”rätt svar” så kan 
man väl ändå konstatera att det vi stoppar i oss måste påverka 
vårt välmående i väldigt stor utsträckning. Jag gjorde just en 
empirisk självstudie och åt i rask takt upp åtta gräddbollar. Jag 
mådde inte alls bra. Alltså stämmer det: Det vi äter påverkar 
vårt välmående!

Om vi då leker med tanken att jag bara levde på gräddbollar alla 
veckans dagar. Ja, det blir man faktiskt ganska snabbt äcklad 
av att bara tänka på. Enformig kost över huvud taget. Kan du 
tänka dig att äta sötsur sås till frukost, middag, kvällsmat? Eller 
kokosmjölk? Nej, de smaker som sticker ut lite och som vid 
de första tuggorna känns helt fantastiska blir om man måste 
äta det länge och ofta inte alls gott. Här kommer vanans makt 
in. Det gäller att vänja sig vid ”rätt grejor”.

En mängd mat passerar genom kroppen under ett liv. En 70-
årig människa har under sin livstid i genomsnitt stoppat i sig 
30 000 kilo mat.* Med tanke på detta känns det bråttom att ta 
reda på: vad är då ”rätt grejor”? Stenålderskost? LCHF-meto-
den? Fettsnålt och light-varianten? Laktovegetarian? Ärtsoppa 
på torsdag? Eller som frun i huset i min amerikanska familj 

sa: ”Jag bantar. Men när jag väl äter vill jag 
äta sådant jag tycker om. Så därför lever jag 
på glass.” Det verkade som om den dieten 
inte var helt lyckad måste jag tillägga. 30 
000 kilo glass liksom. Urk!

Enligt livsmedelsverket så bör vi minska 
intaget av kött. Själv är jag vegetarian. 
Förutom när det gäller KRAV-godkänt kött 
(ja, och detta var smygreklam som jag tror 

alla förstår) eller vilt. Det vill säga, jag äter kött varje dag. Ja, 
då kanske jag inte kan kalla mig vegetarian…. Hm. Men visst 
det behöver nödvändigtvis inte vara mycket kött bara för att 
man äter det ofta. Livsmedelsverket har ju rätt i sina siffror 
som visar att vi äter betydligt mer kött per person nu än för 
40 år sedan. Men Sveriges köttproduktion däremot går rakt åt 
motsatt håll. Ur miljösynpunkt bör man då kanske tänka till 
både en och två gånger innan man stoppar den där Brasilianska 
köttbiten i kundvagnen.

Äta bör man annars dör man. Äta gör man – ändå dör man. 
Det gäller väl bara att helt enkelt försöka trivas med det man 
stoppar i sig på vägen. Och då menar jag trivas både före, när 
man inhandlar varorna. Under tiden man äter, det ska se vackert 
ut och smaka gott. Och efteråt, det ska vara nyttigt så att man 
efteråt känner sig både mätt och nöjd. Hur lätt som helst alltså! 

Undrar vad jag ska ge den kosten för namn? Var-dags-hälsa 
kanske?

Malin L Gunnarsson

*http://hem.passagen.se/marn/faktab.htm ”Intressant fakta samman-
ställd av Martin Arnoldsson”
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Tid på tu man hand
Man behöver inte åka till världens ände för romantik, vila 
och lite lagom vardagsflykt. Långasjö räcker bra.

Precis när vi hunnit innanför dörren kommer ösregnet. Vi har 
checkat in i kärleksnästet Guldgrävarstugan vid småländska 
Långasjö vandrarhem – en rejält timrad stuga med gul fetknopp 
på taket. Där väntar en nybäddad dubbelsäng med sänghimmel 
och ett stort hjärta på väggen. Rosenblad ligger strödda på den 
vita, välstrukna duken på matbordet. 

En romantisk veckända på vandrarhem. Det kan vara precis 
vad vi behöver. 

Vi har gjort det förr: Tagit ledigt från alla plikter och vardagliga 
sysslor och dragit iväg till en helg i tvåsamhet. En helg utan 
barn och fotbollsmatcher. Utan matlagning, cykelreparationer, 
husrenovering och trädgårdsarbete. 

Oftast har det äktenskapliga storgrälet varit i full gång redan 
innan vi passerat närmaste tätort, fem kilometer från hemmet. 

Nu har vi klarat oss ända hit. Det kan bero på att två av tre barn 
har flyttat hemifrån. Eller på att vi har lugnat ner oss med åren.

I kärlekskonceptet på vandrarhemmet i Långasjö ingår inte nå-
gon parterapeut, men väl kvällsmat. Den serveras på rummet; 
en rejäl bricka med lax, ostar, vatten- och honungsmelon, kivi, 
nektarin, vindruvor, apelsiner, skinka, salami och potatissallad. 
Varma små baguetter. Cider. Vi plockar fram en medhavd 
vinflaska ur kylen och slår upp varsitt glas. Tänder stearinljus, 
äter. För oss finns ingen barnuppfostran kvar att gräla om. 
Vi behöver inte längre strida för egen tid eller om vem som 
ska sköta ditten eller datten när det gäller hushållsarbetet. 
Vad kommer nu? Där finns det mycket att prata om. Regnet 
trummar på fönsterrutan.

   ***

– Jag och min man skulle gärna åka på kärlekshelg på vand-
rarhem på våra bröllopsdagar, säger Eva Garami, vandrar-
hemsvärd i Långasjö och initiativtagare till evenemanget. 

Hon minns väl hur det var när de egna barnen var små, då 
behovet av vila och tid på tumanhand var ännu större. Och 
plånboken tunnare.

– Det var så vi kom på idén. Jag tänkte att det nog var fler än 
vi som tycker att det är för dyrt att bo på hotell. 

Särskilt småbarnsföräldrar tror hon på som målgrupp för 
kärlekssatsningen. Hon vet att många är stressade. De job-
bar heltid, hämtar och lämnar ungar på dagis, skola och 
fritidsaktiviteter, lagar mat, städar, tvättar, tränar, inreder hus, 
shoppar, facebookar och jagar runt till vardags. Tid att ägna 
bara åt partnern finns inte i sinnesvärlden. De ser helt enkelt 
inte minsta lucka i schemat. Orkar inte. Vill inte ta tid från 
umgänget med barnen. 

– De flesta behöver släppa vardagsgöromålen och bli lite om-
pysslade då och då, säger Eva.  

Psykoterapeuten Anita af  Ekenstam från Värmdö utanför 
Stockholm håller med. 

Hon har över tjugo års erfarenhet av parterapi, och säger att 

det alltid får konsekvenser om man struntar i att underhålla 
relationen en längre tid. Man ska se upp när man märker att 
negativa tankar som: ”han gör aldrig ditten ...” och ”hon gör 
alltid datten…” börjar ta över. 

– Då ska varningsklockorna börja ringa, säger hon. Då är det 
dags att göra något. Det är oftast en god idé att åka bort från 
allt ett tag. 

Man måste investera om och om igen i en relation, enligt Anita. 
Ett bra sätt är att skapa rum för ett möte av något slag – gärna 
genom att åka till ett ställe där man får maten serverad och 
kan lyxa lite. 

– Kravlösheten skapar förutsättningar för ett bra möte. Men 
det är ingen garanti för att det blir bra. Det kan ju också leda 
till att man börjar bråka.

Om man inte har pratat öppet med varandra på länge kan det 
vara en väldigt stor utmaning att slå sig ner för lyssna och dis-
kutera utan att prestige och gamla surdegar kommer i vägen. 
Det finns inget avledande vardagsstök att ta till, ingen kan fly 
till garaget eller tvättstugan, inga barn kommer och avbryter. 
Det är bara att ta sig igenom.

– När man väl kommer igång mår man bra av att berätta om 
sina tankar och känslor; att bli sedd och lyssnad till. Det skapar 
närhet, säger Anita. Men det är inget man fixar på bara fem 
minuter. Det kräver gott om tid. Och mod!

Det har inget egenvärde att bråka, enligt Anita, men är heller 
inget fel. 

– En relation kan bli för lugn, liksom jämntrevlig hela tiden, 
säger hon. Då slår det aldrig några gnistor. 

Ingenting att ta för givet. En levande parrelation kräver att vi investe-
rar tid och engagemang, om och om igen, säger terapeuten. 

Illustratör: Maria Raymondsdotter
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Att det blir bråk är en risk man får ta. Man kan såra varandra, 
ibland för mycket.

Men om man tar sig tid att bråka färdigt och kommer fram 
till något som leder vidare – då kan det hända viktiga saker.

– Man upplever att man är älskad som man är, säger Anita. 
Det blir ett kitt i relationen, det stärker banden. 

Om man lever i en styv/bonusfamilj kan föräldrarnas behov 
av att komma iväg ibland öka ytterligare.  Två familjer med 
olika vanor ska bli en.  Läsk på vardagarna eller inte? När ska 
barnen lägga sig? – det finns hur mycket som helst att försöka 
enas kring.

Anita af  Ekenstam har inte bara träffat tusentals klienter som 
bekräftar problemen, hon har dessutom upplevt dem själv. 
Hon och hennes man åkte bort från hus, barn och styvbarn 
en gång om året under barnens uppväxt.

– I ett dygn kunde vi vara hur artiga som helst mot varandra; 
Säga saker som ”Vill du ha mer mat?”, ” Jag kan diska!” och 
sånt. Sedan tändes en gnista någonstans och sen kunde vi gräla 
i ett helt dygn i sträck utan att sova. Jag skojar inte! 

Sedan var de helt utmattade och sov i några dygn. Oftast 
behövdes en hel vecka för att reda ut allt och komma nära 
varandra igen. 

– Men när vi kom därifrån var vår relation väldigt stark och 
det höll i sig ett bra tag efteråt, säger Anita. Och vi lever fort-
farande ihop!

   ***

Sådär hett brukar det kanske inte gå till på Långasjö vandrar-
hem. I alla fall gjorde det inte det när Patrik och Anna Fredén 
från Göteborg kom dit på kärlekshelg. 

– Vi var redan jättekära i varandra, det ökar liksom bara hela 
tiden, säger de, nästan i munnen på varandra. I höst har vi 
varit gifta i fem år.

Inte ville de vara på tu man hand heller. Deras son Erik, åtta 
månader, fick följa med. Spjälsängen stod bäddad i stugan 
när de kom. 

Ibland behöver man trycka på stoppknappen, enligt Patrik och 
Anna. Att inte åka så långt och att bo på vandrarhem – även 
med full service – ger mycket vila för pengarna.  

– Vi ville gärna bli lite bortskämda och ha det mysigt, säger 

Patrik. Att åka på weekendresa till någon storstad i Europa, 
som vi gjorde innan vi fick barn, kändes inte som ett alternativ.

– Man behöver inte åka till världens ände för att uppleva något. 
Långasjö går också bra, säger Anna. Det finns mycket att se här.

Fredéns tror att de kommer att fixa barnvakt och åka iväg 
ensamma ibland när Erik blir större. 

– Tänk att sitta och mysa i Guldgrävarstugan i Långasjö i 
februari när snöstormen viner utanför! 

Lola Strömberg och hennes man vill hellre komma tillbaka 
mitt i sommaren nästa gång, så att alla besöksmål i trakten har 
öppet. De har varit gifta i 30 år och bor ofta på vandrarhem, 
men någon uttalad kärlekshelg hade de aldrig haft innan de 
åkte till Långasjö.

– Man tänkte inte så när vi hade små barn, säger hon. Vi hade 
ungarna med vad vi än gjorde. Men jag var nöjd med livet jag 
hade då.

När Lola läste annonsen om en helg i kärlekens tecken med 
vedkamin på rummet och full service blev hon intresserad 
direkt. Hon tyckte att det lät lyxigt. De brukar ju alltid sköta 
sig själva när de är ute och reser. Extra härligt var det att bara 
kunna lämna disken, säger hon.

– Om jag blev kärare i gubben? Näe, det var nog ungefär som 
vanligt, skrattar hon. Vi kan varandra utantill vid det här laget! 

               ***

Regnet har gett med sig, det blir helt tyst en stund. En fluga 
surrar, vandrarhemsgäster står precis utanför vårt fönster och 
pratar högt på utrikiska; det låter som tyska och danska i en 
enda röra. 

Kaffet och teet är urdrucket, kladdkakan uppäten. Maken ligger 
i rutig skjorta och läser sin roman under hjärta och sänghimmel. 
Ser mycket avslappnad ut. Rätt snygg faktiskt … 

Artikel från Svenska Turistföreningens tidning Turist nr 5 2012.

Text: Åsa Ottosson 

Guldgrävarstugan.                                                     Foto Eva Garami

Uppdukat i Guldgrävarstugan.                                   Foto Eva Garami
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”Vad jobbigt det måste 
vara!”
Det är nog den vanligaste kommentaren vi får när vi 
berättar om vår dotter Eleonoras allergier. Fast vi tycker 
inte det är så jobbigt, det var jobbigt innan vi visste att 
hon var allergisk och inte kunde förstå vad det var som 
gjorde att hon mådde så dåligt. 

Vi märkte nästan direkt när vi kom hem från BB att något inte 
stämde. Eleonora skrek, jämt, och när hon väl sov så var hon 
ständigt orolig. När hon var ett halvår började vi med mjölk-
fritt, efter ett tag tog vi även bort soja, och nu vid tre års ålder 
äter hon en kost fri från mjölk (eller komjölksprotein som det 
heter), ägg, soja, baljväxter och sojasläktingar, samt skaldjur. 

Det som var svårast med att få ett allergiskt barn, var att lära 
sig laga mat, lära sig vad man kan använda för ersättnings-
produkter och att det kan gömma sig mjölk i nästan vad som 
helst. Tandkräm till exempel, det finns faktiskt tandkräm som 
innehåller både mjölk och ägg. Nu när vi har lärt oss vilka 
grejer hon kan och inte kan äta är det lätt som en plätt! Och vi 
brukar skämta om att det kunde varit värre, en glutenintolerans 
utöver allt till exempel. 

Det finns barn med hur många allergier som helst, så vi tycker 
kanske att vi blivit skonade, och tänker ofta så när vi har en dålig 
dag. Dessutom finns det numera väldigt många ersättningspro-
dukter till mjölk, smör, grädde och glass, även om många av 
dem är baserade på soja. Man kan använda bakpulver istället 
för ägg när man bakar till exempel, och havreglassen vi köper 
smakar nästan precis som vanlig glass. 

Vi är även skonade på så sätt att Eleonora inte blir jättesjuk 
om hon äter något hon inte tål. Det brukar visa sig genom 
att hon blir ledsen och arg, får ont i magen och blir röd runt 
munnen. Vi behöver därför inte var maniskt noga med att hålla 
hennes mat ifrån vår, vi kanske inte smakar hennes och vår sås 
med samma sked, men vi kan använda samma kyl, mikro och 
kastruller. Två gånger har hon fått allvarligare besvär, första 
gången svullnade hon i munnen och ansiktet och vi fick åka 
med henne till akuten. Nu har vi kortisontabletter i väskan och 
på förskolan ifall det händer igen.

Under resans gång har vi upptäckt att väldigt många inte vet 
skillnaden på laktosintolerans och komjölksproteinallergi. Det 
ställer till det ibland när vi frågar om det finns något mjölkfritt, 
kan få svaret ”ja” när det i själva verket är laktosfritt personen 
menar. (Vid laktosintolerans saknas ett enzym som behövs 
för att bryta ner laktos, mjölksocker, medan vid komjölks-
proteinallergi är det själva proteinet i mjölk man inte tål.) En 
mjölkallergiker kan alltså inte äta laktosfria produkter, för de 
innehåller mjölkproteinet. 

Såklart finns det saker som är jobbiga med att ha ett allergiskt 
barn. Den ständiga oron över att göra fel, att behöva dubbel-
kolla allt när vi är bjudna på middag. Att behöva lusläsa varenda 

innehållsförteckning när man handlar (eftersom många byter 
recept då och då måste man läsa varje gång).

Jag har också fått jobba väldigt mycket med att kunna lita på 
andra. Jag minns att jag var väldigt nervös första gången vi 
skulle äta på restaurang. Och jag tar hellre med mig egen mat/
glass/fika när vi ska iväg, så jag vet att det blir rätt och tyvärr 
även för att vi inte ska vara till besvär. 

Men det allra värsta, som jag tror att alla föräldrar till allergiska 
barn håller med om, det är att inte få vara som alla andra. Att 
inte kunna gå och fika var som helst, att inte kunna ta en glass 
på stan på sommaren. Att inte kunna laga samma mat till hela 
familjen. Att inte kunna åka på semester utan att dubbelkolla 
maten innan och ha med hemifrån ”utifall att”.  Att behöva 
neka hela tiden, att hålla stenkoll på vad som stoppas i munnen. 
Att jämt behöva säga ”nej, det där tål inte du”. Att behöva göra 
sitt eget barn ”annorlunda”

En gång tittade Eleonora på ett tv-program som handlade om 
en kille med allvarlig mjölkallergi. Hon satt knäpptyst genom 
hela programmet och när det var slut sa hon ”– Han är som 
jag”. Precis som att hon ofta säger ”– Ella på mitt dagis tål 
också min mjölk”. Hon gillar nog tanken att det finns fler som 
hon, att hon inte är alldeles för speciell.

Och vi försöker så gott vi kan för att låta henne vara ”som alla 
andra”. Vi har världens bästa affär runt hörnet som låter oss 
smyga med en glass hemifrån, så Eleonora tror att hon väljer 
precis som storebror. Vi bakade tårta när hon fyllde år, som 
faktiskt inte alls blev äcklig. När vi äter på restaurang brukar 
någon av oss gå in i förväg för att kolla vad hon kan äta – så 
hon också får ”välja” ur menyn och inte behöver höra vår dis-
kussion. Jag har också alltid med mig fika i väskan när vi är iväg, 
så att det finns till Eleonora om vi blir bjudna någonstans. Det 
är inte kul för en treåring att tugga på ett äpple när andra fikar 
bullar. Hemma fikar eller äter vi sällan något hon inte kan äta. 

Eleonora bakar chokladbollar
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Skogen som källa till hälsa
När jag skulle flytta till Långasjö fick jag av en del 
människor höra: ”Ska ni bo där inne i skogen?” Detta 
uttrycktes dessutom med en viss förfäran i rösten. En 
lantbrukstidning som nyligen var och gjorde ett repor-
tage om Långasjölamm kallade visserligen Långasjö för 
vackert, men skrev även att ”det ligger i obygden”. Ja, så 
där håller det på och ni har säkert själva flera exempel på 
vad folk anser om vegetationen runt vårt lilla samhälle, 
som man bara kan ta sig till efter miltals i bil med enbart 
skog längs vägen. 

Men skrattar bäst som skrattar sist kan vi kanske våga påstå 
då det i dag pågår flera forskningsprojekt vid SLU:s olika 
universitet kring hälsoaspekterna med att ha skogen inpå 
husknuten. Ann Dolling och Ylva Lundell är två forskare vid 
Umeå universitet som undersöker vilken hälsoeffekt skogen 
har på människan. De har genom olika studier kunnat visa hur 
människor påverkas positivt av att vistas i skogen kontra i en 
hektisk stadsmiljö. Blodtrycket sänks och stress avtar genom 
att vi kravlöst får vistas i skogen. De hoppas att deras forskning 
till och med ska leda till att man kan få skogsvistelse utskrivet 
på recept vid utmattningsdepression.

Man har kunnat konstatera att den stressåterhämtning vi upp-
lever i naturen beror på två faktorer som förstärker varandra. 
Dels är det att man kommer bort från krav och rutiner i var-
dagslivet och dels beror det på att naturen fångar vårt intresse. 
Vi ser skogens färger omkring oss, känner vinden mot ansiktet, 
vi hör fågelsång och andra ljud och drar in doften från naturen 
i våra näsborrar. Det gör att andra tankar och krav skjuts undan 
för en stund och sådant som ligger till grund för stress tänker 
vi inte så mycket på medan vi promenerar. I boken ”Utan lek 
inget liv” av Ingvar David kan man läsa att våra hjärncellers 
tillväxt är beroende av den särskilda stimuli som naturen ger. 

Och hur är det med motionen? Är effekten av motion lika 
stor om den utövas i en fönsterlös källare som i skogen? 
Muskelanspänningen är kanske densamma men när det gäller 
stressreduktion och buffring för kommande stress och olika 
hälsoeffekter så vinner skogen. Efter bara 4-5 minuter i natu-

ren går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner 
i blodet minskar. Natur i kombination med fysisk aktivitet har 
en turboeffekt som dessutom är mer långvarig. Detta kan man 
läsa sig till i Ingemar Norling och Eva-Lena Larssons ”Ett 
friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i natur och trädgård”

Så ut och rör på er i vår vackra trakt! Ja, många långasjöbor 
utnyttjar redan denna fantastiska tillgång vi har omkring oss. 
Att kliva rakt ut från dörren och mötas av skogens olika årstider 
har alltså en mycket god inverkan på hälsan. 

Avslutningsvis kommer här ett citat ur ”Landscape planning 
and stress” av Patrik Grahn (Ja, han heter faktiskt så.) & Ulrika 
Stigsdotter: ”Ju närmre ett grönområde man bor, desto mer 
besöker man det. De som besöker ett grönområde ofta känner 
sig också mindre stressade. Ett sådant samband gäller oavsett 
kön, ålder och social och ekonomisk position i samhället.”

Så även om nu forskarna Ann och Ylva, som jag nämnde ti-
digare, får till receptutskrivning på skog, så behöver vi kanske 
inte fundera så mycket på det. I Långasjö njuter vi av skogen 
oavsett om den finns på recept eller ej.

Malin L Gunnarsson

Eleonora vet själv precis vad hon får äta. Ibland på morgonen 
när jag är trött och brer ”vårt” smör på hennes smörgås rättar 
hon mig direkt. Hon frågar också ofta, ” – Tål jag det där?”, 
och det är jättebra, även om det ibland känns som ett för tungt 
ansvar för ett barn. 

Eftersom hon aldrig smakat riktig mjölk eller riktig glass så 
vet hon inte vad hon missar. Hon älskar sin havredryck (som 
faktiskt är skitäcklig) och sin havreglass, det enda som hon tjatar 
om som hon aldrig ätit är maränger, men jag har faktiskt hittat 
ett recept på både mjölk och äggfria maränger som jag tänkte 

prova. Hon lär knappast äta dom (precis som när hon vägrade 
smaka tårtan på sin treårsdag), men hon får alternativet. Hon 
får vara som alla andra!

Och som en mamma till ett annat allergiskt barn sa en gång, 
” – Det värsta är när folk ska tycka synd om oss pga barnens 
allergier. Nej det är inte synd om oss, vi har ju två i övrigt friska 
barn. Allergierna gör det bara extra jobbigt ibland”. 

Anna Karlsson
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Glädje och ett Sunt liv ger 
hälsa!
Vill du skriva lite om hälsa i Träskoposten? frågade Eva.
 – Ja visst kan jag det, sa jag, eftersom hälsa har varit ett 
viktigt intresse för mig sedan länge tillbaka. Mina tankar 
om hälsa har skiftat genom åren. För 30 år sedan när jag 
nyss hade blivit vegetarian trodde jag att kosten var det 
viktigaste. Idag tror jag det är många faktorer som sam-
verkar för att vi ska ha en god hälsa. 
Efter att ha tagit del av många spännande föredragshål-
lare genom åren samt läst en mängd böcker, tänker jag 
idag, att för att uppleva en god hälsa är det också mycket 
viktigt att vi trivs med livet, känner glädje och har goda 
relationer.

Glädje, kärlek och harmoni ger Hälsa!
Det finns idag forskning som visar hur våra celler påverkas 
av vår sinnesstämning. Ja egentligen är det ju inte så konstigt 
eftersom vi alla kan märka att när något känns jobbigt då håller 
vi lätt andan lite och spänner oss och självklart påverkar detta 
hela kroppen. När vi känner lycka, glädje och kärlek och trivs 
med livet, då fungerar allt i kroppen mycket bättre. Vi andas 
fullt ut och vi är mer avslappnade. Men självklart har kost och 
motion också en mycket viktig betydelse när det gäller vår hälsa 
och nu ska jag berätta lite om min egen hälsoresa genom livet.

Jag växte upp med normal husmanskost med kött och fisk. En dag 
när jag var omkring 18 år såg jag ett program på TV om uppfödning 
av kycklingar. Det gjorde ont i mig att se hur människor behandlade 
levande djur som saker som de slängde omkring hur som helst. Det vil-
le jag inte vara med på längre. Den dagen slutade jag att äta kyckling.

Vegetarisk mat
Något år senare åkte jag till Israel för att arbeta på en Kib-
butz. På kibbutzen där jag befann mig provade jag att äta den 
vegetariska maten som visade sig vara jättegod. När jag sedan 
kom tillbaka hem till Sverige igen, hade min mamma blivit 
vegetarian. Hon hade under några år haft besvär av värkande 
knölar på fingrarna. Gikt kallades det och mamma hade hört 
att det kunde bli bättre om man åt mer basisk mat och mindre 
syrabildande mat, vilket kött fisk, bröd mm räknades som. Ef-

ter en kort tid med mindre bröd och kött hade hennes knölar 
minskat och de gick senare helt bort och mamma hade inte 
mer besvär av detta. 

Jag ville lära mer om kost och hälsa
Jag blev nyfiken på hur kosten påverkar oss och jag hade själv 
märkt att jag mådde bra av att äta vegetarisk mat. Jag läste mer 
om hälsa och hittade flera böcker av hälsoprofeten Are Waer-
land. Han hade botat sig själv från svår reumatisk värk genom 
att fasta och sedan lägga om kosten. Efter det reste han land 
och rike runt för att inspirera och hjälpa andra. Många återfick 
sin hälsa genom de enkla kostförslag han gav.

Waerland rekommenderade en kost med mycket råkost samt 
potatis, surdegsbröd och en slags gröt som han kallade kruska 
och som bestod av fullkornssäd. Han framhöll mycket att vi 
skulle undvika de ”vita gifterna” som han kallade socker, salt 
och vitt mjöl. Waerland menade att en sjuk kropp är en förgiftad 
kropp och därmed rekommenderade han att rena kroppen ge-
nom fasta och sedan äta mycket råkost och fullkornsprodukter. 
Så ung och entusiastisk som jag var fastade jag med frukt och 
grönsaksjuicer 1-2 gånger om året under många år. Det var 
en skön upplevelse. Efter några dagar infann sig en härlig lätt 
känsla i både kropp och sinne. Jag kände mig mycket mer glad 
och positiv och inte alls hungrig. Jag fortsatte sedan att äta un-
gefär som Waerland föreslog och märkte hur den hälsosamma 
kosten påverkade mig mycket positivt.

Hälsohem på Lidingö
Några år senare bodde jag i Stockholm och praktiserade på ett 
hälsohem på Lidingö. Det var en vacker gul gammal byggnad 
och från matsalen hade vi utsikt över en fin fruktträdgård och 
lite längre ner skymtade vattnet i Stockholms skärgård.

Till detta hälsohem kom en mängd människor som hade reu-
matisk värk och andra sjukdomar. Nu fick jag verkligen bevis 
på att allt det jag läst fungerade. Jag fick uppleva hur de som 
kom till hälsohemmet mådde mycket bättre när de hade ändrat 
sin kost och många blev helt friska.

Anne Solveig Elmberg

Raw Zuccinipasta, nötbollar och tomatsås
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Mundekulla och vegetarisk klimatsmart 
mat!
När jag sen hamnade i Mundekulla så kändes det självklart 
med en inriktning mot vegetarisk kost. Idag samverkar vi med 
Ola som under många år arbetat som kock på Hälsohemmet 
Masesgården. Ola har en stor kunskap om vegetarisk mat och 
lagar supergod mat som är mycket uppskattad. Många besökare 
ber om recept för att kunna laga hemma. Att äta vegetariskt 
är också mer klimatvänligt säger Pär Holmgren som varit i 
Mundekulla och föreläst om hur vi kan leva mer klimatvänligt.

Ekologisk mat
Ett annat självklart val i Mundekulla är att handla ekologiskt 
och även i den mån vi kan, närproducerad mat. Det har känts 
fint att kunna handla av Carl-Johan i Långasjö samt att vi även 
beställer regelbundet från Solmarka gård. Ekologiska grönsaker 
och frukter smakar ju mycket bättre och innehåller oftast mer 
näringsämnen. Den merkostnad det innebär att handla ekolo-
gisk sätter vi på vårt konto för goda ändamål. Många människor 
skänker pengar till cancerforskning och naturföreningar mm. 
Att konsumera mer medvetet är ett annat sätt att påverka vår 
värld i positiv riktning. Att äta bra ekologisk mat utan gifter är 
en investering både i vår hälsa och i miljön. Vi erbjuder även 
ibland kött och fisk i samband med konferenser. Vi väljer då 
vilt, grönmärkt fisk eller kött från gårdar där djuren har haft det 
bra. Malins lamm här i Långasjö är ju ett fint exempel på det.

Raw food 
Fler och fler människor börjar nu även upptäcka hur bra de 
mår när de äter Raw food. Rawfood är inte bara råkost utan 
det är fräscha grönsaker som ofta mixas med fröer och nötter 
så det blir en både god, vacker och mättande rätt. Man kan 
även skapa en mängd nyttiga efterrätter och godis med hjälp 
av torkad frukt, nötter, mandlar mm. Jag har själv provat att 
äta rawfood i längre perioder och märker direkt hur mycket 
energi jag får och hur bra jag mår. Det beror på att när vi äter 
rå obehandlad föda, innehåller den så mycket mer vitaminer 
och näringsämnen jämfört med när vi kokar vår mat. Person-
ligen känner jag dock att det passar mig att äta mer sådan mat 
på sommaren. På vintern är det gott med lite varma soppor 
och grytor.

Victoria Boutenko från USA på besök i 
Mundekulla
Victoria och hennes familj har besökt oss och haft kurs om-
kring Raw food och Green smoothies och i sommar kommer 
de tillbaka igen. Victoria har tre stora kurser om året. En i USA 
och en i Australien och så ville hon ha en i Europa och blev 
tipsad om Mundekulla!! Det tycker vi är kul!

Vid en viss period i livet var hela Victorias familj mycket sjuk. 
Hennes man hade reumatisk värk som ibland innebar att han 
fick sitta i rullstol. Hon själv hade problem med hjärtat. Hennes 
dotter hade astma och mitt i allt detta fick hennes son diabe-
tes. Det blev droppen för Victoria. I USA får man dessutom 
bekosta all medicin själv så därför började det även bli mycket 
dyrt för dem. Hon började då på egen hand söka alternativa 
vägar som kunde hjälpa henne och familjen att bli frisk. En 
dag när hon stod i bankkön så var det en kvinna framför henne 

som strålade av hälsa och vitalitet. Victoria frågade vad hon 
gjorde och hon sa att hon åt rawfood.  Kvinnan berättade att 
rawfood var grönsaker och frukt mm, som inte kokats eller 
värmts över 40 grader. Hon berättade även att denna mat kan 
hjälpa vid en mängd sjukdomar. Så Victoria gick hem och 
slängde ut ugnen och den övriga familjen gick med på att prova 
denna nya diet ett tag.  Efter en kort period mådde alla mycket 
bättre och efter 6 månader var hela familjen frisk och vid god 
hälsa!! Detta övertygade Victoria helt om hur rawfood kan 
bota sjukdomar och skapa en god hälsa och därmed började 
hon lära ut detta till andra. 

Grön Smoothie
Så småningom insåg hon att 
familjen behövde lägga till 
mer gröna blad i sin kost. De 
började mixa gröna blad med 
olika frukter till en mycket nä-
ringsrik och välsmakande dryck 
– en grön smoothie. Många 
människor har blivit friska 
från en mängd olika sjukdomar 
bland annat cancer genom att 
äta raw food och dricka grön 
smoothie. Victoria Boutenko 
menar att våra kroppar har en 

enorm inneboende förmåga att helas och när vi hjälper dem 
att avgiftas och sedan tillför god näring då stärker vi kroppens 
självläkande krafter. Men som med allt annat fungerar detta 
troligen bäst när vi själva tror på det och har en motivation. 

Ayurveda och hälsa
Det finns många sätt att välja hälsa på och ett annat är den 
urgamla Ayurvedakunskapen. Den utgår från att vi alla är 
olika och därmed har behov av föda som passar just oss. Min 
nära väninna Lisetter Therner botade sig i unga år från svår 
reumatism huvudsakligen med hjälp av Ayurveda. Idag hjälper 
hon andra och leder även yoga och vi har samverkat och haft 
flera sommarkurser med Ayurveda i Mundekulla.

Lisette och de flesta andra som har blivit friska från svåra 
sjukdomar har dock även gjort ett gediget inre arbete med att 
hela känslomässiga sår, förlåta sig själva och andra och därmed 
återställa den inre harmonin. Att kropp och själ hör samman 
inser nog de flesta idag. 

Slutligen - mitt synsätt idag är att när vi lever ett rikt och 
meningsfullt liv, när vi känner inre harmoni, upplever glädje 
och har goda relationer med andra människor, då fungerar allt 
mycket bättre i vår kropp. Om vi sedan även tänker på att i 
grunden ha goda hälsosamma matvanor som passar oss, samt 
rör på oss och motionerar. Ja då kan vi med gott samvete unna 
oss det där lilla extra ibland men ändå fortsätta att vara friska.  

För en nybakad bulle, bakad med mycket kärlek och omsorg det mår 
vi väldigt bra av ibland … så tror jag!

Anne Solveig Elmberg

Grön Smoothie
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En klubb med fart framåt

ESS – Emmaboda Sim-
sällskap

För två år sedan började ESS dyka (ursäkta!) upp på 
simtävlingar i regionen igen. Då hade klubben haft ett 
tävlingsuppehåll sedan mitten av 90-talet. De som nu 
ligger i topp var då inte ens födda. Klubben har alltså 
gjort en rejäl comeback – mycket tack vare ungdomar 
från Långasjö.

Att simträna är ett skonsamt sätt att hålla hela kroppen i form. 
De som simtränar använder mycket axlar och ryggmuskler, 
men även bålen och låren, ja, i princip hela kroppen tränas 
samtidigt. Vattnets lyftkraft gör att kroppen skyddas från 

skador. ”Axelskador kan förekomma, annars är simning en 
skonsam sport” berättar Patrik Lantto, tekniktränare i ESS. Han 
vet vad han talar om efter att ha simmat i princip hela sitt liv. 
För ett år sedan kom han som tränare från SKK, Stockholms 
Kappsimmarklubb, till lilla ESS. Hans kunskaper och sätt att 
lära ut är något som verkligen lyft gruppen resultatmässigt. När 
jag frågar Tomas Jansson, chefstränare i klubben och den som 
ideellt lagt mängder av timmar i hallen ihop med ungdomarna, 
hur han ser på utvecklingen av klubben sedan några år bakåt, 
pekar han bara med handen rätt upp. ”Det är så roligt att se 
hur ungdomarna utvecklas. På tävlingar håller vi oss i god 
jämförelse med andra simklubbar i regionen”.

Träningsgrupperna, alltså de som passerat simskolestadiet, 
är indelade i fyra olika grupper. I grupperna, som nått längst 
och som nu även är ute och tävlar en del, ingår det åtta ung-
domar varav fem stycken är från Långasjö. Varje vecka åker 
Zebastian Bondesson Torgnyson, Wilma Klasson, Albin och 
Lisa Andersson och Joel Gunnarsson till Emmaboda simhall 
flera gånger. Där tränar de två landpass och fyra vattenpass i 
veckan. Det blir många kilometer i bassängen, ca 7-9 kilometer 
per vecka närmare bestämt.

Emmaboda Simsällskap har ca 30 barn aktiva i de olika 
träningsgrupperna och 80 stycken i simskolan. Man är även 
välkommen som vuxen för att komma och lära sig crawla.

Ordförande i föreningen 
är Martina Larsson från 
Harebo, Långasjö. 

”Det vore ju bättre om vi 
byggde en simhall i Lång-
asjö” föreslog jag, men 
där fick jag inte riktigt 
medhåll från Emmabo-
datränarna…

Malin L Gunnarsson

Lisa får några sista tips av Patrik inför sin tävlingsstart

Wilma kastar sig iväg efter en snygg vändning

ESS tog flera medaljer i klubbens färger under Växjö- helgen. Denna 
prisutdelning är för 100 meter frisim klassen H98. Joel och Albin på 
2:a resp. 3:e plats

Det blir mycket väntan på tävlingsda-
garna och Albin och Niclas, pappa och 
tränare, pratar bort en stund
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Mundekullarecept 
Rawfood
Avokado & Broccoli färs 
Mixa färsk broccoli och avokado i en matberedare till en fast 
och krämig massa.

Tillsätt lite citron, dill, örtsalt och smaka av.

Lägg upp på ett fat och forma till en vacker avlång färs.

Garnera fint t ex med gul paprika, dill och citron.

Grön Smoothie
Apelsin/banan o gröna blad
2 dl spenat eller mangoldblad

2 pressade apelsiner

1 banan

1/2 dl vatten

Päron och Grönkål
2 mogna päron

2-3  grönkålsblad 

lite färsk pepparmynta om du har

2,5 dl vatten

Blanda i en mixer. Recepten är ungefärliga så du kan prova 
dig fram.

Rawfood efterrätt
Bananglass – nyttig och god
Skala och skiva bananer och frys in.

(passar bra när de håller på att bli övermogna)

Ta upp och låt tina 5 min.

Mixa i matberedare med något av följande:

–  Kakao + några chokladbitar = chokladglass

–  Frysta, lätt tinade hallon, eller blåbär = bärglass

–  eller frysta jordgubbar, mango mm, använd fantasin

Du får öppna matberedaren flera gånger då glassen fastnar 
utmed kanterna.

Använd en slickepott för att föra ner den igen. Bör ätas direkt, 
smälter snabbt.

Barn kan vilja ha en mer söt glass, ev kan man tillsätta lite 
honung.

Anne Solveig Elmberg

Äldst och yngst under 
samma tak!
De äldsta och yngsta invånarna  i Långasjö har delat 
lokaler en tid. Under tiden som förskolan har byggs om 
har en av barngrupperna har varit inhysta i två lägenheter 
på Allégården.

Det har fungerat jättebra, tycker både personalen på Allégår-
den, förskolans personal och framför allt – förskolebarnen och 
de boende på Allégården.

Barnen jag har pratat med har berättat många spännande 
historier om de äldre. Att dom bor på Allégården, och att alla 
människor i hela världen ska göra det när dom blir gamla.

Min dotter benämner dom som ”sina kompisar” och hon hejar 
glatt varje dag.

”Det har verkligen funkat kanon”, säger en ur förskolans 
personal. ”De äldre sitter ofta nere i entrén, och när vi ska gå 
ut och leka på gården vill de gärna prata lite med barnen. De 
äldre tycker barnen är himla söta och man ser att de lever upp 
när vi kommer”.

Det intygar även personalen på Allégården. ”Oh ja, det har 
gått hur bra som helst att ha barnen här”, berättar en för mig. 
”Och de äldre har pratat mycket om barnen. Det blir nog lite 
ledsamt för många nu när ombyggnaden är klar och barnen 
ska flytta tillbaka”.

Om- och tillbyggnaden av förskolan Skatan startade i septem-
ber förra året och när du läser det här är det färdigt och barnen 
är på sin rätta plats.

Det är dock inte helt tomt på barn på Allégården, eftersom 
skolbarnen äter lunch där varje dag. 

Anna Karlsson

Rawfood – Avokado & Broccoli färs 
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Långasjöprofilen

Peter Elmberg
Mundekulla tänker man när Peter blir synlig i dörröpp-
ningen, men det finns annat också som är värt att berätta, 
rättare sagt det finns så mycket att berätta!

Det är redan 16 år sedan Peter slog sig ner i Skallebos ut-
marker, så han är ingen nykomling i bygden längre. Det hela 
började egentligen med att han läste till beteendevetare på 
högskolan i Växjö mellan åren 1994 till 1997. Sista halvåret 
av studietiden drev längtan efter lugn och skog honom till att 
bosätta sig i familjens sommartorp i just Skallebo. ”Jag ville 
bo och leva närmre naturen”, berättar Peter. ”Leva ett enkelt 
liv, odla grönsaker, hinna tänka efter, helt enkelt ta ett pausår”.

Men grunden för beslutet om ett liv i skogen var inte bara så 
enkel utan en bidragande orsak var också ett hetsigt musikerliv 
där nästan hela hans identitet byggde på musik. 

För att backa tillbaks i tiden så bildade den då 15-åriga Peter 
tillsammans med några klasskamrater dans- och partybandet 
Canix och från den dagen levde han i musiken och så små-
ningom på musiken. Under hela studietiden i Lund spelade de 
en till två gånger i veckan. När gymnasiet var slut läste Peter 
grundläggande musikutbildning på Folkuniversitetet i Lund 
under ett års tid. Väl i Växjö bildade han för sig själv ”En stor 
stark band” som bestod av honom själv och ett egenhändigt 
byggt multiinstrument som bars på ryggen. 

Via armar och ben styrde han bastrumma, virveltrumma, 
cymbal, hihat (ovanpå trumman), koklocka, biltuta samt spelade 
gitarr, munspel, jonglerade och sjöng. Under 10 års tid blev 
denna märkliga och roliga musikryggsäck en betydande del av 
livet dels i Växjö, under vintrarna anställd som afterski-under-
hållare i Österrike och somrarna kuskande runt i Grekland med 

fler länder som gatumusikant. Han vann även SM i gatumusik 
1996 och for runt på olika deltävlingar på stadsfestivaler.

– Det var ett väldigt intensivt och socialt liv, folk och musik 
och något som hände hela tiden, men det blev för mycket 
till slut, summerar Peter. Man kan säga att jag brände ut mig 
på musiken, det blev för mycket underhållning och spex, jag 
tappade själva grundkänslan för musiken.

I torpet i skogen återkom längtan efter musiken, fast nu helt 
på sina egna villkor med en stark dragningskraft mot sitt kall 
att våga följa sin egen känsla, att tro på den.

– Min längtan fanns här.

Peter började skriva låtar mer på allvar, både text och musik 
och första året blev det 200 stycken. – Jag skriver om vad jag 
tycker och känner. Fram till idag har han hunnit skriva 700 låtar!

En annan insikt som Peter gjorde när han hade flyttat till 
Skallebo var att sorgen behövde komma ikapp. Sorgen efter 
sin 1 år äldre bror Niklas som mördades 20 år gammal. Genom 
att leva ett intensivt musikerliv höll han sorgen på avstånd i 
flera år men kunde sedan möta den när allt annat runtomkring 
hade stillnat. – Jag behövde verkligen stanna upp, reflektera 
och sörja. 

Han skrev låten ”Varför måste vi skiljas” som handlar om sin 
brors död redan en vecka efter händelsen. Låten spelades in 
på skiva och såldes i 7 000 exemplar till förmån för Brottsof-
ferföreningen.

Nu vet alla här att det ganska snart började hända andra saker 
i den änden av socknen. Peters pappa Bernt köpte en gård 
som hade stått öde i många, många år i grannbyn Mundekulla. 
Huset började rustas upp efter gamla metoder och familjen 
arrangerade välbesökta byggnadsvårdsmässor på gården i 
samarbete med Kalmar läns museum. Peter var inte sen att 
engagera sig i detta byggnadsprojekt, full av idéer hur det hela 
kunde utvecklas.

– Gränsöverskridande möten, säger Peter och fortsätter 
prata om detta som något som ligger honom väldigt varmt om 
hjärtat. Mundekulla blev just denna plats där han tillsammans 
med sin blivande hustru Anne Solveig kunde utveckla dessa 
ord till något verkligt. På sitt sätt. En vilja att skapa ett forum 

Peter Elmberg                                                         Foto Martin Olson 

En stor stark band                      Foto ur Peters fotoarkiv
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där mötet och samtalet kunde äga rum. Detta forum blev 
Mundekulla kurs- och retreatgård som idag är en omfattande 
anläggning som du kan läsa mer om i Träskoposten nr 4, 2009 
eller på deras hemsida www.mundekulla.se 

När Peter är ute och föreläser i skolorna under temat ”Att 
välja väg i livet” återkommer de tankar som är viktiga i Peters 
liv, att ge inspiration till att göra egna val, att lyssna på sig 
själv vad som känns rätt Under tio års tid har han gett ca 30 
föreläsningar per år i södra Sverige. Bakgrunden till dessa 
antivålds-föreläsningar grundar sig i hans egen frustration över 
sin brors död som han vänt till ett brinnande engagemang.

Ett annat stort intresse i Peters liv är ursprungskulturer. 
Under gymnasietiden hade han ett utbytesår då han reste till 
Australien och bodde i familj och lärde sig mer om Australiens 
ursprungsbefolkning auberginer. Väldigt fascinerande tyckte 
han och något år senare åkte han till USA och läste indianhis-
toria i ett halvår. När dessa studier var avklarade passade han på 
att stanna i USA och liftade runt i ett halvår, vandrade, mötte 
folk och levde på de pengar han hade tjänat ihop på musiken.

Tre rädslor hade Peter, han var rädd för mörkret, att tala inför 
människor och att resa ensam. 

– Och jag bestämde mig tidigt för att göra dessa saker tills jag 
inte längre var rädd.

– Något mer som jag har insett är att jag har lärt mig så otroligt 
mycket mer på kulturella möten och på resor än vad jag gjorde 
på utbildningen i Växjö.

Så kan man fråga sig hur allt bara verkar hända! Det låter 
så helt självklart när Peter berättar om allt han har gjort. Men 
vadå, åkte till Grekland och var gatumusikant. Själv, jätteung, 
herregud hur klarade han sig? Hur har han fått skolorna att välja 
just honom som föreläsare? Idén till en kursgård är jättebra, 
men i Långasjö, hur vågar man satsa? Peter bara skrattar. Så 
berättar han om sina resor till Västafrika mellan 2007-2011 
som väckte väldigt starka känslor i honom.

Där träffade han några afrikanska musiker och bildade bandet 
”African vibration”. De har även spelat tillsammans i Sverige 
olika sammanhang och låtskrivare för bandet är Peter tillsam-
mans med Papis. Det bara råkade väl hända antar jag. Eller?

Nästan allt i Peters liv verkar vara en orsakskedja som har 
löpt på. Det finns hur många trådar som helst att spinna på, 
hur många sidospår som helst att nysta i. Frågan är bara hur 
allt har hunnits med. Dessutom verkar han ha hunnit tänka 
många tankar till slut, analyserat händelser och beteenden klart 
och levererar sina åsikter och slutsatser på ett självklart sätt.

Men överst i mitt block står ändå ordet ”engagemang”. Han 
är engagerad i allt han pratar om, inget verkar vara slentrian.

Uppväxten hann vi inte prata så mycket om, men Peter är 
uppväxt i Bjärred i Lomma kommun mellan Lund och Malmö 
tillsammans med mamma Irene och pappa Bernt (båda från 
Långasjö socken), lillasyster Malin och storebröderna Claes 

och Niklas. Han pratar fortfarande skånska och säger att det 
var som att flytta till ett annat land när han kom till Långasjö. 
Det stod i bjärt kontrast till den expansiva Malmöregionen. – 
Det står lite mer stilla här, reflekterar han. Men det var ju det 
han ville ha!

Peter blev vald till årets Karl-Oskar 2006 och det har skrivits 
hur mycket som helst om deras verksamhet i Mundekulla i 
tidningarna. Alla känner igen honom tack vare de långa ras-
taflätorna som oftast är ordentligt hopknutna i nacken. Han 
gifte sig för 10 år sedan med Anne Solveig och de både bor 
och verkar i Mundekulla båda två.

Peter har vandrat mycket genom åren. När han flyttade till 
Skallebo hade han ingen bil, utan gick till tåget i Emmaboda 
när han skulle åka till skolan i Växjö och vandrade runt myck-
et i sin nya hembygd. Nu senaste åren har han tillsammans 
med körledaren Anders Nyberg arrangerat en vandring från 
Trondheim till Köpenhamn med stopp för konserter och 
föreläsningar om integration, existens och miljö.

Detta knyter an till detta temanummer om Hälsa och vad gör 
Peter mer för att känna att han lever hälsosamt? – Jag tränar 
varje vecka, var helt vegetarian i sju år, men äter sedan fem år 
tillbaka en blandkost med vegetarisk utgångspunkt, en kost 
som känns bra för mig. Sedan reflekterar han över att oftast 
när man pratar om hälsa menar man den yttre hälsan med 
träning och bra kondition, men att det psykosociala, att må 
bra är minst lika viktigt. 

Verksamheten på Mundekulla kursgård känner han sig inte 
färdig med. – Vad kan jag göra, vad är nästa steg, vad är min 
drivkraft i detta?, så går tankarna hela tiden. Vi har hela tiden 
utvecklats med verksamheten och idag är jag bättre på att hitta 
en balans i det jag gör, summerar Peter.

I år händer det mycket! Kursgården och musikfestivalen firar 
15 år, Peter ger ut en jubileums- och samlingsskiva (20 år som 
artist) och den egenhändigt skrivna musikalen ”Hemstannarna” 
tas upp igen med tio nya låtar och premiär på musikfestivalen. 
Peter har fullt upp och det låter som han är väldigt nöjd.

Katarina Jonasson

Peters jubileums- och samlingsskiva     
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Bibliotekarien tipsar
Med hälsotema i fokus i detta nummer, tänkte jag passa 
på att tipsa om några fräscha boknyheter som anknyter 
till detta tema och som utkommer i vår. 

Lisens gröna värld är en bok som innehåller olika gröna recept 
och ekologiska huskurer som du kan göra själv. Paradiset är en 
vacker trädgårdsbok skriven av Sanna Töringe och som ger 
dig inspiration om hur du skapar enkla gröna paradis av din 
trädgård. Är du intresserad av matlagning är kokboken Smaka 
på Sverige något för dig. Boken innehåller recept från hela 
Sverige med de lokalodlade och ekologiska råvarorna i fokus.

Vårens böcker är på intåg och de som du inte får missa är Kris-
tina Ohlssons bok Davidsstjärnor och Jussi Adler-Olsens bok 
Marcoeffekten. Anna Jansson utkommer även med sin bok Dans 
på glödande kol som är den fjortonde boken om Maria Wern och 

som utspelar sig på Gotland. Marianne Cedervall är aktuell med 
sin fjärde bok om Mirjam och Hervor som heter Stormsvala.
Den 20 mars hoppas jag vi ses på Lindås bibliotek då årets 
första ”Kväll på bibblan” äger rum. Temat för kvällen är Sju 
sorters kakor och vi bjuder på kaka och boktips. Senaste anmäl-
ningsdag är 15 mars. Hjärtligt välkomna! 

Jag tänkte också passa på att påminna om bibliotekets tjänst 
”Boken kommer” som erbjuds på biblioteken i Emmaboda 
kommun. Det är en tjänst som erbjuds dig som själv inte kan 
ta dig till biblioteket på grund av ålder eller funktionshinder. 
Det innebär att vi kommer hem till dig med böcker en gång 
i månaden eller enligt överenskommelse. Hör av dig om du 
är intresserad!

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

Sabina Larsson, vikarie för Karolina Bruze

Friskvård på banken
Allt fler företag förstår vikten av att hålla sina anställda 
vid god hälsa. På många arbetsplatser bedrivs en viss 
friskvård, så också på Sparbanken Eken i Långasjö.

Kontorschefen på Sparbanken Eken i Långasjö, Martin Bon-
desson, berättar hur man på olika sätt vill stimulera personalen 
att förbättra sin hälsa. Varje anställd får t ex en summa pengar 
per år att disponera på den friskvårdsaktivitet man föredrar på 
sin fritid. Det kan bli simning, gym – eller någon annan aktivitet 
som främjar hälsan och kostar en liten slant. 

Man erbjuder också gratis massage till alla anställda en gång 
per månad på arbetstid. Massören Ann Waldemarsson ställer 
upp sin massagestol i någon undanskymd vrå på banken. Ann 
har utbildat sig till massör först i Stockholm för ansiktsmassage 
1997, sedan för s k pausmassage i Kalmar 2003. Pausmassagen 
är den form som används mest på arbetsplatser.

Ann intygar att kroppen mår bra av att få en behandling. Massa-
ge är en gammal behandlingsform, som fått en viss renässans i 
vårt moderna samhälle, där stillasittande arbeten ger spänningar 
och blockeringar i framför allt axlar och nacke. En halvtimmes 
massage är ett bra sätt att varva ner och lösa upp eventuella 
spänningar. Under massagen frigörs bl a ”måbra-hormonet” 
oxytocin, samma hormon som frigörs vid t ex amning. 

När Eva Steen reser sig från massagestolen efter en halvtimmes 
behandling, ser hon lite groggy ut. - Man blir verkligen avslapp-
nad, säger hon, och det känns skönt. På fritiden blir det mest 
hundpromenader för Evas del, också det en god motionsform.

Eva Steen får massage av Ann Waldemarsson  
Foto Annika Hjalmarsson

– Det är också viktigt med gemenskapsstärkande aktiviteter för 
arbetslaget, menar Martin Bondesson. Den psykiska hälsan är 
också viktig på en arbetsplats. Varje torsdag har man en timmes 
gemensam tid, då banken håller stängt Ja, vad har dom för sig 
in på banken efter tre? Den tiden används bl a till gemensam 
promenad, kanske kryddad med ett besök i kaffestugan en 
vacker sommardag. 

Med olika aktiviteter kan man samla friskvårdspoäng och efter 
en månad av idoga övningar blir det poängtävling mellan de 
sex bankkontoren i Sparbanken Ekens koncern. Också det en 
stimuleringsåtgärd. 

Intresserad av massage? Ann tar emot i hemmet eller kommer 
på besök med sin massagestol. Hon erbjuder också s k reiki-
healing. Ring 0471-41 224.

Annika Hjalmarsson
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Stavgång – bra motion i 
alla väder
- Har du glömt skidorna hemma?
- Vad har du för valla?
Man fick vänja sig vi nyfikna frågor och lustiga kommen-
tarer i början. Men det var det värt. Stavgång är ett bra sätt 
för motion och träning. Och det har kommit för att stanna.

Det lär ha börjat i Finland på 1990-talet, där det blev en effektiv 
träningsform i försvaret. Namnet ”Nordic Walking” vittnar om 
det nordiska ursprunget. Skidåkare, som Juha Mieto, Ingemar 
Stenmark och Gunde Svan, upptäckte att stavarna var ett bra 
träningsredskap i barmarksträningen.

Här i Sverige har man noterat en nyfiken misstänksamhet. 
Kvinnorna har varit djärvast. I Långasjö är det tydligt. Antalet 
stavar ökar, men mest bland kvinnor. Men också män börjar 
förstå finessen med stavar – utan skidor!

Vad är det fina i stavgången?
- Energiförbrukningen ökar eftersom man aktiverar fler mus-
kelgrupper i kroppen.

- Onödigt stora fettlager minskar med regelbunden träning 
(med eller utan stavar).

- Överkroppen får arbeta mer och belastningen på knä och 
leder minskar.

- Man får en bättre kroppshållning och ett bra stöd om man 
snubblar.

Det finns många fördelar. Man kan ju använda stavarna på 
olika sätt. Från lätt motion till hård fysisk träning.

Det lär vara viktigt med rätt stavlängd. När man håller stavarna 
framför sig ska vinkeln i armbågen vara 90 grader. Det betyder 
att staven ska räcka från marken till armbågen. Om man mul-
tiplicera sin kroppslängd med 0,68 får man ett bra mått på en 
lämplig stav. Vanliga skidstavar är i regel för långa och spetsen 
är inte lämplig för barmark och asfalt. De gångstavar man 
köper har avtagbara gummidämpare längst ner och speciella 
handremmar som håller handen i rätt position.

Egentligen är stavgång ingen nymodighet. Vandringsstavar har 
använts i alla tider, av pilgrimer, luffare och fjällvandrare. Och 
den välkända versen i Psaltaren: ”Din käpp och stav, de tröstar 
mig” vittnar om att också den gode herden gick stavgång.

Sölve Hjalmarsson

Gunla Johnson, Annika Hjalmarsson och Hilkka Alexandersson är 
flitiga stavgångare

Friskvård på Södra Timber 
Långasjö

Friskvård för medarbetarna är viktigt för Södra Timber Långa-
sjö. 1994/95 byggdes ett gym för personalen. Det finansierades 
med medel från en ”Arbetslivsfond”, där företaget placerat 
pengar under en tid. Det utrustades med diverse träningsma-
skiner, och träningscyklar. På senare år har komplettering skett 
med löparband och roddmaskin.  Gymmet används flitigt.

Det passar inte alla att träna på gym. Med företagets friskvårds-
bidrag kan man ägna sig åt flertalet hälsofrämjande aktiviteter. 
Skatteverkets regler sätter vissa gränser, men förutom det så 
kan man använda bidraget hur man vill.

Ann-Helen Alexandersson
Gymmet på Södra Timber används flitigt
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Alternativa hudvårds-    
produkter
I dagens samhälle pratas det mycket om ekologiskt och 
närproducerat och att vara miljövänlig. Då tänker nog 
du, precis som jag, mest på mat och att inte köra bilen i 
onödan. Och kanske att man ska sopsortera ordentligt. 
Men huden då? Och håret? Det där schampot du använ-
der och spolar ner i avloppet varje dag, hur nyttigt är det 
egentligen? Och finns det ekologiska alternativ?

Jag fick nys om att Britt-Marie Sunesson gjorde egna hudvårds-
produkter av en slump. Jag var hos en vän, som tog fram en 
burk med handcreme till sina torra händer. Nyfiken som jag 
är var jag tvungen att fråga vad det var för mirakelcreme han 
fått tag på! När han berättade att hans mamma gjort den kände 
jag genast att jag ville veta mer.

Britt-Marie, som bor i Harebo, jobbar i Rävemåla på ett privat 
boende för psykiskt sjuka och missbrukare När de fyra bar-
nen flyttat hemifrån och hon gick ner i arbetstid fick hon helt 
plötsligt tid över, och på den vägen är det…

Hur kom du på idén att göra egna hudvårdsprodukter?
Jag och min dotter Kajsa såg ett tv-program för ungefär 3 år 
sen, och i det programmet gjorde de eget örtschampo. Jag blev 
lite nyfiken så efteråt satte jag mig och började söka information 
om hur man gjorde. Så hittade jag en hemsida där man kunde 
beställa både recept och ingredienser. Så jag beställde lite, och 
när grejerna kom hade de även skickat med en bok om hur 
man gör egen naturkosmetika. Jag läste igenom den där och 
tyckte det lät väldigt spännande. 

Så det var schampo du började med?
Ja precis, jag började med örtschampo, och jag använder fak-
tiskt fortfarande det. Sedan fortsatte jag med att göra cremer.  
De första omgångarna blev ganska misslyckade, men man 
måste ju experimentera lite först. Det är jätteviktigt med exakta 
mått och rätt temperatur, det går inte att höfta. Man kan hitta 
recept via den hemsidan där jag beställer ingredienserna, så 
det är inget man behöver hitta på själv. Däremot kan man ju 
välja andra oljor eller fetter beroende på vilken effekt och doft 
man vill ha och man kan även tillsätta vitaminer och dylikt.

Och sen utvecklade du det hela lite?
Ja, jag gjorde salvor och mer avancerade ansiktscremer. Alltså, 
jag gör det jag själv vill använda och smörja in mig med. Men 
det blir ju ganska mycket när man gör en sats. Så jag började 
ge bort till familj och vänner, lite gå-bort presenter och så där. 
Så tog jag med lite till jobbet och delade ut, och det var väldigt 
uppskattat! Ja och så fortsatte det så…

Och nu säljer du då?
Ja, lite på hobbynivå, just för att jag behöver bli av med det 
jag har innan jag kan göra nytt. Jag hade tänkt vara med på 

skördefesten förra året men så var vi bortbjudna till Göteborg 
så det blev aldrig av. Men i år tänker jag faktiskt vara med. Men 
som sagt, det har ju blivit lite av en hobby. Det doftar gott i 
huset när man håller på och kokar och det är avkopplande 
och kreativt.  Och sen är det ju en stor bonus om andra vill 
använda det jag har gjort!

Hur gör man då? Kan vem som helst börja med det här?
Du behöver en våg och en termometer. Recept finns ju att få, 
likaså ingredienserna. Även om jag gör en del själv. Jag odlar 
till exempel ringblomma och torkar och använder i någon an-
siktskräm. Nässlor torkar jag också och använder i schampot. 
Och så är det jättenoga med ingredienserna, så väg och mät 
och sen är det bara att vispa och vispa och vispa lite till. 

Vad gör du för olika produkter nu?
Jag gör olika ansiktscremer, bland annat gör jag en som heter 
ansiktscreme 50+, den är uppskattad på jobbet för där är vi 
väl bara 50 plussare, haha! Och handcreme, fotcreme och 
vanlig hudcreme. Och tvål, schampo och läppcerat. Och en 
ullfettscreme, den är, som du kanske hör på namnet, baserad 
på ullfett. Den är jättefet och dryg och är bra på ställen där 
man har mycket torr hud. 

Britt-Marie Sunesson gör egna hudvårdsprodukter

Handcreme
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Vad är det som är så bra med just dina produkter?
Att de innehåller bara naturliga ingredienser, inga mineraloljor 
eller syntetiska ämnen. Och sen är de närproducerade!

Jag utger mig inte för att göra några salvor med medicinska, 
läkande effekter, förutom mot torr hud då! Men det är kul att 
experimentera med att tillsätta vissa örter som anses ha anti-
inflammatoriska och vävnadsuppbyggande egenskaper. Sen är 
det upp till var och en att ha tilltro till de läkande effekterna 
i örterna.

Här visar jag mina hopplösa vinterfötter för Britt-Marie, som går iväg 
för att hämta en sak. ”Den här är jättebra”, säger hon och 
visar en liten burk med sheasmör-salva. ”Outstanding vid 
hudsprickor. Prova den!”

Sen är det ju så att grejerna jag gör är naturliga! Det är inga 
konstigheter i dom. Och det märks när man använder dom, 
cremen liksom flyter in i huden och lägger sig inte som ett 
lock, som vanliga cremer och salvor kan göra.

Ja jag har ju själv läst innehållsförteckningen på de saker 
jag använder…
Precis! Nej det här är bra grejer, naturligt helt enkelt och de 

flesta ingredienser jag köper är ekologiska. Sen är det ju så att 
i vissa produkter måste man ha konserveringsmedel. I creme, 
som innehåller vatten behövs det, därför att annars skulle 
produkten bli dålig och börja mögla efter ett par veckor, och 
det är ju inte så mysigt. Men i salva, som är fetare, används 
inget vatten och då behöver man inget konserveringsmedel. 
Man bör använda produkterna inom 1-2 år från tillverknings-
datum och inom ett halvår efter att man öppnat och påbörjat 
användningen av crèmen. 

När vi pratat klart visar Britt-Marie mig hyllan där hon förva-
rar sina produkter. Cremer och schampo står i prydliga små 
rader. Ringblommor som är torkade ligger i en liten glasburk 
och ger en härlig färgklick i hyllan. Jag skulle vilja plocka med 
mig alltihop hem!

Och ja, jag går knappast tomhänt därifrån. När jag smörjer in 
mina fötter senare på kvällen mår jag bra. Den är fantastisk! 
Naturlig, närproducerad och ekologisk på samma gång. 

Jag plockar fram min gamla, svindyra fotcreme, och börjar läsa 
på innehållsförteckningen. Det slår mig ganska snabbt, huden 
är kroppens största organ, varför ska jag proppa den full med 
saker som insidan inte tål?

Anna Karlsson

Minnesutställning – Paul 
Einarsson
Galleri Garvaregården 9/5 – 26/5 2013

För 80 år sedan föddes Paul Einarsson i Långasjö. Han 
var son till Einar och Ellen Karlson. Redan under skol-
tiden var han duktig i att rita och måla. Efter avslutad 
grundskola fortsatte han att utbilda sig på Visingsö folk-
högskola och sedan arbetade han på kontor och gjorde 
militärtjänstgöringen vid Kallinge flygflottilj. 

Paul hade förutom sitt stora intresse för konsten en stor längtan 
att komma ut i världen, se nya miljöer, besöka konstmuséer 
som han hade läst om, etc. Han tog därför anställning på 
lyxkryssaren ”Stella Polaris” och reste runt i världen, speciellt 
intresserade karibiska övärlden honom. 

När Paul kom tillbaka till Sverige sökte han sig ner till Malmö 
oh Köpenhamn. Här kom han i kontakt med likasinnade och 
han studerade på målarskolan Forum.

Ännu en resa till sjöss gjorde han, innan han kom hem till 
Långasjö. Nu köpte han sig ett litet torp i Karsamåla som blev 
hans fasta punkt som han alltid återvände till. Efter ett tag 
sökte han sig åter söder ut, nu till Lund, där han hade många 
konstnärsvänner. Han hade en del utställningar tillsammans 
med dessa t ex ”13 unga från Skåne” som var en vandringsut-
ställning och bl a visades på Sveagalleriet i Stockholm och på 
Kalmar konstmuseum. Han hade också två separatutställningar 
i Malmö på ”De ungas artotek” och ”Galleri Ströget”. PÅ dessa 
utställningar fick han stor uppmärksamhet både av pressen och 
av publiken. Om Paul, säger recensenterna, att han är ytterst 
lekfull och att han inspirerats av Miro och Klee. Han målar 
surrealistiskt och medvetet naivt. 

Paul finns representerad bl a på Kalmar konstmuseum, Lunds 
och Malmö konsthallar. I Långasjö kan man se en av hans 
tavlor på Allégården, kallad ”Rishämterskan” och i Socken-
stugan finns också en av hans bilder. Pastoratet i kyrkan har 
Paul gjort på beställning av kyrkoherde Jan Redin. År 1966 fick 
Paul Växjö stads stipendium och 1970 valdes han in i KRO, 
konstnärernas riksorganisation.

Under 70-talet bildade Paul familj och flyttade till Magnarp, en 
liten by vid havet norr om Ängelholm. Här köpte han sig ett 
hus och han arbetade inom sjukvården. Nu räckte inte tiden till 
för hans målarkarriär då han prioriterade familj och hem. Paul 
hade planer att ägna sig mer åt konsten efter pensioneringen, 
men tyvärr avlider han vid 60 års ålder.

På minnesutställningen kommer att visas tavlor från hela hans 
konstnärstid, från tidig föreställande konst och utvecklingen 
fram till den abstrakta konsten.

Mona Einarsson

Målning av Paul Einarsson
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Har hundägare 
bättre hälsa?

Ja det är faktiskt vetenskapligt bevi-
sat att närheten till ett djur är viktig 
och har en positiv inverkan på oss 
människor. Hälsan blir bättre, vi blir 
mer aktiva och rör på oss mer, får mer 
självkänsla och känner oss mindre 
ensamma. En hundägare kommer ut 
och rör på sig oavsett väderlek. 

Jag ställde fyra frågor till förbipasse-
rande hundägare.
Hur länge har du haft hund?

Hur mycket går du med din hund varje 
dag?

Tror du att du hade gått lika mycket om 
du inte hade haft hund?

Är din hälsa bättre tack vare din hund?

Veronika och Lisa Andersson med 
hundarna Sigge och Piggelin.
1.  Vi har haft Sigge i 3.5 år ungefär och 
Piggelin i snart ett år. Men vi har haft 
hund innan dess också.

2.  Vi går kortare promenader, minst tre 
om dagen. Ibland blir det längre prome-
nader såklart. Vi går både i normal takt 
och i snabbt tempo och på sommarhal-
våret joggar vi med dom ibland. Våra 
hundar får även springa lösa på tomten. 

3.  Nej, definitivt inte. Nu måste man ta 
sig ut, vare sig man vill eller inte och oav-
sett vädret. Det blir frisk luft och motion 
till alla i familjen, eftersom vi hjälps åt 
med att gå med hundarna.

4.  Absolut! Dels för att man får vara 
ute i den friska luften varje dag och dels 
att grundkonditionen håller sig på en 
bra nivå. 

Tessa Buland med hunden Blake
1.  I fyra år ungefär.

2.  Vi går tre promenader om dagen, 
varvar både korta och långa.

3.  Nej, det hade vi inte. Vi är ute mycket 
hela familjen men vi hade kanske gått en 
promenad om dagen, inte tre som nu.

4.  Nja, alltså jag blir ju aldrig sjuk. Och 
frisk luft är ju bra för kroppen.

Synnöve Dybvad med hunden Hubbe
1.  Jag har haft tre hundar, första skaffade 
jag 1979. Hubbe har jag haft i tre år. 

2.  Jag går upp emot en mil varje dag, 
uppdelat på tre promenader. Oftast går 
jag i skogen.

3.  Nej det hade jag inte gjort. Jag slutade 
röka för sex år sen och var rädd för att gå 
upp i vikt, så då började jag gå. Men sen 
jag fick Hubbe började jag gå oftare. Nu 
måste jag ut tre gånger varje dag. 

4.  Ja det tycker jag. 

Björn Karlsson med hunden Gösser
1.  Jag fick min första hund när jag var 
tonåring, sedan dess har det alltid funnits 
hund i huset.

2.  Det beror på årstid. Är det jakttider 
promenerar jag inte så mycket. Då släp-
per jag hunden och han springer själv, 
allt ifrån 7-15 km. Detta gör jag flera 
gånger i veckan.

Är det inte jakttider går jag mer. En 
halvtimmes promenader varje kväll, på 
helgerna blir det betydligt längre, kanske 
1.5-2 timmar. Jag går nästan bara i sko-
gen, möjligen på skogsvägar.

3.  Nej det hade jag inte gjort.

4.  Det ger mig inte så mycket kondition 
men jag mår ju väldigt bra av att komma 
ut i friska luften.  

Anna KarlssonVeronika och Lisa Andersson med Sigge och 
Piggelin

Tessa Buland med Blake

Synnöve Dybvad med Hubbe

Björn Karlsson med Gösser
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Ingvar Elofsson håller formen

Ingvar Elofsson nybliven 60-åring har jobbat som lärare 
i 10 år och 5 av dem på Långasjö skola. Han bor i Em-
maboda och cyklar till och från arbetet varje dag. Spelar 
ingen roll vilket väder det är. Vanligtvis tar det 35-40 mi-
nuter att cykla denna sträcka. När jag träffar honom har 
han hunnit med att springa en runda innan det är dags 
att ta sin gamla damcykel (utan växlar) och cykla hem 
till Emmaboda.

Ingvar berättar att han alltid varit intresserad av idrott. När 
han var yngre spelade han fotboll, hockeybockey, handboll och 
även innebandy. För att inte gå upp i vikt när han lade av med 
fotbollen började han springa och han har hunnit med hela 
21 Stockholm Maraton som är 4,2 mil långt och fullföljt 16 av 
dem. Göteborgsvarvet som är halva sträckan av Stockholm 
Maraton har han sprungit 12 gånger. Han springer 3-4 gånger 
i veckan och berättar att det händer att han tar tåget till Nybro 
för att sedan springa till Kalmar där hans tjej bor. 

Ingvar berättar att hans knän är slitna efter alla år med fotbol-
len och läkarna har sagt att han inte skall springa eller hoppa. 
Cyklingen har hjälpt honom att träna upp musklerna runt 
knäna så att han kan springa dessa långlopp.

Löpningen är extra rolig eftersom det blivit en tävlan mellan 
Ingvar och två av hans fyra barn. De tävlar om vem som tränat 
mest. Just nu kämpar han för att komma ifatt den sonen som 
leder. Han berättar att han alltid tar tiden när han springer 
och vet hur lång tid varje sträcka tar. Är det kallare ute blir 
träningstiderna sämre.

Ingvar Elofsson

Han inte varit sjuk en enda dag på de 10 år han arbetat som 
lärare. Frisk luft och motion hjälper, menar han. Motion hjäl-
per mot mycket, som stress, depression och alzheimer. Man 
blir även intelligentare och hjärnan växer när man motionerar. 
Muskler och skelett mår också bättre av att man rör på sig.

Blodomloppet
Ingvar har även inspirerat barnen i skolan till att springa lite. 
Förra våren åkte de som ville från skolan till Karlskrona och 
sprang Blodomloppet. För att kunna genomföra detta betalade 
Sparbanken Eken i Långasjö startavgifterna. Kan ju hoppas 
på att de får samma sponsring även i år.

Susanne Gustafsson

Mauritiusstranden
Pensionärer i kommunen erbjuds möjligheter till att få en 
energikick och uppleva välbefinnande! Kom och upplev 
Mauritiusstranden som är ett upplevelserum på Allakti-
vitetshuset Loket.

Här berörs alla dina sinnen genom en helhetsupplevelse. 

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

Effekter
•  Solljuset aktiverar D3-vitaminer som ökar immunförsvaret 

•  Man får en energikick och känner välbefinnande

•  Positiv effekt på stress och utbrändhet, nedstämdhet och 
depression

•  Lindring av stelhet, led och muskelvärk 

Detta är gratis för alla anhörigstödjare och närstående samt för 
alla pensionärer i kommunen. Övriga kommunmedborgare: 50 
kr/person. Juicedrink finns att köpa. 

Du som inte bor i kommunen är också välkommen och betalar 

då 150 kr/person och då ingår en juciedrink.

Det är bra både för kropp och själ att röra på sig dessutom 
är det roligt!

Allaktivitetshuset kan även erbjuda dig möjlighet att träna i 
Träning och Relaxrummet. Här finns motionscyklar, hantlar 
och gummiband och crosstrainer.

Enkla övningar som alla kan göra.
Prova på Vibmax vibrationsplatta som ger skonsam styrketrä-
ning, lämplig för de flesta.

Effekter med Vibmax vibrationsplatta

•  Förbättrad muskelkoordination

•  Förbättrad blodcirkulation

•  Utnyttja musklernas kapacitet bättre

•  Motverkar benskörhet 

Avsluta träningspasset med en stunds skön avkoppling i mas-
sagefåtöljen.

Träning och relaxrummet är tillgängligt och gratis för alla 
anhörigstödjare/närstående och pensionärer i Emmaboda.

Vill du veta mer eller boka in dig för ett besök så ring gärna 
Anneli Djerf  telefon: 0471 24 94 88.

Anneli Djerf
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Linnea Leskovec 
– en sann inspirationskälla!

Det tar Linnea ungefär två minuter att imponera på mig. 
Vilken människa! Hon berättar att hon har testat på 
nästan alla sporter som finns ”I alla fall de som fanns i 
Nybro”, hon har spelat hockey i landslaget, har egen häst, 
varit fotbollstränare och tävlat i slalom, bland annat. Jag 
undrar hur hon hinner, ”Ja det undrar jag med ibland”, 
säger Linnea med ett skratt. ”Och nu har mamma börjat 
prata om att vi ska göra klassikern i år också. Träna en 
gång i veckan här i Långasjö, och en gång i Nybro där 
hon bor. Vi får väl se”.  

När jag nämner att jag också skulle vilja göra den där klassikern 
någon gång utbrister hon ”Ja men häng på vetja, du kan väl vara 
med i vårt lilla gäng”. Nja, jag har nog mest tänkt att jag skulle 
vilja göra den, inte att jag faktiskt någon gång ska göra det.

Linnea kommer från Nybro, men bor nu på Backegårdsvägen 
tillsammans med sambon John och deras son Hampus, som 
snart är ett och ett halvt år. 

När Linnea var gravid med Hampus blev hon sjuk, hon fick 
nästan alla komplikationer man kan få under en graviditet. När 
sonen bara var ett par dagar blev hon jättedålig, och läkarna 
upptäckte att hon hade hjärtproblem. Graviditetsrelaterad 
hjärtsvikt, något som händer väldigt, väldigt sällan. 

”Det har gjort att jag har varit lite rädd för att träna, så fort jag 
blir andfådd eller känner nåt konstigt i bröstet blir jag livrädd 
att det är hjärtat” säger hon, och fortsätter, ”Men nu har jag 
gett mig fanken på att börja spela fotboll igen. Mitt gamla 
lag har slagits ihop med Emmaboda, och mitt mål i år är att 
komma med i A-laget”.

Vi kommer in på det här med massagen, den faktiska anled-
ningen till att jag träffar henne.

”Jo men jag masserar lite på fritiden. Ibland drömmer jag om 
att starta eget, men det är lite skrämmande. Man behöver ju 
faktiskt lön varje månad. John säger att jag kan vänta, jag är ju 
bara 24 i år, men jag känner mig lite gammal ibland”, säger hon. 

Linnea är inte certifierad massör. Hon gick omvårdnadslinjen 
på gymnasiet och där ingick en kurs, ”Kropp och själ”, där man 
bland annat fick att lära sig avslappningsmassage.

”Det där är ju ingenting jag hymlar med, att jag inte har ’rätt’ 
utbildning”, säger hon. ”Jag kan massera. Jag har det bara inte 
på papper. De flesta vill faktiskt bli masserade som avslapp-
ning, för att det är skönt. Men känner jag att dom har en knuta 
nånstans, kan jag ju trycka till om personen vill det, och det 
vill dom oftast. Jag har, tack vare min idrottsbakgrund, blivit 
masserad väldigt mycket och vet hur det går till. Jag vet hur 
man ska och inte ska göra”.

I ett rum på övervåningen står en massagebänk, och det är 
oftast där hon tar emot sina kunder.  ”Men vill man hellre att 

jag gör hembesök går det också bra”, säger Linnea. ”En del 
vill ju ha egen musik, och en del känner sig mer bekväma om 
man är hemma hos sig själv. Massage är väldigt privat, det kan 
vara jobbigt att klä av sig inför någon man inte känner, och så 
är det ju det här med att vi idag inte har så mycket tid. Om jag 
gör ett hembesök tar det kanske 40 min totalt, men ska man 
sätta sig i bilen hit och kanske behöva skrapa rutor och så där, 
ja då springer tiden iväg. Samtidigt kanske det är bättre att man 
kommer hit, då får man avkoppling på riktigt. En paus som 
man kanske behöver.”

Jag vet även att Linnea säljer Aloe vera produkter och frågar 
hur det kommer sig.

”Tjejen jag köpte min häst av var återförsäljare. Vi började prata 
om det, jag berättade om min mage som jag haft problem med 
i hela mitt liv. Så hon tyckte att jag skulle börja dricka Aloe 
vera, och efter nån månad var alla problem borta! Så då blev 
jag också återförsäljare. Men sen blev jag gravid med allt var 
det innebar och då hade jag inte riktigt tid, så det där ligger lite 
på is. Jag jobbar inte aktivt med det idag, men om man vill ha 
en ”Må-bra stund” hemma, eller om man vill köpa produkter, 
så ordnar jag det. 

Må-bra stund, vad härligt det låter! Vad innebär det? ”Då bjuder 
man hem några stycken, och så kommer jag och visar lite olika 
produkter”, säger Linnea.  ”Man får prova och smaka och ha 
det trevligt med vänner. Man mår bra en stund, helt enkelt.”

Vi kommer tillbaka till det här med att starta eget, ”kanske 
jag satsar på både och, och gör en ordentlig hemsida”, säger 
Linnea. Nu har hon en blogg där man kan läsa lite om hennes 
massage, linneasmassage.blogg.se. ”Jag är ju som sagt bara 24 
år, jag hinner väl med”, avslutar hon. 

När vi pratat färdigt och jag är på väg hem går jag och funderar, 
precis som jag alltid gör när jag träffat någon som inspirerar 
mig. Hur hon hinner med allt, vardag och jobb, barn och häst 
och träning. Att hon inte fastnar i den där soffan på kvällen, 
den som är så himla skön efter en dag på jobbet. 

Och så börjar jag fundera på den där klassikern, det kanske 
vore något att satsa på, om några år? Kan hon – kan jag!

Anna Karlsson

Linnea Leskovec
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Emmaboda-
dagen 2013     

I år hade turen kommit till Långasjö att få vara värd 
för hjärtegalan, Emmabodadagen. Galan anordnades i 
Bygdegården i samarbete med Bygdegårdsföreningen, 
Sockenrådet och Emmaboda kommun. Tema för tillställ-
ningen var trä, bordsdekorationerna och scendekoratio-
nerna gick i trä-tema. 

Underhållningen stod olika musiker för med Långasjö anknyt-
ning. Klass 2-3 sjöng några sånger tillsammans med Kristina 
Hansson från Emmaboda som vann kulturskolans utmärkelse. 

Odd hagel tillsammans med Diana Idensjö Hagel och Tan-
ja Ojaneimi framförde flera egna låtar. På slutet underhöll 
punkrock gruppen ”Shuvit”. 

Långasjögäng med kommunstyrelsens vice ordförande Sten- Olof  
Johansson i förgrunden                     Foto Jan Andersson, Barometern

Året Hjälte/Bragd  gick till Malin Kronmar och Johan Sipiläinen
                                                       Foto ur Malin Kronmars fotoarkiv

Årets Ungdom  blev Adam Einarsson                 
                                                         Foto Jan Andersson, Barometern

Kristina Hansson med Kulturskolans hedersomnämnande uppträder 
med skolbarn från Kulturskolan       Foto Jan Andersson, Barometern

Trevligt att flera utmärkelser gick till Långasjöbor
Årets Karl-Oskar blev Jan-Erik Fransson för hans arbete med 
Träskoposten och Långasjökrönikan. 

Årets Bragd-pris gick till Malin Kronmar och Johan Sipiläinen 
för att med hårt arbete förverkligat en dröm och skapat en 
inredningsbutik mitt ute på landsbygden. 

Årets Ungdom, Adam Einarsson, har också anknytning till 
Långasjö, pappa Ola kommer härifrån och farmor Karin och 
farfar Anders bor i Kallamåla.

Eva Garami

Årets Kristina blev Christa Buitink    Foto Jan Andersson, Barometern
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Derby
Lindås/Långasjös seniorer spe-
lar i år i division 4. Vi har många 
intressanta matcher att se fram 
emot under kommande säsong. 

Lindås/Långasjö möter Emmaboda IS på Lindåsvallen i maj, 
och i gruppen återfinns bl a lagen Tingsryd, Lessebo, Gullabo/
Gullaboås, Tvärskog och Hovmantorp m.fl. Som vanligt spelas 
hälften av matcherna i Lindås och hälften i Långasjö.

Detaljerat matchprogram anslås på vår anslagstavla i affären, 
samt på skylten vid infarten till Långasjö lanthandel – missa 
inte det!

Ni vet väl att ni stödjer Långasjö GoIF genom att bära hem 
varor i en kasse från Långasjö lanthandel.

Truppen består av hela 50 spelsugna killar som redan nu ligger 
i hårdträning på konstgräs och grusplan.

Tränare är ”Långasjösonen” Robert Elmgren, som de senaste 
åren har tränat kommunens ungdomslag, men nu väljer att träna 
seniorer igen. Assisterande tränare sedan ett några år tillbaka 
är Martin Johansson från Lindås.

Mer information om säsongen återkommer i nästa nummer 
av träskoposten.  

Gå gärna in på www.laget.se/LBK_LGOIF och läs mer.

Långasjö GoIF i framtiden?
Verksamheten i vår förening präglas till stor del av fotbolls-
verksamhet genom seniorlag tillsammans med Lindås BK och 
ungdomssamarbete inom Emmaboda kombination. (Emma-
boda, Lindås, Långasjö). Men vi gör mer än så, vi arrangerar 
medlemsfester, årlig knutsdans och tips och bingopromenader.

MEN vad kan vi göra mer? Vad kan Långasjö GoIF göra för 
Långasjö och för våra medlemmar?

Vi bjuder härmed in våra medlemmar till 

Idémöte 

onsdagen den 6 mars kl 1800 i klubblokalen. 
Kom och tyck till! 

Är du inte medlem?  –  Det går enkelt att bli! 

Maila annhelen.alexandersson@telia.com

Ann-Helen Alexandersson, kassör i Långasjö GoIF

Vinst i Allsbocupen

Vinterns inomhuscuper har gått väldigt bra. Vinst i Alls-
bocupen, en tredjeplacering i Swedbank cup och Semi-
finalförlust i Nybro open. Laget gick till 3:e omgången i 
Futsal SM-kval, där vi själva anordnade första deltävlingen i 
Emmaboda i december.

Roger Steen, Långasjö GoIF

Övre raden: Robert Elmgren, Coffe Pumplun, David Nylander, Jonas 
Gustafsson, Fredrik Nylander, Andreas Petersson, Kent Håkansson
Nedre raden: Dan Ask, Zoran Cipra, Anton Nilsson, Anton Alriksson, 
André Steen, Anton Malmqvist

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!
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Hej, 

När jag nu får tillfälle, så ska jag passa på att ge ett jättestort 
tack till personal, elever och föräldrar på Långasjö skola för 
mina arbetsår där. Jag har trivts bra med er alla och hoppas 
att ni även har trivts med mig. Även ett stort tack till föräld-
rastyrelsen och det fina samarbetet vi haft under åren och för 
den vackra tulpanbuketten som jag fick. Jag passar också på att 
hälsa rektor Laila Dånge välkommen till Långasjö skola och 
önskar henne lycka till i sitt arbete där.

Ingrid Bruze

 

Hej!

Jag ser fram emot att samarbeta med elever, personal och för-
äldrar i Långasjö skola. Det är just nu mycket att sätta sig in i 
och även om jag varit rektor i många år så är det olika rutiner 
på olika skolor. Förutom Långasjö skola är jag också rektor 
för Johansfors skola. 

Vem är då jag?
Jag har arbetat som rektor i ca 10 år och har en grundutbildning 
som lågstadielärare. Jag bor i Tingsryd och då är man ganska 
självklart hockeyintresserad. Stor del av min fritid tillbringar 
jag i ishallar.

Laila Dånge

Föräldrastyrelsen 2013

Den nya föräldrastyrelsen valdes på styrelsemötet den 21/1 
enligt följande:

Ordförande: Malin Lundqvist Gunnarsson, Långasjö

Vice ordförande: Anki Torgnysson, Strängsmåla

Sekreterare: Torbjörn Svensson, Plaggebo

Vice sekreterare: Veronika Andersson, Långasjö

Kassör: Hanna Stensdotter, Karsamåla

Ansvarig för Träskoposten: Joakim Adolfsson, Långasjö

Ledamöter: Alf  Johansson, Totamåla gård

                      Daniel Aronsson, Plaggebo

Skolan, förskolan, fritids och bildningsnämnden har represen-
tanter med på våra möten, som äger rum en gång i månaden. 
Mötesdatum är 26/2, 27/3, 25/4, 20/5 och eventuellt en 
gång i juni. 

Vi önskar förslag och tankar kring styrelsens fortsatta arbete. 
Hör av er till någon i styrelsen om ni har idéer kring framtids-
planerna för skolan. Vad tycker ni känns angeläget? I och med 
att Långasjö skola har en egen föräldrastyrelse så har vi stora 
möjligheter till påverkan och insyn i verksamheten. 

Vi hoppas att nya rektorn Laila Donge kommer att trivas bra 
hos oss. 

Isbanan på skolgården har, tack vare engagerade föräldrar, med 
Jim Olsson i spetsen flitigt kunnat användas under hela vintern. 
Vilken tillgång för våra barn detta är. Och vad mycket träning 
de har fått i att knyta skridskor! (Eller är det personalen som 
har kramp i fingrarna?)

Nu blickar vi framåt mot vår och sol. 

Återigen: Välkomna till oss i styrelsen med dina tankar inför 
skolans nuvarande verksamhet och inför framtiden.

Malin L Gunnarsson
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Har andlighet något med 
hälsa att göra?
Vad gör oss till hela människor? Vad är harmoni och 
lycka? Vad ger livet mening och innehåll?  Vad är hälsa? 
Det finns så mycket i vår tid som gör oss människor 
illa. Det kan vara stress och förväntningar, hårt arbete, 
relationer som skaver eller som brustit, sjukdomar, me-
ningslöshet.

Jag mötte vid ett tillfälle en man mitt i livet som uttryckte sig så 
här: ”Jag bara måste gå till kyrkan minst en gång i veckan, ibland 
bara för att sitta ned och njuta av tystnad och ensamhet, men 
lika ofta för att tillsammans med andra varva ned, andas lugnt, 
beröras av ord och musik, få näring för min inre människa. 
Jag behöver de stunderna, för de gör mig hel och lugn så att 
jag orkar leva. Jag går på gym för att träna min kropp, men det 
räcker inte, jag behöver också ett inre lugn som gudstjänsten 
eller kyrkorummet kan ge mig.”

Hur ofta tänker vi på kyrkorum, gudstjänst, tro, andlighet som 
en grund för hälsa? Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är 
tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. (Matt 11:28)

Den kristna tron handlar om att bli en hel människa, att förstå 
att man är älskad, att kunna älska sig själv och sin medmän-
niska. Tron är inget jag behöver prestera. Vi får lita på att 
Gud älskar mig oavsett hur mycket jag själv förmår att tro. Vi 
behöver hitta Guds rike inom oss, ”det i mig som är större än 
jag”. Om du känner att ytan breder ut sig för mycket, om du 
vill fördjupa ditt liv då får du söka långsamhet och stillhet. I 
Långasjö församling erbjuder vi många olika vägar och platser 
för det mötet.

Meditation - Bön
Ordet meditation betyder ”mot centrum”. Varje onsdagsmor-
gon inbjuder vi till morgonbön med frukost. Vi övar oss i att 
bara vara och att öppna våra sinnen för det inre och be för det 
som är viktigt för oss.

Frälsarkransen
Radbandet som har fått 
samma namn som en liv-
boj, kan fungera som en 
livboj genom både glädje 
och sorg. Det är den röda 
tråden för konfirmandar-
betet, men kan lika väl vara 
en god vän att använda där 
hemma när jag vill bli stilla. 

Heliga danser
Precis som att använda konst och musik, kan dansen hjälpa oss 
att komma åt ordlösa känslor. Vi dansar cirkeldanser, meditativa 
och enkla danser från olika traditioner. Heliga danser är något 
vi gör tillsammans och som gör något med oss. Att dansa är 
bra för kropp, själ och ande.

Pilgrimsvandring
Man vandrar tillsammans i naturen, stannar upp, samtalar eller 
vandrar under tystnad. Att lämna stress och problem för att 
helt och hållet ägna sig åt sig själv är läkande.  I naturen och i 
stilla meditation kan man skaffa sig nya perspektiv. 

Retreat
Retreaten är ett möte med det viktigaste i ditt liv. Det lugna 
och kravlösa tempot ger dig möjlighet att följa de tanketrådar 
som alltför ofta avbryts av vardagens rutiner och krav. Retreat 
är ett sätt att dra sig tillbaka för egen reflektion och andlig 
fördjupning. 

I samarbete med Långasjös egen retreatgård Mundekulla, har 
vi under två år på senhösten inbjudit till retreat i Taizéanda. En 
helg som innehållit Taizéandakter, bibelmeditationer, god ve-
getarisk mat och vila, egen tid och egna vandringar i det vackra 
småländska landskapet samt möjlighet till enskilt samtal. Det 
har varit dagar av vila, meditation och avspänning som lockat 
deltagare både från närområdet och hela landet.

Gudstjänst 
Gudstjänsten är den tid och plats som regelbundet ger oss 
vila och kraft. Varje söndag firas gudstjänster av olika slag i 
Långasjö kyrka. Det kan vara en högmässa eller en gudstjänst 
som särskilt betonar musik eller meditation eller en gudstjänst 
som särskilt passar barn och ungdomar. Målet är det samma: 
att den lyfter det som är väsentligt i livet. Det som orden inte 
räcker till för.

I gudstjänsten får jag vara mitt bland andra människor med 
mina egna tankar. Be för någon eller något, tända ett ljus, ta 
emot bröd och vin, tacka för det jag har, sjunga med i psalmer-
na, möta Gud. Någon gång sitta alldeles tyst. Lyssna till någon 
som talar och delar tankar eller lyssna inåt, till det som rör sig 
inom mig, mina egna frågor, glädjeämnen, sorger och längtan. 

Till kyrkans gudstjänster är alla välkomna – det finns plats 
för fler!

Ulla Sköldh Jonsson

Lördagen den 25 maj anordnar vi en kortare Pilgrimsvandring. 
Välkommen med!
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Bundle of  Joy
Den 22 december 2012 var en speciell dag i Santa Fe på 
ön Bantayan Island i den Filipinska övärlden. Över 600 
förväntansfulla barn hade kommit till Santa Fe från fem 
närliggande byar. För sjunde året i rad skulle man fira 
”Bundle of  Joy”.

 ”Bundle of  Joy” (fritt översatt - knippen av glädje) är en dag då 
traktens fattiga barn får komma till en riktig fest med mat, 
lekar, sånger och presenter. Initiativtagare till detta fantastiska 
evenemang var Peter och Louie Svensson från Kvarnaryd i 
Långasjö. Louie kommer själv från Santa Fe och har fortfarande 
större delen av sin släkt där och familjen brukade tillbringa 
kalla vintermånader tillsammans med släkt och vänner på ön. 
Under denna tid byggde Peter en stor samlingslokal samt en 
hel del andra projekt.

Den 22 december 2011 hände det som inte får hända, Peter 
omkom tragiskt i en trafikolycka utanför sitt hem i Santa Fe. 
Hemma i Långasjö fanns hans fru Louie och deras två döttrar 
samt en son i Stockholm. Det blev en svår förlust för familjen, 
men trots sorgen och saknaden ville Louie inte ge upp tanken 
på att genomföra ännu en ”Bundle of  Joy”. Med hjälp av 
pengar som kommit in till Peters minne fanns det nu möjlighet 
att bjuda in fler barn än vanligt. 

Familj, grannar och vänner i Santa Fe ställde upp och förbe-
redde dagen. Man köpte mängder av leksaker som packades 
i ryggsäckar för utdelning till barnen. En väninna bakade 
hundratals muffins, andra dekorerade och många hjälptes åt 
att laga 600 portioner ris med friterad kyckling samt köttfärssås 
och spagetti, allt över öppen eld!

När festen så började i den stora samlingslokalen var Louie 
med via sin dator och Skype. Barnen bjöds på mat, man sjöng 
julsånger och lekte lekar. Och så kom tomten, en ganska exo-
tisk figur i Santa Fe och alla ryggsäckarna fick en lycklig ägare.

Louie vill på detta sätt tacka alla som bidragit med gåvor till 
Peters minne, så att detta fantastiska projekt blev möjligt. Hon 
och hennes familj i Santa Fe är redan igång med att planera för 

Dagledigträffar i 

Långasjö Sockenstuga

Onsdag 20.3  kl 14.00

”En resa till Kina”

Ingrid o Thor Åsman visar bilder och berättar 

från en spännande resa till Kina.

Onsdag 24.4 kl 14.00

”Trädgård till lyst och läkedom” 
Marianna Agetorp från Stensjöäng, Häradsbäck, 

poet, författare, bildkonstnär och mycket mer 

visar sina fantastiska bilder och berättar om 

trädgårdens helande egenskaper.

Välkomna!

Tomten med förväntansfulla barn

Louie är uppkopplad till festligheterna via Skype

nästa år och man vill gärna välja ut en speciell by för att sprida 
glädje och gemenskap. Louie tar gärna emot bidrag till ett nytt 
”Bundle of  Joy”. Vi kan alla hjälpas åt att göra det möjligt.

Ulla Sköldh Jonsson

Festen har börjat i den stora samlingssalen
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Stilla veckan och Påsk 
 
Måndag 25 mars kl 18.30 
Passionsandakt med Taizésånger  
 
Tisdag 26 mars kl 18.30 
Passionsandakt med Kyrkokören 
 
Onsdag 27 april kl 18.30 
Passionsandakt med Heliga danser 
 
Torsdag 28 mars kl 18.30 
Skärtorsdagsmässa 
 
Fredag 29 mars kl 10.00 
Långfredagsgudstjänst 
med Kyrkokören 
 
Söndag 31 mars kl 10.00 
Påskhögmässa 
med Kyrkokören 
Kyrkkaffe med påsktårta 

 

Kärlek – från Abba till Moraeus 
 

Söndag 14 april kl 14.00  
Musikprogram  med tema kärlek 
 
Juniorerna  har under våren övat på sånger och musik om kärlek. De kommer att sjunga allt 
från Abba till Carola, Ted Gärdestad, Sara Down Finer och Kalle Moraeus m fl. I tidsenliga 
kläder kommer de att framföra sina sånger i Sockenstugan efter familjegudstjänsten. 
Förutom sång och musik blir det även fika för alla. Välkomna! 
 

Sång & Musik i Långasjö kyrka  
       
Söndag 17 mars kl 16.00 
Mariamässa  
med solist Kerstin Karlsson, Nybro  
Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe i Sockenstugan   
   
Söndag 24 mars kl 14.00 
Påskmusikal  
med Lilla kören, Junior & Minior  
 
Söndag 14 april kl 14.00  
Sångprogram  med temat kärlek 
Juniorerna  framför ett sångprogram om kärlek  
i Sockenstugan efter familjegudstjänsten. 
 
Måndag 30 april kl 19.00 
Musik i Valborgsmässotid 
 med Kyrkokören 
Valborgsmässofirande vid sjön 
tillsammans med Röda korset 
 
Söndag 26 maj kl 10.00   
”I Guds vind” 
Kyrkokören sjunger på Gångedagen  
sånger av Per Harling m fl.  
Heliga danser. 
 
Söndag 2 juni kl 18.00   
Högstorpskören  
från Växjö Domkyrkoförsamling  
sjunger i gudstjänsten 
 
Lördag 15 juni kl 18.00   
Musik i sommarkvällen  
Jazz och visa med  2 of a Kind 
Tony sjögren -  gitarr och Fredrik Wiklund - trombon 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2013 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 14.00 Andakt/mässa på Allégården 
 
10.03 Midfastosöndagen 10.00 Högmässa  B H Brunzell  Brödbod 
17.03 Jungfru Marie bebådelsedag 16.00 Mariamässa  B H Brunzell   
   Sång – Kerstin Karlsson, Nybro 
   Kyrkkaffe med Sockenrådet 
24.03 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora – Påskspel - Dop 
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer och Konfirmander 
   U Sköldh Jonsson, V Andersson, B Mård. Kyrkfika 
25.03 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger  
26.03            ” 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
27.03            ” 18.30 Passionsandakt  med Heliga danser   
28.03 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagssmässa  U Sköldh Jonsson 
29.03 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst -  Kyrkokören,  
   U Sköldh Jonsson 
31.03 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
01.04 Annandag Påsk 16.00 Gemensam Påskgudstjänst i Moshult   
07.04 2:a Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa  B H Brunzell   
14.04 3:e Sönd. i Påsktiden 14.00 Gudstjänst med små och stora - Bibelutdelning 
   Lilla kören, Miniorer, Juniorer. Kyrkfika  
   U S Jonsson, V Andersson, B Mård. Sångprogram 
21.04 4:e Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa  B H Brunzell    
28.04 5:e Sönd i Påsktiden 16.00 Mässa  U Sköldh Jonsson   
30.04 Valborgsmässoafton 19.00 Musik i Valborgsmässotid med Kyrkokören 
   Valborgsmässofirande vid sjön 
05.05 Bönsöndagen 11.00 Gudstjänst med små och stora i Algutsboda  
   Pastoratets alla barnkörer och barngrupper m fl. 
09.05 Kristi Himmelfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet  U Sköldh Jonsson 
12.05 Sönd. före Pingst 16.00 Mässa  i Vissefjärda kyrka  A Geyer   
19.05 Pingstdagen 16.00 Mässa  B H Brunzell 
26.05 Heliga Trefaldighets dag 10.00  ”Som en vind”  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson ,  
 Gångedag  M Laux , Kyrkkaffe i Sockenstugan – Föredrag 
02.06 1:a Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommartid med Högstorpskören, Växjö 
   U Sköldh Jonsson 
09.06 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  A Geyer   
14.06  10.00 Skolavslutning - Långasjö skola 
15.06  18.00 Musik i sommarkvällen med 2 of a Kind 
16.06 3:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid U Sköldh Jonsson 

För uppdaterad information, se Emmaboda Tidning eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
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Långasjö telefon: 0471-24 49 90

  Eken Pluskund
f.n 2,35%

www.sparbankeneken.se/eken-pluskund

Träekor till salu!

Vi har börjat tillverka 

klassiska flatbottnade träekor
till steniga insjöar

DBG
Emmaboda AB
Kontaktperson: Dan Bondesson
E-post: bondessons@telia.com
Tel: 0471-502 51
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev  

Grattis! säger vi till Inga Fransson i 
Tumba och som pris får hon 1 års pre-
numeration på Träskoposten. 

Redaktionen

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 

Vi har öppet veckans alla dagar med 
fullständiga rättigheter. Vi arrangerar även 

fest- och högtidsmåltider
Dagens rätt veckans alla dagar 11-14 även för avhämtning 

Våra prisvärda lunchhäften gäller även på helgen
Veckans matsedel och ala carte meny finns på hemsidan

Föreningar har fri möteslokal samt 10% på matbeställningar

Ring gärna för catering av våra goda 
Smörgåstårtor samt Bufféer till alla tillfällen

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

 www.hotell-amigo.se

Manusstopp för Träskoposten 2013

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  14 febr      1 mars
Nr 2  2 maj     17 maj 
Nr 3  22 aug             6 sept 
Nr 4  7 nov      22 nov
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Är de som vill få 
stanna i Sverige Dragare
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Träd

Vårtecken!
Inte bara starar och vitsippor...

Väder-
sträck

Kunglig 
roare

Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

Det är Dan Bard, Långasjö, som även 
denna gång har bidragit till korsordet . 

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 mars 2013.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration 
på Träskoposten. Korsordet finns också 
som lösblad i Lanthandelns entré.

Långasjökrysset nr 1-13
Namn och adress:


