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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, vil-
ken 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 

Barndomsminnen
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 
Brodern Per-Eriks bil 
1920.
Illustration av 
Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen, 1925.

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 2 Sommaren 2013

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    

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 22 augusti
Utgivning  6 sept

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. 

Skriv och vinn!
I nästa nummer har vi temat ”Barn-
domsminnen”. 

Nu har du chans att skriva om dina 
egna upplevelser och få dom publi-
cerade i Träskoposten. Alla, gammal 
som ung, är välkomna att delta.

Bästa artikel vinner också ett pre-
sentkort  i Långasjö Lanthandel 
”Matöppet” värt 500 kr.

Vi vill ha ditt bidrag, gärna med 
bilder, senast 28 juli.

Bidraget skickas till: Träskoposten, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö eller 
e-post till jan-erik@traskoposten.se.
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Gertrud Liljas syn på den tekniska utvecklingen

Från begeistring till skepsis

Långasjös ”Sibylla”: en bild som jag ser fram för mig: 
liksom sierskan från antikens Rom sitter den åldrande 
författarinnan i sitt hus på Lindekullen. Hon ser genom-
skådande och kritisk på samhällets förändring. Hon har 
varit med om en hel del och hon vågar säga vad hon 
menar. Bitter, menar somliga, ärlig tycker andra, klok.

I hennes två samlingsvolymer med kortare prosatexter och 
aforismer, ”Vid vägkanten” och ”Genom ofärgade glasögon” 
hittar man några stycken om vårt tema ”Motor” eller teknisk 
utveckling:

år 1931, vid 44 års ålder, skriver hon så här:

”Inför världskriget med dess tanks, gasbomber och alla genialiskt lömska 
förstörelseverktyg, inför lyxexpresser, jätteångare, flygskepp, radio och en 
bil per person kommer du i din häpnad med en fråga så naiv, att man 
kan skämmas ögonen ur sig: Har allt detta satts i gång för att göra 
människorna lyckligare?”

När vi sen läser hennes berättelse om den första cykeln förstår 
vi bättre, hur ofattlig stora förändringarna måste har varit under 
livets första 30 år för henne, som är född 1887!

I texten ”Människans åkdon” skriver hon:

”Den största sensationen över ett modernt fortskaffningsmedel ha varken 
flygskepp eller motorbåtar skänkt mig utan den första cykeln. Inte min 
första cykel, jag äger ingen än i dag, utan den första cykeln överhuvudtaget.
En sommar, vilken minns jag inte, men en i min tillvaros morgon, kom 
en ung man på besök till mitt hem. Han var långväga ifrån, men han 
red inte, åkte inte heller i vagn eller fotvandrade, han cyklade.
På kvällen – det var sommar och ljust – stodo emellertid vi, mor, mina 
syskon och jag samt många andra människor djupt nere i en vägkant 
invid stora landsvägen. Vi väntade på att den unge mannen med cykeln 
– velociped hette det till min förtvivlan, jag kunde inte säga ordet – skulle 
komma, han skulle visa oss hur fort han kunde åka. Och han kom – och 
var i nästa stund försvunnen ur vår åsyn, det var som om en stor fågel i 
låg flykt susat förbi… Men från människorna i vägkanten steg ett häpet 
och beundrande sorl.”

I en artikel som hon 1932 skrev för Idun om det moderna 
Långasjö välkomnar hon bekvämligheten som den nya tekniken 
kan erbjuda folket: 

”Jag tänkte på den milslånga resan till och från stationen i smällkalla 
vintrar, när skjutsbonden fick vira hästtäcket om tumvantarna för att inte 
förfrysa händerna; eller när vagnen sjönk till hjulnaveln i tjällossningen 
och hästen fick streta fram genomsvett, steg för steg. I den varma, bekväma 
bussen går talet muntert och högröstat och skrattsalvorna rungar. Man 
handtackar och bereder kordialt plats för de nykomna. Och i bil är man 
hemma från stationen inom några minuter.”
Men 1960, i åldern av 73 år, har begeistringen gett vika för ett 
vemodigt betraktningssätt: 

”Vinna tid? Och förlora massor med intryck under flygresor i en färglös 
rymd, under bilresor på fantasilösa autostrador…”

eller: 

”Människan var en gång vän med gångstigarna, sjöarna, träden, ängarna, 
skogarna och hagarna. Hon svek dem alla för asfalten.”

Hon skriver förmanande till sin egen generation:

”Vardagens bestyr sköljer åter sin våg över oss, tingen återtar sitt herra-
välde över oss, tingen som vi fått för oss är våra tjänare. Med brevet, med 
inbjudningen, med besöket hos vännerna, vi har kvar, får det vara till en 
annan gång, när vi har gott om tid och känner oss verkligt upplagda. Och 
i bullret från dammsugare drunknar längtan, samvetskval och saknad, 
vi är sunda och beskäftiga, moderna och sakliga också vi…”

Och hon kan inte heller låta bli att peka ironiskt på kvinnornas 
svaghet inför tekniken, som nutidens kvinnor kanske är i färd 
med att övervinna – men den bittersöta dialogen kan väl ge 
oss ett extra litet knuff  att komma igen!

– Har du åkt bil någon gång? Frågade han.
– Ja, svarade hon inte utan stolthet. När doktorn Ernbergs hälsade på 
oss i somras kom de i bil. Doktorn körde ut med oss, jag tror vi åkte 
nära en halv mil.
– Var du rädd?
– Lite, erkände hon. Det gick så förfärligt fort … Och så var det otäckt 
när vi mötte hästskjutsar, hästar är ju så rädda för bilar… Du har väl 
åkt bil många gånger?
– Javars. Jag åkte två mil en gång.
Hon teg litet. Han var så överlägsen henne i allting.

         Melsene Laux

Omslagets illustration och bilden ovan ingår i en väggbonad 
som finns i Bergstrandssalen i Långasjö. Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen målade den till sin far PM Bergstrand, lärare 
och kantor i Långasjö, på dennes 70-årsdag.

”Så småningom uppfanns velocipeden och med detta fortskaffningsmedel blev vägen 
kort och lätt”
Illustration av Elisabeth Bergstrand-Poulsen, 1925.
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Öppet juni, juli och augusti

Alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Klasatorpet
2013

Välkommen!
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar 
firas på Klasatorpet 

den 21 juni, kl. 14.00

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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Långasjö PRO
informerar

Mars
På mötet rapporterade Ulla och Kerstin från Samorganisatio-
nens årsmöte i Emmaboda. Ordföranden föredrog PRO:s pro-
jektredovisning “ Boendemiljö och livskvalité. “Redovisningen 
diskuterades utifrån långasjöperspektiv. Efter fikat bjöd  Lotta 
Odlingsson på ett mycket uppskattat sångprogram.

April
Vid aprilmötet redovisade ordföranden föreningens ekonomi. 
Skrivelser från RO och distrikt föredrogs och lades till handling-
arna. Beslöts att höstens mötesdagar skall var tredje tisdagen 
i månaderna. Efter kaffet underhöll Vivan Winkvist oss med 
musik, sång och dikter. Ett mycket uppskattat program.

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

Hösten
Augusti.  I Klubbstugan vid Idrottsplatsen tisdagen den 20:e 
kl 14.00. Föredrag ”Brandskydd i din bostad ”. Förtäring, 
kaffe och lotteri. 

September. Tisdagen den 17:e I Sockenstugan kl 14.00.

Oktober. Tisdagen den 15:e I Sockenstugan kl 14.00.

November. Tisdagen den 19:e I Sockenstugan kl 14.00

Olle Henriksson

Sommarkalendern
Maj
9-26/5 kl 13 Utställning på Galleri Garvaregården
19/5 kl. 14-18 Öppet hus i Mundekulla
21/5 kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan
26/5 kl. 10.00 Långasjö församlings Gångedag 
29/5 kl. 08.00  Röda Korsets pensionärsutflykt
31/5 kl. 19.00 Fotboll på Långasjö IP
Juni
1/6 kl. 09.30 Klasatorpet öppnar för säsongen
1/6 kl. 10-14 Pilgrimsvandring från Sockenstugan
1/6 kl 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården
2/6 kl. 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka
6/6 kl. 13.00 Nationaldagsfirande vid Långasjön
13/6 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
14/6 kl. 19.00 Fotboll på Långasjö IP
15/6 kl. 18.00  Musik i sommarkväll, Långasjö kyrka
18/6 kl. 18.30 Byavandring, samling Sockenstugan
21/6 kl. 14.00 Midsommar firas på Klasatorpet
23/6 kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Långasjön
25/6 kl. 18.30  Byavandring, samling Sockenstugan
27/7 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
Juli
1/7 kl. 14.00 Kaffestugan öppnar för säsongen
6/7 kl. 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården
7/7 kl. 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka
11/7 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
13/7 kl. 18.00 Musik i sommarkväll, Långasjö kyrka
25/7 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
28/7 kl. 11.00 Sommargudstjänst i Duvemåla hage 
28/7  Inlämning ”Barndomsminnen”
Augusti
1/8 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
3/8 kl. 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården
3/8 kl. 18.00 Musik i sommarkväll, Långasjö kyrka
8/8 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
11/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet
20/8 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan
22/8  Manusstopp Träskoposten
23/8   Festkväll vid Långasjön
29/8 kl. 19.00 Sjökafé vid Långasjön
30/8 kl. 18.30 Fotboll på Långasjö IP
September
8/9 kl.  Luftgevärsskyttet börjar
17/9 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan
7/9 kl. 15.00 Fotboll på Långasjö IP
Oktober
15/10 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan 
27/10  The Cadillac Band i Bygdegården

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 38-41.

Aktuellt från Röda Korset

Långasjö Rödakorskrets bjuder Långasjö sock-
ens pensionärer på bussutflykt till Blekinge

onsdagen den 29 maj 2013

Avresa från Sockenstugan kl. 8.00 
Åter i Långasjö ca 17.00

Anmälan till Barbro Krona, tel. 0471-50004 eller 
Annika Hjalmarsson, tel. 0471-50 594 

senast den 23 maj

Program finns uppsatt på 
anslagstavlan vid affären.

Välkomna!
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Våra duktiga pristagare vid Långasjö Skytteförenings avslut-
ning i luftgevärsskytte söndagen den 21 april på skjutbanan 
i Allgunås. Prisutdelning på föreningsmästerskapet och på 
säsongens veckotävlingar. 

Luftgevärsskyttet börjar igen söndagen den 8 september.

Paulina Alexandersson
Långasjö Skf

Långasjö Skytteförenings 
luftgevärsavslutning Hembygdsstugan

Våren närmar sig och med den, tankarna på vår hembygds-
stuga. Vi tänker i år öppna en vecka senare och ha 

öppet mellan den 1 juli och 18 augusti

Öppettiderna är dock desamma kl. 14.00–19.00 och kaffe 
och våffla kommer att kosta som förut, 30: - kr. 

Vi hälsar både nya och gamla medarbetare hjärtligt väl-
komna. Vi ser fram emot att få ta emot alla trevliga gäster 
även denna sommar. 

VÄLKOMNA!
Anne-Marie och Ingegärd
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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 omgående

Kyrkvägen 28, 3 rok, 100 kvm

6.453:-/månad, ledig omgående

Kyrkvägen 36, 2 rok, 69 kvm

4107:-/månad, ledig från 1/8

Hus och gårdar 
Henrik Håkansson

Dansk Ejendoms Consult

+45-39292997

Allgunnås

Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm, bud önskas

Henrik Malmquist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Häljanäs 118

Fritidshus/Friliggande villa

5 rum och kök, 80 kvm, 575 000:-

Backegårdsvägen 16

Friliggande villa

6 rum och kök, 103 kvm, 375 000:-

Pellamåla 212

Fritidshus/villa/avstyckad gård

3 rum och kök, 95 kvm, 520 000:-

Erling Karlsson

Fastighetsförmedling i Emmaboda AB

0471-12345

Trollamåla

Gård med skogsbruk

51.2 ha

5 500 000:- 

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

Ethel har avtackats
Ethel Svensson har varit med i redaktionen från start. Hon har gjort ett förtjänstfullt 
arbete inom redaktionen, speciellt med våra prenumeranter som nu är ca 140 st. till 
antalet. Vi tackar för hennes medverkan som varat i över 10 år.

Redaktionen

Ethel Svensson 
avtackas av Jan-Erik 
Fransson, redaktör
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Odd släpper sitt andra album

Det har tidigare blivit ett album och tre singlar, men i 
höstas tog Odd Hagel äntligen beslutet att släppa sitt 
andra album.
Datatrafiken har gått varm mellan Långasjö och Gäv-
letrakten då skivan är inspelad på tre ställen. Sången är 
inspelad i studion hemma i Långasjö och musiken i Gävle 
och Skutskär. 

Man kan långtifrån säga att inspelningen har gått som på räls. 
Nej, lagom till att Odd skulle börja lägga sången gick hans 
studiomikrofon sönder, vilket gjorde att inspelningen halkade 
efter tills Odd kunde låna en mikrofon.

Diana hann lägga några stämmor innan hon blev förkyld, men 
det återstod mycket arbete med körsång som nu fick vänta. 
Dottern Nathalie blev tillfrågad om hon kunde tänka sig att 
lägga några stämmor eftersom Diana inte hade så mycket till 
röst just då.

Nathalie gick in i studion och fixade stämmorna till tre låtar på 
skivan, så nu har Odd både sin fru och dotter med i körerna 
på sitt album.

Det började bli rejäl tidspress och Odd hade två låtar kvar att 
sjunga in då han på morgonen vaknar av en brännande känsla 
i halsen… Kan man ha sådan otur? Ja, det kunde Odd, för 
nu fick inspelningen vänta ytterligare och de två sista låtarna 

låg i farozonen att inte bli med 
på skivan. Diana servade med 
honungste, tillslut höll rösten, 
Odd satte de två sista låtarna 
och kunde andas ut.

Albumet ”Den Kritikerrosade 
Döden” innehåller 16 spår 
(låtar). ”Ensam Att Möta Värl-
den” är en hyllningslåt till hans 
mamma som blev änka blott 20 
år gammal, med en tvåårig liten 
Odd vid sin sida. En mycket 
stark kvinna som alltid har satt 
sin son i första hand. ”En Bild 
I Glas Och Ram” är en sång om 
en fader som han aldrig fick lära känna.

Många av låtarna är hämtade ur Odds Hagels liv och erfaren-
heter, medan en del är en iakttagelse av omvärlden. 

Det är många låtar som värkts fram under sena nätter i Strängs-
måla. Skivans omslag där Odd spelar tv-spel med döden är 
tecknad av Mattias Gordon efter en idé av Odd.

Medproducenter på nya albumet som släpptes 4 maj är Ken-
neth Skoglund och Ronnie Lundqvist som även varit delaktiga 
i Odds tidigare produktioner.

Diana Idensjö Hagel

Långasjö telefon: 0471-24 49 90         www.sparbankeneken.se

Som kund hos oss bidrar du till att utveckla och 
skapa förutsättningar för tillväxt och livskvalitet 
i vår bygd!

Tillsammans med Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 
har vi sedan 2009 stöttat vår hembygd med 650 000 kr

Odd Hagel
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Musikfabriken – en mötes-
plats för alla!

Allting började med två arbetskamrater med ett gemen-
samt intresse. Det utvecklades till Musikfabriken, en 
kulturförening med stora ambitioner. Här ska alla mu-
sikintresserade – gammal som ung – få utöva sin hobby! 

Henry Pirttijärvi och Anders Nilsson jobbar tillsammans på 
Södra Timber. De pratade ofta om att det borde finnas en 
replokal här i Långasjö, där musikintresserade kan komma och 
spela och umgås. Efter ett tag blev Håkan Olsson och Mattias 
Holmqvist inblandade i idén och tillsammans tog de kontakt 
med Södra Timber angående lokal. Södra ordnade så att de 
kunde vara i ”Arvid Carlssons sågverk” och ungefär där var en 
ny förening född! Föreningen har i nuläget ca 30 medlemmar, 
men målet är att det ska bli betydligt fler än så. 

Henry, Mattias, Anders och Håkan sitter alla i styrelsen, övriga 
styrelsemedlemmar är Rickard Sjöqvist och Dan Bondesson.

Eftersom föreningen fortfarande är i uppstartsfasen har de haft 
ganska täta möten – i början en gång i veckan och nu ungefär 
en gång i månaden. Detta för att ”få igång” verksamheten och 
styra upp vad som behöver göras med lokalen.

Och det är en del som ska göras, det förstår jag när jag visas 
runt i lokalen. Det är ett fint ställe med oändliga möjligheter 
– men det krävs mycket jobb för att nå dit! Bland annat finns 
det lite problem med värmen, för tillfället är det väldigt kallt i 
lokalen och killarna jobbar på en lösning. 

Föreningen har även sk arbetsträffar, där medlemmarna och 
banden som hyr in sig i lokalen, träffas och hjälpt åt att bygga, 
rensa och planera hur allting ska se ut.

Föreningen har jagat sponsorer som kan hjälpa till både fi-
nansiellt och med material, till exempel har ett företag i Växjö 

skänkt isolering och Södra har bidragit med virke. Killarna är 
eniga om att all hjälp tas emot med öppna armar, vare sig det 

gäller arbetskraft, material eller ekonomiskt stöd. 

Målet är att det ska finnas fasta replokaler där band kan hyra in 
sig, en allmän replokal med instrument man kan låna om man 
inte ha tillgång till egna och en studio. Kanske en utomhusscen, 
och en stor festlokal på övervåningen, tankarna är många så 
här i början. Det kommer även att finnas en konferenslokal 
där företag eller andra föreningar kan hyra in sig. 

Målet är också att det ska arrangeras spelningar och uppträ-
danden med både lokala band och band utifrån. 

Det har faktiskt redan arrangerats en spelning, och trots nästan 
obefintlig annonsering kom det mycket folk. Det var 4 band 
som under kvällen underhöll den ca 60 personer stora publiken. 

Drivande människor med tydliga mål – räkna med att musikfa-
briken kommer utvecklas och bli en samlingsplats för många! 
Och som någon sa, ”gör vi detta på rätt sätt kommer det att 
bli riktigt bra, och det hade varit så roligt att visa de större 
orterna att vi kan”. 

Är du sugen på att bli medlem? Kontakta Mattias Holmqvist, 
070-200 60 96.

Har du något hemma som kanske kan komma till användning, 
eller vill du vara med och hjälpa till? Kontakta Henry Pirttijärvi, 
ordförande, 0709-88 50 06.

Anna Karlsson

Deltävling i LiveKarusellen                                 Foto Henry Pirttijärvi

Den första spelningen lockade många                 Foto Henry Pirttijärvi

Albumet ”Den Kritikerrosade Döden” är en hyllning till livet.

Det är inte din värld och inte min värld, utan vår värld.

Ta vara på livet! / Odd
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Projekt Mötesplats
Drömmen om ett café eller en restaurang i Långasjö 
har utvecklats till ”Projekt Mötesplats”. Under vintern 
och våren har projektgruppen träffats varannan vecka 
tillsammans med representanter för Linnéuniversitetet. 
I samtal med kloka och erfarna människor har vi kommit 
fram till att det inte är realistiskt att bygga en renodlad 
restaurangbyggnad. 

Vi tror inte att det är möjligt att driva en restaurang med lön-
samhet under hela året. Det är bättre att skapa en mötesplats 
som kan användas för flera ändamål: möteslokal för föreningar 
och företag, konferenser, fritidsverksamhet för ungdomar mm. 
Om vi kan bygga vid Långasjön hoppas vi också kunna få plats 
med toaletter och omklädningsrum för badplatsen. Det ska 
naturligtvis finnas ett kök i byggnaden.

Det som nu händer är att vi söker projektstöd från Leader 
för att göra en noggrann förstudie. Är projektet praktiskt och 
ekonomiskt genomförbart? Frågor om lokalisering, markan-
skaffning, ritningsskisser, byggkostnadskalkyler och finansie-
ring måste besvaras innan beslut om igångsättning kan fattas.

Vår tanke är sedan att söka bidrag från Boverket för att bygga en 
mötesplats med samlingslokaler. Och eftersom Kommunen i 
sin översiktsplan uttryckt ambitionen att ”utveckla badplatsen” 
vid Långasjön hoppas vi på medfinansiering från Emmaboda 
kommun.

En idéskiss till Mötesplatsen vid Långasjön från studenter vid Linné 
universitetet

Samarbetet med Linnéuniversitetet kommer att fortsätta. Vi 
har dessutom uppbackning från Regionförbundet och Hela 
Sverige ska leva genom Bosse Lönnqvist. I projektgruppen 
ingår Andreas Garami, Ann-Helene Alexandersson, Elisabeth 
Arvidsson, Ingvar Gustavsson, Roger Steen, Sarah Dahlskog 
och Sölve Hjalmarsson. Vi tar gärna emot råd och synpunkter.

Som alla förstår är det här ett projekt som kräver tid och 
tålamod. Det blir inget bygge i år - men ändå en mötesplats 
vid Långasjön! Projektgruppen inbjuder till en festkväll vid 
Långasjön den 23 augusti. Vi reser ett tält, beställer mat och 
dryck och hoppas att det blir en skön sommarkväll. Tider och 
uppgifter om förbeställning mm kommer att annonseras på 
Facebook, anslagstavlor och i någon tidning. Boka redan nu 
in fredagskvällen den 23 augusti i din kalender!

Sölve Hjalmarsson

Sockenrådet söker sponsorer

Alla med fast anknytning till Långasjö socknen räknas 
som medlemmar i Sockenrådet. Men vi betalar ingen 
medlemsavgift. Det är både en fördel och ett problem. 
Styrelsen måste ägna en hel del ideellt arbete åt att skaf-
fa inkomster genom lotterier, bidragsansökningar och 
annat. 

Ändå räcker inte pengarna till allt vi skulle vilja göra. I år ordnar 
vi bland annat Nationaldagsfirande, Musikkvällar vid Långasjön 
och Skördefest. En stor utgiftspost är annonskostnader. Vi vill 
ju marknadsföra vår bygd utanför sockengränsen. 

Vi har flera projekt på gång: 

Mötesplats med café eller restaurang, frågan om mobilsamå-
kning, en ny och tilltalande hemsida på internet och mycket 
annat.

Träskoposten finansieras genom annonsintäkter, kommunalt 
bidrag och enskilda gåvor. Nattvakten får också bidrag till 
verksamheten. Och alla ideella insatser håller kostnaderna på 
låg nivå.

Men sockenrådet skulle behöva mera pengar. Därför söker vi 
sponsorer. Alla gåvor, större eller mindre är välkomna!  

Bankgiro 5049-6561, Långasjö Sockenråd.

Sölve Hjalmarsson, kassör 

Rock’n roll show med 
”The Cadillac Band”

Boka redan nu 
söndagen den 27 oktober

Då firas de första 10 åren i
Nya Bygdegården 

Några av dessa gästartister deltar: 
Little Gerhard, Janne ”Lucas” Persson 

Claes-Göran Hederström, Tommy Blom
Gert Lengstrand, Alicia Helgesson mfl. 

Vill du redan nu boka biljetter
ring Berit 070-285 93 00
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Långasjöandan – finns 
den kvar?
”Det ska gå!” Så formuleras Långasjöandan av männ-
iskorna i bygden. Redan innan vi från Linnéuniversitetet 
startade projektet ”entreprenöriella landsbygdsenklaver” 
med medel från Kampradstiftelsen hade vi hört talas om 
Långasjöandan. Är det förklaringen till att Långasjö är 
en ”levande landsbygd? Det var sådana frågor vi ville få 
svar på när vi startade projektet och samtidigt se om vi 
på något sätt kunde bidra till att hålla Långasjö levande.

Skapandet av Långasjön står som den kanske tydligaste 
markören för Långasjöandan under senare år, men det finns 
många andra exempel på kollektivt entreprenörskap, som t ex 
flyttandet av kyrkstallarna, ny affärslokal där lokalbefolkningen 
äger andelar i den ekonomiska föreningen Långasjö affärslokal, 
byggandet av ridhuset, ombyggnaden till vandrarhem och för-
eningsdriven fibernätsdragning. Ett annat kännetecken är det 
rika föreningslivet i Långasjö med 20-talet aktiva föreningar.

Samtidigt har vi hört röster som ställer frågan om Långasjö-
andan verkligen finns kvar i oförminskad kraft eller om den 
håller på att ebba ut. Det är nu mer än 25 år sedan Långasjön 
omskapades, och några menar att det entreprenörskap som 
fanns då inte har sin motsvarighet i dagens Långasjö.

När vi startade projektet träffade vi representanter från byg-
den till ett möte för att söka finna ut vad som uppfattades 

som angelägna sätt att utveckla bygden och hålla den levande. 
Med utgångspunkt i vad som kom fram i mötet identifierades 
två projekt. Det ena handlar om att skapa en mötesplats i 
Långasjö och det andra projektet är inriktat på att utveckla en 
kommunikationsplattform. Även ett tredje projekt pågår som 
handlar om att undersöka äldreboendet i Långasjö och hur 
äldre människor uppfattar bygden.

De möten som vi haft inom dessa projekt har fört oss i när-
kontakt med Långasjöandan. Vi har kunnat känna att det finns 
människor som vill att ”det ska gå” och som varit beredda 
att satsa av sin tid och sina krafter på ideell basis. Detta har 
varit en viktig förklaring till att ”omöjliga” projekt har kunnat 
genomföras tidigare och så är det även nu. När planerna på 
en nybyggd mötesplats vid Långasjön konkretiseras står det 
samtidigt klart att en sådan kostar en hel del pengar, och hur 
ska man få fram dessa pengar, alternativt bringa ned kostna-
derna på olika vis?

Det är när frågor av den typen kommer upp på bordet som det 
verkligen testas hur det står till med Långasjöandan. Att den 
tidigare har kunnat frammana initiativ och handlingskraft är 
ingen garanti för framtiden. Långasjöandan måste kontinuerligt 
nyskapas annars så kommer den att ebba ut. Just nu känns 
det som att den är i färd med att nyskapas återigen. Det finns 
anledning att återkomma senare under detta år med mer om 
vad de nya initiativen utmynnar i.

Anders W Johansson
Professor vid Linnéuniversitetet och projektledare för 

Kampardprojektet ”entreprenöriella landsbygdsenklaver”

Sockenrådets nya styrelse
Vid sockenrådets årsmöte den 17 mars blev Sara Dahlskog, 
Johanna Chytraeus och Andreas Garami invalda i styrelsen.  

Styrelsen ser nu ut som följande:

Ordf. Victor Karlsson

Vice ordf. Johanna Chytraeus

Sekr. Sara Dahlskog

Vice sekr. Tove Johansson

Kassör Sölve Hjalmarsson

Övriga styrelseledamöter är 

Andreas Garami,

Johan Larsson,

Anders Einarsson,

Johanna Karlsson,

Johanna Arvidsson-Sjögren och 

Lennart Bergh 

Ethel Svensson och Karin Arnell har avgått och vi tackar för 
deras engagemang under åren. 

Sockenrådets styrelse. Saknas gör Johan Larsson, Sara Dahlskog och 
Tove Johansson                                                     Foto Berit Elofsson

Sockenrådet kommer i år, precis som tidigare, att jobba mycket 
med nationaldagsfirandet. I år är det tänkt att det ska bli en 
härlig dag för alla, oavsett ålder. Det kommer bland annat att 
anordnas femkamp där man kan utmana varandra i lag. Firan-
det kommer inledas med en invigning av litteraturstigen som 
skapats av EBP-sällskapet. 

I vanlig ordning kommer också mycket kraft läggas på skörde-
festen, vi hoppas på att musteriet, som var så populärt, kommer 
att återkomma som ett trevligt inslag. 

Där emellan stödjer vi olika projektgrupper och föreningar. 
Sockenrådet strävar hela tiden efter en trevlig och levande bygd.  

Anna & Victor Karlsson
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Öppen gård på Långasjö-
lamm
Ibland ska man ha lite tur. Våren kom till Långasjö den 
6:e april. Flera små lamm föddes natten till den 6:e april. 
Korvbröden räckte precis och när alla gästerna gått hem 
hade vi en halv termos kaffe över!

Det gav onekligen mersmak att öppna upp gården för allmän-
heten över en dag och visa och berätta om hur det är att ha får. 
Alla var så glada. Goda korvar och musik gjorde säkert sitt till 
för att förhöja stämningen. 

Jag vill passa på att tacka alla mina fantastiska och flexibla 
släktingar som är suveräna på att lösa allt som kan tänkas 
hända under en sådan här dag. Utan er hade det inte blivit 
någon Öppen gård! (Flera av dem är prenumeranter av denna 
eminenta tidning.) 

Tack alla grannar och långasjöbor och övriga besökare som 
kom och hälsade på. Utan er hade det definitivt inte blivit en 
Öppen gård-dag. 

Min bror sa i ett tidigt skede: ”Det kommer att komma 300 per-
soner. När något anordnas i Långasjö – då kommer det folk!” 

335 personer från när och fjärran lade några timmar i Långasjö 
denna soliga aprildag.

Malin L Gunnarsson

Lars-Olof  Pettersson och Jim Henriksson representerade LRF och 
skickade med besökarna tankar om varför vi bör handla svensk mat

”Det var roligt att visa lammen”: Malin Lundqvist Gunnarsson

Verkstaden visade sig ha bra akustik för musicerande. Spelemännen: 
KG Gunnarsson, Dan Bard, Malte Gunnarsson, Karl-Johan Lundqvist

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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Inför säsongen på 
Långasjö Vandrarhem STF

Snart är det sommar och alla turister strömmar till Lång-
asjö, får vi hoppas i alla fall. Våren har varit sen med sin 
ankomst och det har varit ovanligt lugnt på vandrarhem-
met i vår. Men nu börjar det bokas och det kommer fler 
och fler gäster för varje vecka. 

Nytt på gång
Som vanligt är det roligt att förändra och förnya, jag har en 
massa idéer hela tiden, det gäller bara att kunna förverkliga 
dem. Några av rummen har möblerats om och gjorts bekvä-
mare och ett stort projekt är på gång. Raststugan ska byggs om 
och isolerats, här ska bli ett mindre gästkök och ett bekvämt 
TV-rum. Nya cyklar för uthyrning har beställts, det blir fina, 
bekväma Skeppshults cyklar. 

Ett nytt ”Lantlig design”-paket kommer att erbjudas. Det 
kommer att innefatta 2 nätter på vandrarhemmet med frukost 
och rabatterbjudanden till ett antal butiker mm, som tex härliga 
Butik Norregård i Skallebo, Ateljé Vida Gård utanför Ljuder 
och Galleri Garvaregården i Långasjö.

Andra nyheter för i år är Elisabeth Bergstrand Poulsen-säll-
skapets Litterära stig ”i två författares fotspår”. Se sid.23-23.

Utvandrarleden
Gå gärna vår fina led eller cykla den. Det är ett underbart sätt 
att njuta av naturen, bra motion och avkoppling. Vill man 
tillbringa flera dagar längs leden rekommenderar jag vårt upp-
levelsepaket, det är ett 5-dagars helpensionspaket. I det ingår 
3 dagars vandring, en dags kanotpaddling och 1 dags cykling. 
Här anländer du till ett dukat bord och bäddade sängar, frukost, 
lunchpaket och middag ingår. Vill du läsa mer om detta gå in 
på: www.utvandrarleden.se

Här kan du sova i ett stall
För er som inte känner till vandrarhemmet i Långasjö följer 
här en beskrivning:

Långasjö Vandrarhem invigdes år 1969 i de renoverade kyrk-

stallarna som härstammar från mitten av 1800-talet. Utvändigt 
ser byggnaderna ut som de gjorde för mer än 100 år sedan, då 
byborna ställde in sina hästar här, medan de firade gudstjänst 
i kyrkan. Idag finns här 10 rum med toa och dusch i direkt 
anslutning, samt ett stort samlingsrum med självhushållskök.

Du kan också bo i Brygghuset som förr fanns på prästgården, 
då bryggdes där hushållets drycker. Huset rymmer 3 rum, med 
totalt, 7 bäddar, toa, dusch och ett trevligt allrum med öppen 
spis och köksdel.

I vår trevliga Guldgrävarstuga finns ett större rum med 3 bäd-
dar, som är handikappvänligt. Där finns även kokvrå, toa och 
dusch. En stor Amerikakoffert minner om svunna tider och 
äventyrliga resor i världen. Stugan byggdes efter en teckning 
av Alfred Geijers stuga, i Klondyke Yukon, Alaska. Passa på 
att besöka utvandrarmuseet ”Återvändarnas rum”, som bland 
annat har en förteckning över de personer som utvandrade till 
Amerika. Totalt utvandrade 1 400 personer bara från Långasjö 
Socken.  Av dessa återvände 221 till hembygden. 

På vandrarhemmet erbjuds frukost under högsäsong, cykelut-
hyrning, båtuthyrning i Törn. Försäljning av fiskekort, hant-
verk, souvenirer, godis, glass, läsk och rättvisemärkta produkter. 
Receptionen har öppet alla dagar i veckan från 1 juni till 31 
augusti 9.00–11.00 samt 17.00–19.00.

Eva Garami
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Matöppet- 
barometern
Den tredje stapeln som repesenterar 
2013 (grön till färgen) börjar nu ta 
form i vår Matöppetbarometer. 

Långasjöborna och övriga läsare kan här tydligt se hur det går 
och hur varje hushåll som väljer att veckohandla hos Hasse 
hjälper till att bevara affären på orten. 

I januari 2011 hade Matöppet 3194 stycken kunder, 2012 var 
det 3206 och januari 2013 handlade 3444 kunder.

För april ser antalet kunder ut så här:

2011: 3692 st. 2012: 3558 st. och 2013: 3354 stycken som 
handlade på Matöppet i Långasjö. 

Och glöm inte att du kan påverka vad du vill ska finnas på 
hyllorna i affären. I en liten affär är varje kund viktig och man 
blir lyssnad på. Hasse kan ta hem det mesta. 

Är det något du saknar? Det är bara att säga till.

Malin L Gunnarsson

Emelie vann påsktävling
Veckan innan påsk var det ägg-letartävling i Långasjö Lant-
handel. Det var affärsrådet som anordnat tävlingen, som gick 
ut på att leta efter pappersägg som var gömda på olika ställen 
runt om i hyllorna.

11-åriga Emelie Nilsson prickade in alla rätt och vann fin påsk-
korg som Hasse skänkt. Rätt antal gömda ägg var 21.

Anna Karlsson

Byavandring
Tisdag 18 juni, kl. 18.30
Tisdag 25 juni, kl. 18.30

Samling vid Sockenstugan
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Gärdsgårdskurs på Klasatorpet
planeras till hösten

Anmäl ditt intresse till Stig Hermansson tfn 50171
eller info@langasjo-hembygdsforeningen.se
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Långasjö Växthus AB
0471-504 60

Besök oss på
www.langasjovaxthus.seVälkomna!

Välkomna    
till nationaldagsfirande i Långasjö den 6/6 2013!

Vi startar firandet nere vid 
sjön kl. 13.00

Program
• Emmaboda kommun hälsar nya invånare välkomna
• Invigning av den Litterära stigen. En guidad tur 

ges kl. 13.15 tillsammans med Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen sällskapet. Varar ca 1tim

• Besök Galleri Garvaregårdens utställning av Martin 
Bornholm

• Supporterklubbens Tips & Bingo promenad
• Musikunderhållning
• 5 kampen – Utmana dina nära och kära, ung som gammal.  Alla är väl-
komna att delta! Ensam eller lag spelar ingen roll
• Veteranmoped utställning
• Kaffeservering & Korvgrillning
• Traditionell avslutning kl. 16.00 vid sjön med Lindås musikkår och TalSockenrådet & Föreningar i 

Långasjö
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Jonas Austin Mini
Vid den första anblicken ser det faktiskt ganska roligt 
ut när Jonas Johansson kommer med sin Austin Mini 
från 1975. 

Och Jonas, som är närmre två meter lång, medger att det var lite 
så han tänkte när han såg annonsen på blocket för fem år sen.

– Ja alltså, jag är inte särskilt bilintresserad. Men så såg jag 
annonsen och tyckte det skulle vara en rolig grej att köpa en 
sån bil, just för att den är så liten och jag är så lång”, säger han. 

Bilen var i ganska gott skick när den köptes, så Jonas har inte 
gjort så mycket med den. 

– Jag har renoverat motorn och ja, det är i och för sig ett gan-
ska stort jobb. Sen har jag fixat ett takräcke och lite småsaker. 
Fast jag har ju inte gjort det själv utan har haft kompisar som 
hjälpt mig.

Takräcket är ett måste om man, som Jonas, vill använda bilen – 
eftersom bagaget inte är mycket att skryta med. – Det får plats 
5 flak öl, sen är fullt! Fast de som byggt bilen kan verkligen 
konsten att utnyttja utrymmen, för det finns plats för förvaring 
både under baksätet och i bakskärmarna. 

Den ser inte ut som en bil man kan åka på långresor med, men 
Jonas berättar att han och några vänner faktiskt har kört upp 

till Dalarna med den ett par gånger. 

– Men det är ju ingen bil jag kör med till jobbet direkt. Den 
står i mina föräldrars garage och jag tar fram den ibland på 
fina sommardagar. I helgen var jag och en kompis i Nybro på 
cruising, till exempel. 

Jonas låter mig provåka en liten sväng och jag kan snabbt 
konstatera att det är en härlig liten bil. Och för en gångs skull 
får jag känna mig lång. 

Anna Karlsson

Jonas Austin Mini är en jubileumsmodell som tillverkades i 200 exem-
plar. Han har nr 188.

Biblioteka-
rien tipsar
En bok som jag precis har läst 
och tänker tipsa om i detta 
nummer är Karin Alvtegens 
nya bok Fjärilseffekten. 

Kan man annat än att bli 
berörd av denna bok? Boken 
inleds med en beskrivning av 
en allvarlig tågolycka där en 
inblandad bilförare avlider på 
plats. Därefter rullas historien upp om hur det var 5 månader 
tidigare och vi får följa huvudpersonerna Bodil, Viktoria och 
Andreas. Bodil är 55 år och har precis fått veta att hon är 
döende och inte har så lång tid kvar att leva. Hon har sagt 
upp sig från jobbet och lämnat sin man och nu är det enda 
hon önskar att få berätta sin historia för dottern Viktoria. 
Viktoria är en ambitiös men väldigt ensam kvinna som har 
en komplicerad relation till sin mamma och under ytan ruvar 
många hemligheter. På något vis flätas Bodils och Viktorias 
liv ihop med Andreas liv. Andreas är en trygg man som är gift 
och har barn. Men när han en dag utsätts för ett rånförsök 
vänds hela hans tillvaro upp och ner. Han slutar att gå till job-
bet och isolerar sig från sin familj. Boken kretsar kring dessa 
personer och händelser och det blir hela tiden mer och mer 
spännande. En bok som är svår att släppa och som handlar 

om livet och döden och allt som vi inte berättar för varandra. 

Fler populära författare kommer ut med nya böcker inom den 
närmaste tiden och det finns många vår- och sommarnyheter 
för den lässugne. 

På romanfronten är bland annat Elisabeth Nemert aktuell 
med boken Röd måne och Viveca Lärn kommer ut med bok-
en Väster om Vinga som är fortsättningen på boken Öster om 
Heden. Nora Roberts ger ut en ny bok som heter Värdshuset 
och som är första boken i en planerad triologi. 

Om du tycker om gripande biografier finns den omtalade 
boken I kroppen min skriven av Kristian Gidlund att låna på 
biblioteket. 

Kommande nyheter på deckarfronten är bland annat Jo 
Nesbøs bok Polis, Arne Dahls Blindbock, Skumrask av Björn 
Hellberg, Du går inte ensam av Mari Jungstedt och I farans 
riktning av Viveca Sten. 

Reservera gärna dina böcker redan nu!
Med motortema i fokus i detta nummer tänker jag också passa 
på att påminna om att Emmaboda bibliotek har ett flertal 
tidskrifter som passar dig som är motorintresserad. Bilsport, 
Allt om MC, Nostalgia och Teknikens värld är några tidningar 
som finns att låna.

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

Sabina Larsson
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Adam siktar mot stjärnorna

På Emmabodagalan 2013 blev han jämförd med Långa-
sjö-Ericsson, den legendariske motocrosshjälten – möt 
Adam Einarsson, som också han har sina rötter i Långa-
sjö. På galan fick Adam ta emot pris som Årets Ungdom, 
för sina framgångar på crossbanorna både i Sverige och 
utomlands.

Hundratalet pokaler
Mer än hundratrettio pokaler trängs på Adams hyllor i 
pojkrummet i Emmaboda. En imponerande samling för en 
kille på 12 år! Men så började han också köra cross redan som 
5-åring. Det var den julen han fick sitt livs julklapp – en 50cc 
cross – och prövade den redan samma kväll i nysnön i mormors 
trädgård. Det var så det började och sedan dess har cross blivit 
en allt större del av Adams liv. – Jag har gillat motorer sen jag 
var liten, säger Adam. Pappa och min storebror har också kört 
cross, så jag har väl det i generna. Jag minns hur pirrigt det 
var på första tävlingen. Det var 2007, när jag var 7 år och just 
fått tävlingslicens.

Träning och coaching
För att få ihop en sådan ansenlig pokalsamling, får man inte 
ligga på latsidan. Bakom framgången ligger träning och åter 
träning. På sommarhalvåret är det två träningskvällar i veckan 
och tävling nästan varje helg. För att orka detta måste man hålla 
kroppen i trim. Vinterhalvåret ser Adam till att delta i annan 
träning, oftast innebandy. Det gäller inte bara att köra tekniskt 
bra, man måste vara i god fysisk form också. Och så behöver 
man god support av sina föräldrar. Pappa Ola är mekaniker 
och coach, mamma Petra står för markservice och peppning. 
Ibland får Petra och Adam ge sig iväg på egen hand och det 
brukar funka bra. I stället för pappa Ola får man ha med en 
reservcross. Pajar den med, ja, då får man ge sig. 

Ibland är det stor dramatik vid tävlingarna. Som t ex vid JVM 
i Italien. Då skar Adams motor på kvalet innan heatet och 
inte fick man ta reservmotorcykeln, för den var inte invägd. I 
stället fick pappa Ola kasta sig över reservcrossen, plocka ur 
motorn och snabbt byta till den. Och så kunde Adam starta 
och placera sig på 18:e plats i JVM!

Stora framgångar.
Träning, god kondition, support av föräldrarna har lett till stora 
framgångar för unge Adam. 2011 var ett lyckosamt år. Adam 
kom 2:a totalt i SM med sin 65cc. Då blev han också 7:a i sin 
första EM-tävling i Holland. Och så JVM i Italien, där han kom 
på 18:e plats. VM, alltså! Som 12-åring ställde Adam upp med 
sin KTM 85cc i USM i en klass för 12-16 åringar och kom 2:a 
i en deltävling i Uddevalla.

– Man lär sig nya grejer hela tiden, säger Adam. Nya körstilar    
t ex. Och så är det viktigt att studera banan i förväg, för att hitta 
strategier och linjer. Och det är riktigt viktigt att vara snabb i 
starten. Man ska satsa på starten, så man får en lucka till nästa 
ekipage. Att köra fort känns bra och det är roligt att hoppa!

Pappa Ola visar på en filmsnutt hur Adam flyger 30 m i ett 
hopp. Man förstår att det är nödvändigt med rejäla skydd – och 
att man behärskar sitt fordon! Adam har klarat sig utan skador, 
så när som på ett brutet finger. – Det är också viktigt att värma 
upp sin kropp före ett lopp. Jag brukar springa och mjuka upp 
kroppen innan jag tar på mig utrustningen, säger Adam. 

– Man får många kompisar på träningen och på tävlingarna. 
Fast alla vill vinna, så är vi kompisar efter loppet och har kul 
ihop.

Ambitioner
– I år har jag som mål att bli bland de fem bästa totalt i USM, 
första tävlingen går i Varberg, säger Adam (en av Adams fa-
voritbanor). Sen blir det två EM tävlingar i Danmark och en 
i Tyskland. Min dröm är att bli världsstjärna i ett amerikanskt 
team och köra VM-tävlingar. – Lycka till, Adam! säger vi.

Annika Hjalmarsson

Förklaringar: cc=kubik, JVM=juniorvärldsmästerskap, USM=ung-
domssverigemästerskap, EM=europamästerskap, KTM=ett motorcy-
kelmärke.

Adam Einarsson på träning i Uppvidinge Norrhult 2013 
Foto: Ola Einarsson

Adam med en del av sina priser. Pokalen han håller i, vann som 2:a i 
Svemo Cup (SM för 65cc), sista deltävlingen i Linköping 2010. 
Foto: Ola Einarsson
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Malin slår ett slag för tjej-
crossen
Snabbfakta:
Namn: Malin Köhnke
Ålder: 19 år, 20 i oktober.
Bor: Växjö, men kommer från Emmaboda
Intressen: Träning, kompisar och motocrossen 
Jobb: Servitris/frukostvärdinna

Jag började köra Motocross när jag var 12 år, efter 1 års 
tjat om en egen motorcykel. Pappa (Jan-Ove Köhnke) var 
tveksam men vi köpte tillsammans en Yamaha 85cc. Jag 
hade inte ens suttit på en cross innan vi hämtade min 
första hoj, så det var mycket att lära! 

Men skam den som ger sig! När pappa märkte att jag tyckte det 
var roligt så fick jag en nyare cykel, även detta en Yamaha 85cc. 
Säsongen därpå tränade jag tre dagar i veckan under nästan 
hela säsongen och körde lite små tävlingar. Intresset växte och 
även jag, så då var det dags för en större cykel! Började med 
att gå upp på en Yamaha 125cc men trivdes inte alls med den 
cykeln, så ganska snabbt bytte jag upp mig till en Yamaha 250f. 
Då gick det bättre! 

Men motståndet i tävlingarna blev såklart tuffare och hårdare i 
de större klasserna. Har aldrig varit ute efter några bra resultat 
i tävlingarna, utan tävlar mest för att själv utvecklas och att ha 

kul, sen är det såklart roligt när det går bra! Förra året köpte jag 
min första helt egna hoj. En nyare Yamaha 250f, det är hojen 
jag kör på nu. Med tanke på jobb och att jag flyttat hemifrån 
blir det nog lite mindre körning denna säsong, men jag kom-
mer köra så mycket det går. Jag fystränar mycket för att hålla 
igång och försöker träna i alla fall minst 5 dagar i veckan. Både 
kondition och styrketräning. 

Jag är väldigt intresserad av sporten både på och utanför banan. 
Jag skruvar gärna med min egen cykel så mycket jag kan. Annars 
hjälper pappa mig om det skulle vara någonting. 

Nu sitter jag själv med i Styrelsen i Vissefjärda crossklubb.  
Kommande säsong kommer jag ha hand om crosskolan i 
klubben. Jag har anordnat tjejläger 4 gånger, 5 gången blir 
helgen de 4-5 maj. Då samlas 30 tjejer från södra och mellersta 
Sverige för att köra motocross en hel helg tillsammans, utan att 
grabbarna är i vägen! Vi har alltid haft jätte roligt och det är kul 

Malin Köhnke, sommaren 2010                            Foto Emma Köhnke

Träning i Vissefjärda                                            Foto Emma Köhnke
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att prata med tjejer som har samma intresse. Det är blandad 
ålder på tjejerna som kommer, i år är den yngsta 9 och äldsta 
48! Trycket har varit jätte högt i år och lägret blev fullbokat på 
två veckor. Det är många tjejer som varit med tidigare år och 
det är roligt att se att dom kommer tillbaka, då vet man att man 
gjort ett bra jobb! Jag har hyrt in riktigt duktiga tränare som 
kör SM och placerar sig i toppen, i år är det Frida Östlund och 
Emma Larsson som är tränare.

Jag tycker det är viktigt att tjejcrossen måste få synas och inte 
hamna vid sidan av. Crossen är en kill- dominerande sport, 
inget snack om saken. Men tjejcrossen växer faktiskt och det 
tycker jag är bra. Nu börjar vi få egna heat även i de lite mindre 
tävlingarna och inte bara i SM. 

Självklart vill jag prova på SM någon gång, men det får vänta 
något år, motståndet är tufft, och ska jag köra SM vill jag vara 
säker på att kvala in!

En vanlig tävlingsdag:
Klockan ringer tidigt, jag går upp och fixar frukost till mig och 
mamma (Ingrid Köhnke)som ofta är med mig när jag tävlar, 
går ut och lastar min motorcykel och packar min utrustning.  

När vi kommer fram, efter x antal mil i bilen, ska man försöka 
hitta sig en bra plats i depån, lasta av, packa upp och gå och 

anmäla sig. Träningen brukar starta runt 9 tiden beroende vad 
det är för tävling. Träningen brukar vara ca 20 minuter, ibland 
är tidskval på 10 minuter inräknat. 

Heat 1 brukar gå innan lunch. Då ställer man upp sig i ”waiting 
zone” och väntar på klartecken för att få köra ut till grinden. 
Känslan när man står på grinden med ca 30 andra och väntar 
på att grinden ska falla går inte att beskriva! Hur långa heaten 
är varierar väldigt mycket, men det kanske blir en körtid på ca 
15-20 minuter. 

Efter målgång är det bara att gå in i depån, andas ut, äta och 
ladda om inför nästa heat. Vissa tävlingar har tre heat, då brukar 
sista heatet vara riktigt tufft! Banan är sönderkörd och man är 
trött i både armar och ben. När sista heatet gått är det dags att 
göra sig redo för hemfärd. 

Jag brukar nästan alltid tvätta min hoj på plats, det är skönt att 
ha det färdigt när man kommer hem. Utrustningen tar jag hand 
om när jag kommer hem.  Nu är det skönt att ha mamma med 
sig, som ofta kör hem när jag är trött! Väl hemma är det dags att 
plocka fram allting och lägga det på sin plats. Tävlingsdagarna 
är riktigt långa och tuffa, men samtidigt hur roliga som helst.

Malin Köhnke

Bilar har alltid varit en stor del av 

Fredrik Johanssons liv
Han jobbar som mekaniker på Toyota och har skruvat 
med bilar sen ungdomen. 
”Fast eftersom jag håller på med det varje dag är det inte 
lika lockande att gå ut till garaget längre”, säger han.
Fredrik har tidigare ägt både en Chevrolet Camaro från 
-75 och en Corvette från -84. 

Hans nuvarande bil, en Buick super 8 från 1953, köptes för 
ungefär två år sen.  

”Jag har inte gjort nånting med den, förutom att byta kylare”, 
säger Fredrik, ”fast när den förra ägaren köpte den var den 
riktigt risig – så han gjorde en del”

Fredrik visar mig en bild som togs innan bilen gjordes i ordning, 
och det är verkligen stor skillnad mot hur bilen ser ut idag!  

Precis som många andra med äldre bilar använder Fredrik och 
familjen bilen när de ska ut och ”finåka”, till exempel var han 
och två av barnen på cruising i Nybro i slutet på april. 

”Och så åker vi till Öland med den ibland på somrarna, ja, vi 
kör lite när vi känner för det”

Även om den drar en hel del, och med dagens bensinpriser, 
tycker Fredrik att man ska använda bilen och inte bara låta 
den stå i garaget. 

Dottern Ella, 4 år, håller med. Hon berättar för mig att det bästa 
när man åker raggarbil är att man får stå upp och man behöver 
inte bälte. Ellas mamma Johanna lugnar mig snabbt med att 
berätta att det bara är när man är på cruising man får åka så!

Anna Karlsson

Buick super 8, 1953                                           Foto Fredriks bildarkiv

Bilen före renoveringen                                     Foto Fredriks bildarkiv
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Långasjöbor belönade
Årsstämman för S:a Kalmar bygdegårdsdistrikt hölls i år i 
Långasjö. Det kom ett 60-tal ombud som började kvällen med 
att titta på veterantraktorer, fotoutställningar mm. som ställts 
ut under motorhelgen. Kenneth Pettersson omvaldes som 
distriktsordförande av en enig stämma.  

Dessutom belönades några trogna bygdegårdare med varsitt 
förtjänsttecken, silvernålen. Utmärkelsen delas ut för förtjänst-
fullt arbete inom bygdegårdsrörelsen. Från Långasjö belönades 
Håkan Elofsson, Torbjörn Svensson, Mats Gunnarsson och 
Berit Elofsson som alla varit aktiva i Bygdegården sedan sjut-
tiotalet, och fortfarande är. 

Håkan Persson, Broakulla och Kjell Nilsson, Skammelstorp 
erhöll också varsin silvernål.

Erling Karlsson 

Torbjörn Svensson, Berit Elofsson, Mats Gunnarsson och Håkan 
Elofsson belönas med silvernålen                    Foto Mattias Holmqvist

Veterantraktorer visades i 
Långasjö under kulturhelgen

Söndagen den 14 april var det fullt av folk i parken utanför 
Bygdegården. Vinterns sista snö låg kvar under förmid-
dagen, då det visades traktorer i olika åldrar. Entusiaster 
hade kört dit sina veteranare, som man lagt ner många 
timmar på, för att få i ett fantastiskt skick. Det mullrade 
och brummade när kunniga personer diskuterade moto-
rer och årsmodeller. ”Det ljudet minns jag väl!”, var en 
kommentar som hördes i vimlet. 

En originell gammal motor som tillhört ”Martin i Harebo” 
visades. Den hade han att driva tröskan med. Den 6-cylindri-
ga motorn kommer från en 30-tals Chevrolet. (Hans namne) 
Martin Karlsson, som också bodde i Harebo, byggde om den 
till att driva tröskan och satte den på en gammal hästvagn.

Drygt 200 personer kom och njöt av maskiner och utställningar 
i den första vårsolen. I den gamla kiosken köptes korv och fika.

Det visades också en fantastisk fotoutställning med detaljbilder 
på gamla traktorer. ”Sten Vincent”, från Karsamåla var den 
skicklige fotografen. 

Adrian Hoffros är van att sitta i pappas traktor 
                                                                     Foto Görel Abrahamsson

Folke Jonsson och Karl-Erik Lennartsson vid en BM Viktor från 1960 
som ägs av Peter Franzén                                       Foto Berit Elofsson

Martin Hoffros visar upp motorn som ”Martin i Harebo” drev 
tröskan med                                                     Foto Jan-Erik Fransson

Även Daniel Strands samling av entreprenadmaskiner och 
traktorer fanns att se. Denna gång var de dock i leksaksformat!

Martin Hoffros, som samlat ihop både egna och andras trak-
torer, var mycket nöjd med arrangemanget. ”Det här var kul, 
det måste vi göra om!”

Berit Elofsson
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Isacs racing 
Isac Aronsson är en glad kille på 11 år, som bor med sin 
familj i Plaggebo. Hans största intresse är att köra fort. 
Han tävlar i gokart sedan 4 år tillbaka. 

Det började när Isac var 7 år och testade att köra i Nöjeshuset 
i Emmaboda. Han fick då bästa tiden bland barn upp till 15 
år. Han tyckte det var jätteroligt och åkte sedan på en ”prova 
på dag” i Lessebo, då blev han riktigt intresserad, Isac blev 
medlem i Lessebo MK och började köra där.

Pappa Daniel Aronsson är också motorintresserad och har kört 
rally i Lessebo när han var yngre. Han tävlade i eliten några år, 
han körde SM 1994 och -95, som bäst kom han 4-a, SM -94. 

Kör nu i tredje klassen
Isac körde första året i en klass som kallas ”Cadetti”, det är en 
uppvisningsklass, man kör 4 varv och bilarna kör i ca 30km/h.

Sedan tävlade Isac i något som heter ”Formel micro”, i två år. 
Det är en tävlingsklass för barn mellan 8-10 år. Här kör de 12 
varv på en 1000-1300 meters bana. Han kom 5-a i serien SKCC 
södra Sverige, 2012. Han körde det året 22 tävlingar varav 11 
slutade med pallplats. Ett guld, några silver och många brons 
placeringar. Inte dåligt jobbat.

I år tävlar Isac i ”junior 60” klassen, en internationell klass. 
Här kör man med 60 cc motor med 14 hästkrafter. Hastighe-
ten ligger nu på 100-110 km/h. Det är den tuffaste klassen i 
Sverige.  Det är mellan 30-40 startande i varje tävling. Allt är 
nytt för Isac det går mycket snabbare och man har en annan 
körteknik, men Isac ligger redan i topp 10 tidsmässigt. 

Många tävlingar
Det blir mycket farande på tävlingar, många timmars träning 
och en massa mekande i garaget för Isac och pappa Daniel, hela 
familjen är engagerad och åker med på tävlingarna. Mamma 
Terese Klaesson tycker också det är roligt med motorsport, 
kanske har hon ärvt det från familjen Klaesson? Storasyster 
Emelie fotar mest, när lillebror kör.

En tävling tar i princip hela dagen, från kl 8.00- 18.00. Först 
körs det träningsrundor, sedan tidskörning, efter det kör man 
2 heat och så förfinal och final. Isac brukar oftast komma till 
final, så det blir många rundor att köra. Hela familjen åker iväg 

med husbil och släp. På lördag den 27 april blir det tävling i 
Kristianstad, den 1 maj i Lessebo och den 4 maj i Järfälla. Det 
är tätt mellan tävlingarna. I augusti blir det SM i Kristianstad.  
I år kör Isac 2 serier SKCC och Aspen cup. Det blir ca 20-22 
tävlingar per år.

Utvecklas hela tiden
Isac har nyligen varit på träningsläger i Belgien. Det belgiska 
teamet PDB-racing fick upp ögonen för den unga, talang-
fulla föraren och nu kör han i deras team ”PDB-racing team 
Sweden”. Han får på det sättet bra fabriksgrejer till sin gokart 
och har nu ett nytt, bra chassi. 

– På denna nivå är det viktigt att alltid ha det bästa, annars kan 
man inte ligga i täten, berättar pappa Daniel. Isac har hittills 
avverkat 5 gokarter. Man måste hela tiden följa med i utveck-
lingen och det blir mycket arbete i garaget. 

Isac måste plocka ner och rengöra allt efter varje körning och 
han börjar bli bra på att meka också, han kan i alla fall plocka 
isär gokarten, men det är lite värre att plocka ihop den sedan, 
säger han. Pappa hjälper till.

– Är inte detta en farlig sport då?

– Nej, Isac har inte varit med om några allvarliga skador, i 
gokarten är man förhållandevis bra skyddad, man har overall, 
revbensskydd, nackskydd och hjälm, berättar mamma Terese.

En målmedveten kille
Isac är en målmedveten och tävlingsinriktad kille, han har som 
mål att köra formelbil när han blir 14. Att han har diabetes och 
gluten allergi, är inget som sätter stopp för hans intresse eller 
för tävlandet. Det fungerar bra, säger mamma Terese, det var 
värre innan när han spelade fotboll, det påverkade blodsockret 
mer. Detta är en bra träningsform för Isac och han sköter sin 
diabetes bra och känner själv när blodsockret sjunker. Gluten 
är alltid krångligt, man får ha med sig mat hemifrån, men det 
funkar.

Förutom racing tycker Isac om innebandy, fotboll, att spela 
x-box och att vara med kompisar.

Ni som vill läsa mer om Isac och följa hans utveckling kan 
kolla hans hemsida: www.isacsracing.se

Eva Garami
Träningsläger på banan i Genk, Belgien               Foto Terese Klaesson

Isac Aronsson                                                           Foto Eva Garami



Litterär stig i 
Långasjö 
Nu kan man gå en ”litterär stig” i Långa-
sjö. Inspirerat av bl a litterära sällskap på 
Öland, har Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
sällskapet tagit initiativet till en vandring på 
de vägar och stigar där våra egna författare, 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Gertrud 
Lilja, rörde sig i sin ungdoms dagar.  

Tillsammans med representanter för Natur-
vårdsföreningen har man tagit fram en folder 
med information och en karta att följa. På mer 
än tio stationer finns tavlor med information i 
form av citat ur framför allt Elisabeths böcker. 
F o m nationaldagen kan man på egen hand 
eller med guide ta sig runt en uppgjord pro-
menadstig i Elisabeth Bergstrands och Gertrud 
Liljas fotspår. 

Vandringen börjar vid Sockenstugan, kyrkogår-
den och kyrkan, följer därefter promenadvägen 
runt Långasjön en bit och tar sedan av in genom 
Sjögärdet, där den redan tidigare utmärkta leden 
tar oss till den gamla badplatsen. Dit gick man 
förr för att tvaga sig om sommarkvällarna. 
Där låg ekan och guppade vid stranden. Där 
kunde ungdomar ta sig en romantisk tur ut på 
sjön eller pröva fiskelyckan i vassruggarna. Lite 
längre bort i strandkanten låg klappbryggan, där 
tvätten sköljdes och klappades ur. 

                  
”Nya klappbryggan” med utsikt mot kyrkan  

Gamla badplatsen bakom Sjögärdet           

Tranor kan beskådas från fågeltornet



Stigen tar oss tillbaka till vägen runt sjön och 
vi stannar upp vid fågeltornet och läser om 
alla de himmelska läten som våra bevingade 
vänner förgyllde tillvaron med, när Elisabeth 
och Gertrud var unga. 

Vid nya klappbryggan finns mer information 
att hämta, leden tar oss till kyrkstallarna, ge-
nom svängen vid affären, grusvägen upp till 
Fattigstugan och sedan en bensträckare till Kla-
satorpet. Från Klasatorpet tar man sig tillbaka 
på egen hand till utgångspunkten vid kyrkan. 

Om vandringen har givit mersmak, kan man 
sedan till fots eller med cykel alt. bil, ta sig till 
Långasjö Östregård. På Östregården får man 
läsa om det omvittnade ”ormnästet” på Lind-
kullen och den ålderdomliga linbastan strax 
intill. Fortsätt gärna den gamla byvägen till den 
ljuvliga miljön i Bokhultet, Grimsgöl. 

Vill du studera en linbasta på nära håll, även 
invändigt, så rekommenderar vi bastan i Trol-
lamåla. 

Foldern med karta och information kommer 
att finnas tillgänglig i vandrarhemmet, kyrkan, 
sockenstugan, Klasatorpet och affären. 

Text Annika Hjalmarsson
Foto Jan-Erik Fransson

        
Bokhultet i Grimsgöl

Fattigstugan          

Linbastan i Östregården         



Träskoposten nr 2  201324

Vårtecken i Långasjö
Valborg
Valborgsmässoafton arrangerades på sedvanligt sätt av Röda 
Korset  och Församlingen. Kyrkokören underhöll med vårsång-
er både i kyrkan och vid brasan.

Det var en god uppslutning i en solig men något kall vårkväll. 
Korv, läsk, godis och lotterier hade strykande åtgång. Behåll-
ningen från kollekten (1 069 kr) gick till Röda Korsets arbete 
för Människor på flykt.

Britta Fransson

Foto Jan-Erik Fransson

Fontänen i Långasjön är nu åter på platsKyrkokören underhåller med vårsånger

Vitsipporna bildar vita täcken ner mot badplatsen vid Långasjön
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Klasatorpets
örtagård

Ny broschyr

Klasatorpets örtagård
När läraren Gunnel Alsterbrink besökte Klasatorpet 1985, 
fann hon bland sten och ormbunkar en växt hon länge 
letat efter – gubbaskägg, eller munkrenfana som den 
också heter. När hon frågade dåvarande ordföranden i 
Långasjö Sockens Hembygdsförening, John Johansson, 
om hon fick knycka en planta, gav han sin tillåtelse – med 
ett förbehåll: om hon lovade hjälpa till att anlägga en 
örtagård på Klasatorpet.

Sagt och gjort. Gunnel fick sitt gubbaskägg och tog itu med 
anläggandet av en örtagård i ett hörn av den gamla gårdsplanen. 
1992 dokumenterades Klasatorpets örtagård i en liten skrift, 
sammanställd av Gunnel Alsterbrink och Birgitta Carlberg. Då 
omfattade örtagården inte mindre än 65 olika växter.

Än idag kan vi vandra i örtagården och njuta av ett stort antal 
kulturväxter från gamla tider. De representerar de växter som 
av tradition användes vid matlagning, växtfärgning och diverse 
huskurer, så långt fram som till 1920-talet, i vissa fall ännu 
längre. Det är intressant att notera att färska och torkade örter 
och kryddor i vår tid fått en viss renässans i köket samt att 
extrakt från flera av dessa växter alltjämt används inom både 
konventionell och alternativ medicin.

Vad kan man uppleva i en örtagård? Färger och dofter, stillhet 
och rekreation, historiens vingslag.....

Galleri Garvaregården
Britta Fransson som förestår galleriet ser fram emot som-
marens utställningar. I butiken finns konsthantverk  av 
konstnärer från när och fjärran. Böcker, silversmycken, 
keramik, glas och textil.
En minnesutställnimng inleder säsongen innan de tre 
ordinarie utställningarna börjar 1 juni.

Galleriet bjuder inte bara på konstupplevelser. Gårdsmiljön 
kring galleriet har under flera år restaurerats och arbetet fortgår 
för att förbättra kulturmiljön kring det gamla garveriet. Här 
kan man strosa runt och njuta av stillheten eller slå sig ner i 
trädgårdsmöblerna med en kopp kaffe. 

Minnesutställning Paul Einarsson, måleri, 9-26 maj
På minnesutställningen kommer det att visas tavlor från hela 
hans konstnärstid.

Martin Bornholm, måleri, 1 – 30 juni
Martin Bornholm har i sin konst inspirerats av världshändelser 
och den omedelbara omgivningen. Från dessa yttre landskap 
vände han sig sedan inåt under 80-talet och målade i akvarell, 
gouache och akryl i ett slags spontanism, automatism. Sedan 
90-talet hämtar han sina motiv i den närliggande verkligheten.

Rebecka M Gustavsson, måleri och foto, 6 juli – 28 juli
Rebecka M Gustavsson växlar mellan fotografi och måleri. I 
sitt målande jobbar hon oftast med långsiktiga projekt. Hon 
har sällan en bild i huvudet hur konstverket ska färdigställas, 
det kommer samtidigt som hon målar. I fotografi kan hon 
jobba direkt och mer spontant. Då har hon mestadels en färdig 
bild av vad hon vill ha. Det bästa av två världar, tycker hon. 
Att kombinera tålamod och spontanitet gör hennes skapande 
komplett.

MajBritt Pehrsson, olja och akvarell, 3 augusti – 8 sept.
MajBritt Pehrsson har välarbetade färger och en vacker kolorit. 
På senare tid har bilderna blivit mer och mer åt det förenklade 
och abstrakta hållet, vilket gör hennes bilder intressanta och 
spännande. Bilderna rymmer både poesi, dramatik, lekfullhet 
och allvar. Hon trivs i naturen där hon finner inspiration och 
känsloupplevelser, som hon frikostigt förmedlar till betrakta-
ren. Man blir glad när man ser hennes bilder.

Galleri Garvaregården har öppet torsdagar - söndagar klockan 
13-18 och vill ni ha mer information kan ni gå in på galleriets 
hemsida www.garvaregarden.com.

Jan-Erik Fransson

Denna broschyr är tänkt som en följeslagare på din upptäckts-
färd i Klasatorpets Örtagård. Förhoppningsvis kan den också 
bidra med lite kunskap och inspiration.

Annika Hjalmarsson



Träskoposten nr 2  201326

Familjen Klaesson – från 
A-Ford till Dackebuss

Tage Klaesson var en mycket välkänd profil under sin 
verksamma tid i Långasjö. Alla skolbarn som transpor-
terades till skolan eller togs med på spännande skolresor. 
Alla sjuka och krassliga och barnaföderskor som behövde 
till läkare eller BB. Festsugna ungdomar, pensionärer, ja, 
var och en som behövde forslas från en punkt till en annan, 
behövde bara ringa Tage Klaessons Taxi. När dimman 
låg tät, när snön yrde omkring, natt som dag var Tage 
beredd att rycka ut. 

Hans hustru Greta var delägare i firman och hade även hon 
trafikkort. Otaliga var de sjukresor hon gjorde till lasarettet i 
Kalmar, där hon också följde var och en till rätt mottagning. Så 
småningom blev också sönerna till god hjälp med taxiresor och 
skolbarnstransporter. Nu vill vi friska upp minnet på alla som 
kände eller hört talas om Tage och Greta och deras taxiverk-
samhet, genom att publicera en artikel som Bengt Johansson 
skrev för Barometern 1987 (med Bengts tillåtelse, förstås)

Här följer Bengts artikel från 1987:

Taxichaufför sedan epoken med gengas
En gång lärde han sig bilkörning genom att träna med en 
A-Ford för hel- och halvfart, han upplevde gengas epoken 
under krigsåren, ja, Tage Klaesson har varit med om hela 
utvecklingen fram till nutidens högmoderna turistbussar och 
terminaler. 

I 40 år har han med taxibil transporterat skolbarn från byarna 
till kyrkskolan i Långasjö eller till högstadiet i Emmaboda.

Flera generationer
Under sina 40 år som chaufför har han sett skolbarnen komma 
och gå. Det finns exempel på att han kört barn till skolan i både 
två och tre generationer. Och aldrig har han under skolbarn-
stransporter råkat ut för något skrock eller olycka, helskinnade 
har barnen alltid återvänt hem från skolan.

Det handlar alltså om 67-årige Tage Klaesson, en legendarisk 
taxichaufför i Strängsmåla. Alltjämt är han aktiv bakom ratten, 
alltjämt kör han dagligen en linje till Långasjö eller Emmaboda. 

För Tage Klaesson har livet praktiskt taget bara handlat om 
bilar och chaufförsjobb ända sedan han såg dagens ljus i Äl-
meboda samhälle. Fadern, Martin Klaesson, var slaktare och 
charkuterist, men han drev också taxirörelse. 

Tage fick, liksom sina fem syskon, redan som liten hjälpa till 
med vad han kunde både i charkuteriet och i taxirörelsen.

Gengasepoken
Han tog sitt körkort nästan samtidigt som kriget rullade igång 
i Europa och därmed började gengasepoken. Klaessons taxibil 

i Älmeboda var för övrigt den 27:e bil i ordningen som mon-
terades med gengas i hela Sverige.

– Gengasen var bra – när den fungerade, säger Tage Klaesson. 
Men krigsårens avspärrning ställde till med en massa bekym-
mer. Det var svårt att få tag på både motorolja och bildäck.

Fotogenblandning
För att råda bot på den saken blandade man oljan med fotogen, 
ett trasigt bildäck lagades genom att man stoppade en bit från 
ett annat sönderskuret bildäck innanför hålet. Det blev lite 
kantigt och stötigt, men bilen var funktionsduglig. Och Klaes-
sons trafikbil rullade obehindrat vidare genom alla krigsåren. 

Ett tag drev Tage, tillsammans med brodern Sigge Klaesson 
taxirörelse i Rävemåla. Men 1949 blev Tage sin egen trafikbil-
sägare. Han förvärvade Rudolf  Petterssons åkeri i Strängsmåla 
och med det köpet följde två bilar, en Dodge och en Plymouth.

Dessförinnan hade han valt sin brud, långasjöflickan Greta 
Eliasson, som genom alla åren varit medhjälpare i taxirörelsen.

Skolskjutsar
Det var också vid den tiden som skolväsendet i Långasjö cen-
traliserades till kyrkskolan. Undervisningen i bygdeskolorna 
Harebo och Allgunås upphörde, barnen i byarna fick för för-
sta gången åka bil till skolan. Från 1949 blev Tage Klaesson 
skolskjutsentreprenör, först i norra delen av socknen, därefter 
också i Allgunås rote.

Tage Klaesson                                            Foto Bengt Johansson 1987

Gengasepoken                                        Foto Fam Klaessons bildarkiv
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Samtidigt bytte han, som självständig trafikbilsägare till sin 
första nya bil, en Volvodroska.

För skoltransporter köpte han senare en elvasitsig buss, som 
tidigare rullat i Marocko, och 1959 kom den riktigt nya skol-
bussen, en VW-buss med plats för 22 elever. 

– Mycket har förändrats under mitt liv som chaufför, säger 
Tage. Vägarna förr kan inte jämföras med dagens. De små 
byvägarna var spåriga efter alla hästskjutsarna och med många 
grindar till hinders. 

Från Långasjö gick vägen mot lasarettsstaden Växjö i krokar 
över Tvillinggrindarna, Fagrasjö och Älmeboda. Någon am-
bulans fanns inte inom räckhåll, alla sjuktransporter utfördes 
med taxibilen. 

En gång var Tage med om en dramatisk händelse. Det var när 
en kvinna födde barn i baksätet mitt under resan till Växjö. 
Allt förlöpte emellertid lyckligt, det var en söt liten flicka som 
den gången kom till världen i Tage Klaessons taxi.

Det blev också turer för ungdomar som skulle roa sig, till lör-
dagsdansen i Hagalund, Skogsryd och Björkparken, festplatser 
som numera försvunnit.

Hur många bilar Tage genom åren mer eller mindre slitit ut, 
vet han inte själv, men han minns särskilt en riktig trotjänare, 
en Mercedes, som rullade 75 000 mil innan det var dags att 
sälja bilen.

Sönerna tog över
Numera har Långasjö Taxi & Buss, som rörelsen tidigare hette, 
övertagits av sönerna Bruno, Tommy och Bo. Därmed har 
chaufförsyrket, med ursprung i Älmeboda, länkats in i tredje 
generationen. 

Men förändringarna har också i övrigt varit stora under de 
senaste åren. Långasjö Taxi & Buss har genom samgående med 
Vissefjärda Taxi bildat Dackebuss AB, en stor rörelse inom 
transportbranschen med 15 bussar och åtta taxibilar samt en 
ny terminal i Strängsmåla.

Och Tage Klaesson, som en gång kört A-Ford och varit med 

om gengasepoken är alltjämt aktiv bakom ratten.  – Jag ska 
i varje fall fortsätta året ut, säger han. Har man en gång från 
barndomen fått taxirörelsen i blodet är det inte lätt att sluta…

Bengt Johansson
Barometern 1987

Eftertext:

Dackebuss säljs till Flexbuss
Dackebuss AB, som startade upp 1987 med 15 bussar, ut-
vecklades snabbt till en omfattande rörelse med depåer i både 
Lessebo, Påryd och Vissefjärda. 34 bussar var som mest igång. 
Man startade också Emma-Taxi tillsammans med Emmaboda, 
Broakulla, Vissefjärda och Algutsboda. 1990 bildades också 
resebyrån Dackeresor. Det var verkligen fullt upp att göra! 2006 
fann Dackebuss AB för gott att sälja hela rörelsen till företaget 
Flexbuss, med säte i Nybro. Bussterminalen i Strängsmåla 
finns alltjämt kvar och hyser ett 10-tal bussar varav 8 går i 
linjetrafik. Flexbuss har också terminaler i bl a Kalmar, Växjö, 
Jönköping och Lessebo och täcker därmed upp större del av 
Smålandskartan. 

Annika Hjalmarsson
Inledning och eftertext

Volvodroskan                                         Foto Fam Klaessons bildarkiv 

Tommy, Bo och Bruno Klasson samt Tomas Karlsson                                                                                              Foto Fam Klaessons bildarkiv
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Långasjöprofilen

Bruno Klasson
Nästan uppväxt med en ratt i näven och inflyttad till 
Strängsmåla som ett-åring.
En man som numera har rakat av sig sin breda bruna 
mustasch och kört skolbarn och äldre och alla andra 
åldrar med för den delen under hela sitt myndiga liv. Är 
det någon som inte vet vem vi talar om?

Det känns verkligen som om alla vet vem han är, Bruno, en 
nybliven pensionär som jobbar extra med att köra buss i väntan 
på att hans fru Gunilla också ska bli pensionär. 

– Då slutar jag tvärt! skrattar han.

När han ska berätta om sitt liv börjar han direkt med sin 
18-årsdag och hur han tog körkort på en bilskola i Växjö. Sedan 
blev det lastbilskort på fordonsutbildningen i Jönköping, men 
det som hägrade var trafikkortet. Tyvärr var man tvungen att 
ha körkort i ett år innan man fick ta det och när han väl hade 
fått trafikkortet så var gränsen satt till 21 år innan man fick 
börja köra buss och taxi.

 

Så istället för att kunna börja direkt hemma i familjeföreta-
get ”Långasjö Taxi och Buss” i Strängsmåla blev den första 
anställningen som lastbilschaufför på Åke Anderssons åkeri 
i Långasjö. Han trivdes bra, men trots att otåligheten lyser 
igenom än idag var han snart på plats i familjeföretaget.

Det var Brunos pappa Tage och mamma Greta som köpte 
Rudolf  Petterssons Åkeri i Strängsmåla och flyttade med 
hela familjen från Rävemåla. Det var så denna epok startade 
i Långasjö (se artikel om Tage och företaget i detta nr av 
Träskoposten). Bruno var äldst, men efter honom följde tre 
bröder, Tommy, Bo och Mats och mangrant tog alla bröderna 
buss- och trafikkort och började i företaget. Mats var den ende 

som så avvek till ett annat hörn av Strängsmåla by och började 
jobba på Geijers sågverk (numera Södra Timber Långasjö)

Hemma vid huset i Strängsmåla byggdes garage och verk-
stad och en mindre lådfabrik fick också plats. 

– Ja, vi pojkar gick i skolan på dagarna och när man kom hem 
gick man ut och spikade jordgubbslådor och böcklinglådor, 
berättar Bruno.

Taxirörelsen startade med två bilar som följde med vid över-
tagandet och utökades snart med en folkabuss som de körde 
färdtjänsttrafik med. På 80-talet köpte tre av bröderna, Bruno, 
Tommy och Bo ut föräldrarna från företaget och bildade till-
sammans med Tomas Karlsson, Vissefjärda bolaget Dackebuss.

Det byggdes garage och kontor på en annan plats i Strängs-
måla och tillsammans utvecklade och formade de företaget. 
Man förstår att det var en rolig och spännande tid! Förutom 
taxi och färdtjänst körde de linje- och länstrafik i Kalmar och 
Kronobergs län, skolskjutstrafik, körde utlandsresor och be-
ställningstrafik. Vid ett tillfälle var bröderna nere i Tyskland och 
hämtade hem 11 nya bussar som de hade beställt och designat.

Bruno minns fortfarande med fasa en akut BB-resa till Växjö 
lasarett som då var lasarettet för Långasjö. 

– Det var vinterkväll och snöade kraftigt, mörkt och riktigt 
halt, så det gick inte att köra fort, berättar Bruno. I Ingelstad 
satte förlossningen igång, men vi hann in till Växjö precis! Då 
var jag riktigt svettig!

Likaså körde de med ”bårbil”, det vill säga att de hade en bår 
som monterades upp i en större taxibil. Det var långt till en 
ambulans så på mindre akuta grejer skickades det ut en bår-
bil, finnas på plats vid olyckor och köra bårbil med patienter 
till Lund och Linköping. En gång körde Bruno tre bårresor 
samma natt. 

– Det kunde ringa när som helst på dygnet, man fick alltid vara 
beredd att ställa upp, men den natten var extrem! säger Bruno.

Detta skulle handla om Bruno, men det märks redan här 
att det mesta handlar om jobbet. Men visst, som engagerad 
företagare i bygden så vävs privatliv och arbetsliv ihop.

Bruno berättar om hur bussbolaget engagerade sig i bygden. 

Bruno Klasson                                                 Foto Katarina Jonasson

Bruno Klasson vid den gamla droskan Volvo -53 som han köpt in och 
renoverat, likadan som hans pappa hade som första taxibil
Foto Brunos fotoarkiv
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Från 80-talet och framåt körde de varje år på sportlovet skidre-
sor ner till Alperna och det var ca 40-45 personer från Långasjö 
och Emmaboda som följde med. 

– Vi försökte göra resorna så billiga som möjligt så att barn-
familjer hade råd att följa med. Vi var själva med hela familjen 
och det var riktigt roligt! minns Bruno med glädje.

Första utlandsresan som Brunos fru Gunilla var med på var till 
Bodensjön i Österrike. Serpentinvägarna längs med Alperna 
minns hon alldeles särskilt, men Bruno var aldrig rädd! Det 
måste ju ändå vara lite annorlunda mot att köra skolbarn på 
de odramatiska byvägarna i Långasjö!

På den tiden det var dans varje vecka både på Amigo och på 
Eringsboda Brunn ordnade de tillsammans med ungdomarna 
så att det gick bussar både till och från danserna.

Att Bruno saknar denna tid då bussbolaget och bygden 
hjälptes åt att ordna det så praktiskt som möjligt, det märks. 
– Vi hade en jädra service dygnet runt! utbrister han. Tänk, 
till exempel när vi körde färdtjänst. Då gick vi naturligtvis in 
till den gamle och hjälpte till med att ta på jackan, låsa dörren 
och hjälpa dem ut! Nu är det så mycket regler vad man ska och 
inte ska göra och ingen ska göra mer än de är tillsagda. Nu ska 
den som ska åka färdtjänst stå på en uppsamlingsplats och får 
ingen hjälp utöver resan.

Familjelivet började när Bruno träffade sin Gunilla. De 
träffades redan i tonåren och1972 gifte hon in sig i ett riktigt 
familjeföretag. Själv anslöt hon sig inte till chaufförsyrket, utan 
jobbar fortfarande som Bio. Med. Analytiker på Karlskrona 
lasarett. Döttrarna Magdalena och Johanna är sedan länge 
utflugna, men Johanna tog busskort och körde något år innan 
hon lämnade familjeföretaget.

Flera av Dackebrödernas barn har tagit busskort och kört 
periodvis, men ingen har haft intresset av att ta över företaget.

Bröderna hämtar 11 nya egendesignade bussar i Tyskland 

Någon fritid trodde jag knappt att Bruno hade haft tid med, 
men det visar sig att han både har varit kassör och vaktmästare 
i Långasjö GoIF och varit lagledare i bordtennisen som höll 
till i Ordenshuset. Nu på senare år har både han och Gunilla 
kört nattvakten, spelat golf  i Vissefjärda och skött brostycke 
vid sjön och så barnbarnen såklart! 

De är en stor del av livet!

Ett annat stort och gemensamt intresse är att resa. Spaniens 
Costa Brava-kust och Italien är favoriter och de vandrar mycket 
när de är utomlands. Många gånger har de åkt iväg på utlands-
semester med både flyg och buss.

Så för mannen som tycker det är semester att köra väntar nu 
en vårtur med bilen till Nordtyskland och en stuga på Öland.

Katarina Jonasson

Den gamla droskan Volvo -53                           Foto Brunos fotoarkiv
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15 års jubileum på Mun-
dekulla Kursgård!
När jag träffar människor i vår region möts jag ibland av 
en skamsen röst som säger: ”Tänk att jag ännu inte varit 
i Mundekulla och ändå har ni hållit på så länge därute…”

Jag brukar svara att kom inte för min skull, men om du vill 
besöka oss så är du varmt välkommen. Visserligen vänder vi 
ju oss mest till kurs och konferensdeltagare då vi inte erbjuder 
rumsuthyrning, matservering, fika osv.. Men ibland händer det 
att vi har ”Öppet hus” vilket är ett utmärkt tillfälle att uppleva 
platsen, vandringstigarna, byggnaderna, butiken, Annes galleri, 
café, lyssna till sång och musik osv. Ibland händer det dessutom 
att det är en inspirerande talare som deltar! Detta är nämligen 
fallet den 19 maj, kl. 14–18.00, då vi firar vårt 15 års jubileum! 

Öppet hus och Elmopedstart den 19 maj!
Meteorologen Pär Holmgren har besökt oss vid ett par tillfäl-
len. Jag fascineras alltid av hans förmåga att inspirera, ingjuta 
hopp samt hans kompetens och kunskap kring aktuell forsk-
ning rörande hållbarhetsfrågan. Jag lämnar alltid dessa föreläs-
ningar med en känsla av att vi tillsammans kan göra skillnad! 
När han dessutom framträder med musikanten, underhållaren, 
stå upp artisten och ̀ Koldioxidbantaren´ alias Staffan Lindberg 
är det en föreläsning i världsklass! Välkommen att lyssna till 
dem den 19 maj innan de drar ut på Elmopedturné. 

Men varför sätta sig på en tyst elmoped och åka land och rike 
runt under en månad? Jag valde att intervjua Pär kring tanken 
bakom turnén…

Varför arrangerar ni Elmopedturnen? 
– Vi startade 2009, då var det jag, Staffan och Lasse Eriksson. Vi 
försöker kombinera miljö/hållbarhetsfrågor med underhållning och sam-
tidigt lyfta små elfordon som en del av omställningen. Det här blir femte 
turnén och vi tänkte vara ute tills folk inte längre lägger märke till oss. 
–Dvs att folk inte längre tycker att det är så märkvärdigt med små 
el-fordon!
Hur är rutten upplagd i år?
– Vi har som målsättning att besöka alla landskap/län i Sverige. I 
år är det sydöstra hörnet vi åker genom; Småland, Blekinge, Öland, 
Östergötland och vidare upp till Stockholm.
Har turnén fått någon bestående effekt i Sverige? 
– Mycket stor skillnad mot 2009, då nästan ingen hade sett en elmo-
ped! Det går åt rätt håll, men för långsamt...
Hur ser du på klimatproblematiken, idag? Vad kan vi 
som individer göra?
– För oss som individer handlar det främst om mat och resvanor. Men 
det viktigaste är att vi får en tuffare politik. Vi kan ex inte tillåta 
oljeborrning i Arktis.

Staffan Lindberg och Pär Holmgren föreläser och drar ut på Elmo-
pedturne!

Välkommen till Mundekulla
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Ler- och halmhuset

Anne målar en färgstark kvinna!

Har du något tips om vad vi som bygd kan göra för att 
uppmärksamma hållbarhetsfrågan? 
– Jag har fått berättat för mig om ”Långasjö andan” med er aktiebo-
lag-ägda butik, ridhuset, Klasatorpet, skördefesten, Träskoposten osv. 
Jag tror det handlar om att visa upp och synliggöra det detta engage-
mang. Att inspirera omgivningen att en omställning är möjlig och att 
det inom vissa områden inte handlar om uppoffringar utan tvärtom 
kan föra en massa annat bra med sig. Tillsammans kan vi bidra till 
en positiv förändring.
Tack och varmt välkommen till Mundekulla den 19 maj.
– Javisst det ser vi fram emot.

De som stannade kvar…
När jag tittar runt i bygden känner jag att Långasjö på många 
sätt är ett föredömligt samhälle där det inte bara finns en god 
vilja till utveckling och förändring utan framförallt mycket 
handlingskraft. En av de senaste satsningarna i bygden är Malin 
och Johans ̀ Butik Norregård` i Skallebo som lockar såväl nära 
som längväga gäster. De har förlängt sina öppettider mellan 
kl 12-18, så besök gärna båda våra verksamheter den 19 maj.

Under vintern har vi spelat in musiken till vår Musikaliska 
berättelse ”Hemstannarna”, om de som stannade kvar under 
emigranttiden. Dessa ättlingar ligger ju delvis ligger till grund 
för dagens Långasjöanda. Den hade premiär i Långasjö för 15 
år sedan och vi tänkte göra en nyuppsättning av den på Mu-
sikfestivalen i sommar och kanske delar vi med av oss någon 
låt redan den 19 maj.

Så om du hör till en av dem som inte varit på Mundekulla 
Kursgård eller om du varit här massor av gånger så är du varmt 
välkommen den 19 maj.

Mer landsbygd åt folket helt enkelt!

Vid Pennan Peter Elmberg
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Byavandring – Kyrkbyn 
– södra delen

Kyrkvägen 30, ”Sockenstugan”
Sockenstugan byggdes 1866 och har sedan dess använts flitigt 
av socknens invånare. Runt sekelskiftet rymde den både skol-
salar, kommunsal och bostäder för både barnmorskan Anna 
Liljegren med familj samt skolläraren Peter Bergstrand med 
sin familj. Här fanns också en tid banken med eget kassavalv 
och bankstyrelsen sammanträdde regelbundet i sockenstugan. 

Under 30-talet byggdes det en vinkel ut mot vägen som rymde 
skolsal och gymnastiksal. Detta berodde på det stora barnan-
talet och att barnen helt enkelt inte fick plats. 

På 1960-talet byggdes sockenstugan om till bibliotek och för-
samlingshem, med lokaler för barn- och ungdomsarbete samt 
den större Bergstrandssalen. Idag finns även ett flitigt använt 

rum tillägnat författarinnan Gertrud Lilja, möblerat med hen-
nes egna donerade möbler.

En längre artikel om sockenstugan finns i Träskoposten nr 
1, 2011

Kyrkvägen 34 ”Sjöhaga” 
Huset byggdes 1946 och var ett kommunalägt hus. På bot-
tenvåningen fanns distriktssköterskans mottagning. Hit kom 
doktorn en gång i månaden för att undersöka mammor och 
barn. Doktorn kunde komma både från Emmaboda och från 
Rävemåla, eftersom Långasjö under denna tid tillhörde både 
Emmaboda och Tingsryds kommun. 

Sköterskan bodde i en lägenhet på nedre plan.

På andra våningen bodde barnmorskan med familj. På över-
våningen bodde även hemvårdarinnan – som var anställd av 
kommunen. Hon hade en arbetsledare dit behövande kunde 
söka hemhjälp. 

På tredje våningen fanns ett rum för barnmorskans hembiträde.

Barnmorskan flyttade 1959, då hennes tjänst togs över av 
distriktssköterskan. 

Idag är huset ett privatägt bostadshus med lägenheter. 

Kyrkvägen 40 ”Arrendatorsbostaden”
Huset byggdes 1930 som bostad åt prästgårdsarrendatorn. 
Det tidigare bostadshuset låg närmre Allégården. Huset var 
gammalt och dåligt och revs under slutet av 30-talet. 

Prästgårdsarrendatorn skötte kyrkans mark. Det fanns kor, 
hästar, grisar och får på gården. Det var många närboende 
som varje dag köpte mjölk här.

Ladugården och vagnboden fanns där affären ligger idag. 
Skicket på byggnaderna var så dåligt att de revs 1961. Det bästa 
timret användes när en ny, mindre ladugård byggdes. 

Under 1960-talet byggdes det så mycket på kyrkans mark, att 
till slut blev det för lite jord kvar att bruka – och den sista 
arrendatorn slutade den 14 mars 1970. Under de sista 50 åren 
brukades jorden av 3 familjer Elofsson.

Sockenstugan med vinkelbyggnad Foto Gård och by i Långasjö socken

Kyrkvägen 40 ”Arrendatorsbostaden”

Sockenstugan                                                  Foto Jan-Erik Fransson

Kyrkvägen 34 ”Sjöhaga”
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Kyrkvägen 42 ”Prästgården”
Prästgården byggdes 1914. Den tidigare låg nära där arren-
datorsbostaden byggdes. Virket från den gamla prästgården 
användes till att bygga två nya hus, ett i Långasjö och ett i 
Emmaboda. 

Prästgården innehöll tjänstebostad åt prästfamiljen, expedi-
tionslokal och en stor sal där konfirmationsundervisningen 
hölls. 

Det var mycket vanligt att dop och vigslar förrättades i präst-
gården. Innan Bergstrandssalen kom till i sockenstugan var det 
många olika samlingar i prästgården. 

Kyrkvägen 44 ”Eklyckan”
Huset byggdes 1944 av Ingrid och John Johansson. Huset 
kallades för Eklyckan eftersom det vid grinden stod en stor 
ek, denna föll under stormen Gudrun 2005. 

Ingrid och John var lärare i Långasjö skola. John var en lärare 
som ville att hans elever skulle lära känna sin socken, och tog 
ofta med dem till gamla platser. Han var en man med många 
idéer inom hembygdsföreningen. John bodde på Eklyckan 
fram till sin död 2003.

Vill du läsa mer om John kan du titta i Långasjökrönikan från 
1985 eller i Träskoposten nr 4, 2007. 

Kyrkvägen 46 ”Åkeriet”
Huset byggdes 1958 av Karin och Åke Andersson, som drev 
Långasjö lastbilsåkeri. Det fanns (och finns fortfarande) ett 
garage på tomten med plats för två lastbilar. 

Åkeriet transporterade varje dag under många år mjölk till 
Vissefjärda mejeri. Åkeriet utökades sedan med flera lastbilar 
som transporterade spån, grus och timmer. De senare åren 
kördes mycket flis till Nymölla och Mörrum. Åkeriets kontor 
sköttes av Karin. 

Åkeriet upphörde 1990 och då såldes huset som privatbostad. 

Kyrkvägen 48 ”Kvarnen”
Huset byggdes som kvarn 1949. Här fanns även en liten såg. 
Bönderna som kom med sin säd till kvarnen kunde även köpa 
foder, säd och gödning, centralföreningen hade nämligen 
nederlag i ett rum i kvarnen. 

1959 inredde kvarnägaren en bostad på övervåningen till sig 
och sin familj. När kvarnen upphörde tillverkades det trätofflor 
här under något år.

1969 såldes huset och är nu endast bostadshus. 

Rättelse 
I Träskoposten nr 4 2013, Byavandring – norra delen, skrevs 
att brandstationen byggdes någon gång på 30-talet. Brandsta-
tionen byggdes 1943 och inget annat. 

I Långasjökrönikan från samma år kan man läsa om att den 
nya brandstationen inrymmer plats för brandbil, motorspruta, 
stegar och andra brandredskap. I det 15 meter höga slangtornet 
fanns plats för torkning av 500 meter slang.

Anna Karlsson och
Ruth Elofsson

Kyrkvägen 46 ”Åkeriet”

Kyrkvägen 42 ”Prästgården”

Kyrkvägen 44 ”Eklyckan”

Kyrkvägen 48 ”Kvarnen”
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Välkommen att se fotboll på 
Långasjö IP!

Följande matcher spelar Lindås/Långasjö A-lag 
i div. 4 SÖ på Långasjö IP

Fre 31 maj kl 19.00 mot Lessebo GoIF
Fre 14 juni kl 19.00 mot Ryds SK

Fre 30 aug 18.30 mot Gullabo / Gullaboås.
Lör 7 sept 15.00 mot Tingsryd United FC

I kiosken finns kaffe, korv och
godis till försäljning

Se fullständigt spelprogram för övriga matcher

Emmaboda Komb. P03 kom på tredje plats i Mörecupen den 21 april 
efter seger i bronsmatchen mot Kalmar FF

Emmaboda Komb. P03 vann inomhuscupen Madesjögnistan den 
19 februari efter seger i finalen mot Gullabo/Gullaboås.  Grabbarna 
spelade väldigt fin fotboll och jobbade hårt för varandra genom hela 
turneringen  /Tobias Klaesson
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Barngympa i Långasjö 
gymnastiksal
Långasjö Sockenråd genomförde för en tid sen en enkät 
angående vad vi invånare saknade i Långasjö. Genom 
denna framkom det att barn och föräldrar gärna hade 
velat ha barngympa som en aktivitet. 

Detta var något som jag blev intresserad av och kände att jag 
ville vara med och genomföra. Så numera är Långasjö gym-
nastiksal bokad för barngympa på torsdagar mellan 17-18. 

Långasjö GoIF står som arrangör och alla barn mellan 2-5 år 
är välkomna! 

Vi träffas och hjälps åt att bygga upp en hinderbana med bom-
mar, plintar, madrasser och lianer. Alla föräldrar och barn hjälps 
åt. De mindre barnen behöver naturligtvis lite mer hjälp men 
det är mycket intressant att se hur de lär sig av de större barnen. 

Vi har uppvärmning och förbereder kroppen på att den ska få 
jobba. De flesta barnen är dock uppvärmda långt innan den 
riktiga uppvärmningen börjar. Bara de kommer in i gymnas-
tiksalen så börjar deras egen uppvärmning. De älskar att få 
röra sig fritt på så stor yta!

Sen är det hinderbanan som gäller. Föräldrar hjälper till vid 
varje station så att vi kringgår de flesta olyckorna.

Gympan avslutas med lek i form av ”Kom alla mina gympa-
barn” eller liknande. 

Den här terminen håller gympan på till och med den 30 maj. 

Förhoppningsvis finns samma intresse till hösten så då kör 
vi igång igen.  

Välkomna!

Johanna Karlsson

Leo Alexandersson får en hjälpande hand vid balansgången av sin 
pappa Christian Svensson                                   Foto Henrik Karlsson

Gympan avslutas med gemensam lek. Denna gång med en Stopplek                     
                                                                           Foto Henrik Karlsson
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Långasjö föräldrastyrelse

Till det senaste protokollet från föräldrastyrelsen skulle 
det följt med en bilaga i form av en insändare. Den kom-
mer nu här i Träskoposten i stället så att alla läsare kan 
få möjlighet att läsa insändaren. 

Texten är från föräldraföreningar i vår grannkommun Tingsryd. 
Den har tidigare publicerats i Smålandsposten. Vi i föräldrasty-
relsen fick oss en tankeställare när vi tog del av den.  Hur mycket 
arbete för att riva upp nedläggningsbeslut har vi inte sluppit 
genom åren tack vare Emmaboda kommuns kloka skolpolitik? 
Här låter man små skolor vara kvar. Detta börjar nu betala sig. 
Hög rankning nationellt sett i kunskap, trivsel och antistress 
bland elever. Grannkommunernas invånare sneglar avundsjukt 
på Emmaboda kommuns lyckade skolpolicy. Långsjö Föräld-
rastyrelse har påtalat detta för ordförande i bildningsnämnden 
Jan-Olof  Jäghagen. Vi tycker det är viktigt att berömma när 
något är bra och inte enbart gnälla vid missnöje. 

Vad tänker du när du läser insändaren? Hör gärna av dig till 
någon i föräldrastyrelsen!

Malin L Gunnarsson 
Ordf.

Här är själva insändaren i en något förkortad version:

Var finns viljan hos Tingsryds politiker?

Vi säger grattis till vår grannkommun Emmaboda som 
blivit utnämnd till tredje bästa skolkommun i landet 
(Lärarförbundet), 4:e bästa skolkommun i landet (för-
äldraförenings-alliansen) och bästa ungdomskommun 
(Ungdomsrörelsen KFUM).

Ordförande i Lärarförbundet Eva-Lis Siren motiverar utmär-
kelsen till Emmaboda bland annat så här: ”Bra resultat i 9:an, 
hög lärartäthet, relativt små elevgrupper och ni satsar på det 
ni vet fungerar. Ni satsar på att styra resurser utifrån behov 
och ni verkar förstå att skola och förskola är viktiga för hela 
kommunen.” 

– Den fina placeringen beror till stor del på att vi har politiker 
som satsar på skolan och att vi har bra och engagerad personal, 

säger Nina Seiron i Lärarförbundet Emmaboda kommun.

Men i vår kommun Tingsryd, tycker politikerna att våra barn 
och ungdomar är en belastning och en för stor kostnad. 

Här tränger man ihop 5:or och 6:or från fyra orter i lo-
kaler som är i behov av stor renovering. Bland annat ett 
utdömt ventilationssystem, en våning som är avstängd pga 
att räddningstjänsten dömt ut den och 140 elever ska samsas 
om tre toaletter. 

Stora klasser är melodin för 11-12 åringar. Politikerna tror 
inte att barn mår bra av små klasser, små skolor. De tror inte 
att man får några kompisar eller att man utvecklas socialt. 

Enligt politikerna är det bra för barnen att åka till centra-
lorten med skoldagar på nio-tio timmar. En del barn åker 
hemifrån 07.00 och har då ätit frukost vid 6.15. Så här vill man 
nu att även 10-åringarnas skoldagar ska se ut. Vi föräldrar har 
begärt F-6 skolor på alla sju orterna i kommunen.

Vi har erbjudit oss att starta en arbetsgrupp där föräldrar, 
tjänstemän och politiker tillsammans kommer fram till hur 
Tingsryds framtida skolorganisation kan se ut, där barnen är 
i fokus. Men vi får inget gehör från politikerna att tillsätta en 
sådan arbetsgrupp. 

Vi önskar att även våra barn har politiker i sin kommun 
som ser barnen som en tillgång. Precis som de gör i 
Emmaboda. 

/Föräldraföreningarna (i Tingsryds kommun)

Nya köket i förskolan Skatan
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Ombyggnad av förskolan 
Skatan
Det har väl inte undgått någon att det under hösten 
och vintern hände en massa saker på förskolan Skatan 
i Långasjö. Grävmaskiner, snickare och byggställningar 
vittnade om att det äntligen skulle ske en ombyggnad. 

Processen började hösten 2010
då trångboddheten på Skatan togs upp under ett av föräldra-
styrelsens möten. Camilla Lennartsson och Martina Larsson 
tog på sig arbetet med att försöka driva frågan vidare till våra 
kommunpolitiker. 

De skrev en skrivelse till kommunen som överlämnades på 
senhösten 2010. Skrivelsen baserades på fakta och inte per-
sonliga åsikter, något som Camilla tror är en av anledningarna 
till att det togs ett beslut om ombyggnad. 

Föräldrastyrelsen bjöd även in några av politikerna till Skatan 
för att de själva skulle få en uppfattning om situationen på 
förskolan.

Camilla och Martina medverkade också på ett par av mötena 
i kommunhuset, där de fick berätta om trångboddheten på 
Skatan. 

Bildningsnämnden var direkt positiva till en om/tillbyggnad, 
men i början fanns det många frågetecken att räta ut, bland 
annat om ifall det skulle bli en akut eller långsiktig lösning. 

Förskolan hade redan då delat upp barngruppen – så de äldsta 
under delar av dagen fick vara i fritidsgårdens lokaler. 

Efter en lång tids diskussion och efter många påtryckningar 
från föräldrastyrelsen blev det slutligen klart att förskolan skulle 
byggas ut och ändras invändigt. 

När jag pratar med förskolans personal är det just föräldra-
styrelsens arbete som lyfts fram. ”Utan föräldrastyrelsen hade 
vi inte fått någon ombyggnad”, säger Christina Bergqvist, 
personal på Skatans minsta avdelning. ”De som bestämmer 
lyssnar nog mer på föräldrar än på personalen”. 

Så vad är det då som har skett?
Först och främst har en del byggts till. I tillbyggnaden finns 
nu ett nytt personalrum med separat arbetsrum, ifall någon 
har rast samtidigt som några andra har planering eller utveck-
lingssamtal. 

Det tidigare personalrummet var alldeles för litet för att rymma 
alla papper, pärmar, böcker och datorer, och att kunna hålla 
möten eller planering där inne var nästan omöjligt. 

”Att personalrummet är för litet är ju ingenting som avgör att 
en förskola ska byggas om, eftersom det inte påverkar barnens 
miljö, men nu har vi äntligen ett riktigt rum att vara i och vår 
arbetsmiljö har blivit mycket bättre”, säger Christina.

I den tillbyggda delen ligger också det nya köket, med stora 
panoramafönster och öppna ytor. 

Altanen har glasats in – och under vilan används den till de 
barn som behöver sova. Det har köpts in madrasser, liggun-
derlag och sovsäckar så att barnen även ska kunna sova här 
på vintern. På våren och sommaren när det blir varmt ska 
det finnas myggnät så fönsterna kan vara öppna. I det gamla 
diskrummet ska det bli ett vattenrum som ska locka barnen 
till självständig vattenlek.

Sedan har det flyttats väggar, tapetserats, bytts golv och 
kommit in lite nya möbler.  ”Det är mer funktionellt nu”, 
säger Christina, och fortsätter, ”vi i personalen har fått vara 
med och bestämma hur vi vill ha det, så ja, det känns väldigt 
välplanerat nu”.

Under tiden förskolan byggdes om,
delades barngruppen, de yngre barnen huserade i två lägenheter 
på Allégårdens övervåning medan den äldre gruppen barn höll 
till i en av lägenheterna nere vid sjön.

”Det fungerade väldigt bra under flytten, bättre än vi trodde 
faktiskt, men visst är det skönt att vara tillbaka – vi har äntligen 
en ’riktig’ utegård, och om ett barn behöver gå in på toaletten 
behöver inte hela barngruppen följa med in”

Utegården ja, den är inte klar än. Personalen har fått i uppgift 
att fundera lite på hur de vill att gården ska se ut, och tanken 
är att den ska bli omgjord under våren. 

Förutom ombyggnaden har det på grund av det stora barnan-
talet även skett lite omorganiseringar.  Det är nu hela 40 barn 
inskrivna på Skatan och de två tidigare avdelningarna har blivit 
tre; ”Humlan” för 1-3 åringarna, ”Nyckelpigan” för 4-åringarna 
och ”Fjärilen” för 5-6 åringarna. 

Självklart måste jag även passa på att fråga barnen vad de tycker 
om sin ”nya” förskola.  

När jag sätter mig ner för att prata med några av dem pratar de 
på som barn gör mest. Efter att ha avhandlat otroligt viktiga 
ämnen som vad mormor heter och vilken favoritmat de har 
kunde alla till slut konstatera att deras nya förskola blivit jättefin. 

Anna Karlsson

Allrummet i förskolan Skatan
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Var hittar man motorer i 
kyrkan?
Träskopostens tema känns lite utmanande, men med lite 
eftertanke inser man att kyrkan både är motoriserad och 
datoriserad. Den största motorn finner vi i klocktornet, 
den motor som driver Långasjö kyrkas tre klockor. 

Storklockan är äldst och förmodligen från medeltiden och in-
vigd av biskopen i Växjö. Sedan kommer lillklockan från 1792 
och yngst är mellanklockan från 1938. Men den allra äldsta 
klockan finns i vapenhuset på vägen in i kyrkan. Den ramlade 
ned och sprack under begravningen av ”Greva-Fia” i januari 
1927. Förmodligen en av de mera dramatiska händelserna i 
kyrkans historia.

Tramporna finns kvar
Innan kyrkklockorna motoriserades i början på 1960-talet var 
det vaktmästarens – tidigare klockarens – uppgift att ringa 
samman till gudstjänst med hjälp av de trampor som ännu 
finns kvar i klocktornet. Tre gånger fick han ta sig uppför alla 
trapporna, öppna tornluckorna och med hjälp av fötterna 
försöka få igång alla tre klockorna. Det var en svår och tung 
uppgift och ofta behövdes ytterligare en person för att få fart 
på alla tre samtidigt. När klockorna motoriserats räckte det att 
via en manöverpanel på orgelläktaren styra både tornluckor 
och klockor.

Idag är klockorna dessutom datoriserade och kan programme-
ras att ringa vissa bestämda klockslag och på olika sätt, som t 
ex vid själaringning. Klockorna styrs idag via kyrkans mixer-
bord eller via en praktisk fjärrstyrare. Men det har hänt någon 
enstaka gång att de ändå lever sitt eget liv och t ex inte slutar 
att ringa. Då blir det de branta trapporna upp i klocktornet för 
att bryta strömmen. Men vackert låter de, när de ringer in hel-
gsmål, kallar till gudstjänst eller följer någon till den sista vilan.

Traktor – en lycka
Ett annat ställe där man hittar motorer är i den gamla brand-
stationen som idag fungerar som uppställningsplats för kyr-
kogårdens maskinpark. Där hittar vi en nästan ny Weidemann 
1250cx35 traktor med miljömotor som kan användas till det 

mesta. För ett år sedan anlände den på ett lastbilsflak och 
vaktmästarna Johan Gustafsson och Frida Lidberg såg lika 
lyckliga ut som barn på julafton! 

Vad är det som är så roligt med en traktor, frågar vi Johan?  

”Det är roligt att köra traktor, det är lite större, lite mer än van-
ligt. Det känns mycket häftigare och så kan den göra så mycket. 
Lite utmaning är det också att köra traktor på kyrkogården, 
något av ett precisionsarbete,” menar Johan Gustafsson. Vad 
kan då en sådan här traktor göra? 

”Idag har den fått sopa rent på kyrkogården inför Valborg. På 
vintern plogar den snö, den kan gräva och den klarar också av 
att flytta tyngre saker som t ex gravstenar. Ibland kopplar vi på 
en liten släpvagn och kan då frakta jord, växter eller annat. Så 
den är verkligen en motor i vårt arbete,” understryker Johan.

I den gamla brandstationen hittar vi även två åkgräsklippare, 
varav en också kan samla ihop löv. Att klippa alla gräsytor 
innanför och utanför kyrkogården tar en hel dag. Och när 
gräset växer snabbt och frodigt under sommaren blir det många 
vändor på gräsklipparna. Utan dem skulle det säkert vara en 
äng utanför kyrkogården. Vackrare skulle säkert en del tycka.

Den verkliga motorn
Men den verkliga motorn i Långasjö kyrka är nog ändå bönen 
och gudstjänsterna. Utan människor som samlas för att dela sin 
tro och hämta inspiration och hopp, stannar och dör kyrkans liv. 

Man skulle kunna likna gudstjänsten vid en bensinstation. Li-
kaväl som en motor behöver bränsle eller energi av något slag 
för att fungera väl, så behöver också vi människor påfyllning 
av andlig kraft, av kärlek, glädje, förlåtelse och hopp. 

Vi behöver stanna upp ibland, andas in Guds godhet och 
kärlek, så att vi orkar leva, så att vi får inspiration och glädje. 

Bönen är också den motor som bär, både verksamhet och 
människor, där kan vi alla vara delaktiga. 

”Mitt i dagens brådska, i min arbetsid, jag ditt ord behöver och din 
starka frid.” (Ur psalm 499)

Ulla Sköldh Jonsson

Långasjö kyrkas kyrkklockor

Kyrkvaktmästare Johan Gustafsson på kyrkans traktor
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Kärlek – från Abba till Moraeus

I en absolut fullsatt Sockenstuga i Långasjö framförde på 
söndagseftermiddagen Långasjös Juniorer ett sång- och 
musikprogram med temat kärlek. Två tonåringar Tommy 
och Anna - spelade av Oskar Legander och Olivia Pirtijär-
vi - blir kära och får uppleva kärlekens berg och dalbana 
mellan hopp och förtvivlan, besvikelse och glädje.

I en rad kända låtar som Abbas ”I have a dream”, Carolas 
”Tommy tycker om mig” till Sara Dawn Finers finstämda 
sång ”Kärleksvisan” gav juniorerna med säkra röster ton åt 
kärleksmusikalen. Under hela vårterminen har de skrivit på 
berättelsen, valt ut sånger och tagit fram danssteg. Till sin hjälp 
har de haft församlingspedagog Veronika Andersson, kantor 
Britta Mård samt Kerstin Lind. Juniorerna har dessutom hunnit 
med att tillsammans med Miniorerna framföra en påskmusikal.

Lisa Andersson inledde med ett saxofonsolo – ”I have a dre-
am” och när kören sedan sjöng ”I belive in angels” anade man 
hur en ängel svepte förbi i rummet. Juniorerna växlade under 
det timslånga programmet mellan solo, kör och duettsånger.  
Wilma Fyhr framförde tonsäkert Sara Dawn Finers ”Kärleks-
visan” och Lisa Andersson ”Det vackraste”.

Sångerna framfördes med stor energi och med olika danssteg 
som övats in.  Juniorerna hade även letat fram tidstypiska klä-
der och accessoarer och fixat häftiga frisyrer. Den fartfyllda ” 
You´re the one that I want” med Emily Fransson och Tilda 
Gunnarsson som solister, avslutade musikalen och publiken 
visade sin uppskattning med långa applåder.

Ulla Sköldh Jonsson

Musik i sommarkvällen 
 

2 juni kl 18.00 
Mässa i sommarkvällen 

Högstorpskören från  
Växjö Domkyrkoförsamling sjunger 

Invigning av ny nattvardsservis  
tillverkad av Bertil Vallien 

 
15 juni kl 18.00 

Musik i sommarkvällen 
Jazz och visa med 2 of a Kind 

Tony Sjögren – gitarr & Fredrik Wiklund – trombone 
 

7 juli kl 18.00 
Gudstjänst i sommartid 

Lisa Petersson  
från musikhögskolan i Malmö sjunger i gudstjänsten 

 
13 juli kl 18.00 

Musik i sommarkvällen 
Sofia Akhlagi – violin & Simon Söfelde – piano 

 
3 augusti kl 18.00 

Musik i sommarkvällen 
Sång o musik med 

Odd och Diana Hagel & Tanja Ojaniemi 
 

29 augusti kl 18.30 
Musik vid Sjöverandan  
Allsång och musiktävling! 

Oskar Legander och Olivia Pirtijärvi som Tommy och Anna i kärleks-
musikalen

Juniorerna i Långasjö: Lisa Andersson, Matilda Bondesson Torgnyson, 
Emily Fransson, Wilma Fyhr, Tilda Gunnarsson, Oskar Legander, 
Emelie Nilsson och Olivia Pirtijärvi
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Långasjö församlings Gångedag 
Söndagen den 26 maj  

 
Vi firar Gudstjänst kl 10.00 
med temat ”I Guds vind” 

 
Kyrkokören framför ”I Guds vind” av  

Per Harling med heliga danser 
U Sköldh Jonsson, Britta Mård, Melsene Laux  

Kaffeservering i Sockenstugan 
Henrik Gottfridsson är  

Gångedagens festtalare och sångare: 
”En musikalisk resa genom mitt liv” 

Varmt välkomna! 
 

Följ med på en 

pilgrimsvandring

Lördag 1 juni kl 10 - 14

Vill du följa med på en lite annorlunda vandring? 
En vandring i lugn takt tillsammans med andra. En 

vandring både i samtal och tystnad. En vandring 
med lätt packning och fågelsången som musik. En 
vandring med rastplatser, vila och meditation. Den 

stilla lunken i hjärtats takt öppnar för mötet med din 
inre vandrare, dina medmänniskor och det som är 

större än dig själv. 
Vi utgår från Sockenstugan i Långasjö och följer 

delvis Utvandrarleden.

Mer information och anmälan till: Ulla Sköldh Jons-
son 0471-254 56 eller ulla.skoldhjonsson@svenska-
kyrkan.se  senast 27 maj. Egen matsäck medtages.

 
Sommarens Friluftsgudstjänster 

i Långasjö 
 

23 juni kl 18.00 
Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med bl a Hanna Stark & Britta Mård 

 
28 juli kl 11.00 

Gemensam Sommargudstjänst  
i Duvemåla hage 

med Ulla Sköldh Jonsson, Bo Brunzell  
Sång & musik med Mikael Brorsson 

 
11 augusti kl 14.00 

Friluftsgudstjänst på Klasatorpet 
med bl a Ulla Sköldh Jonsson &  

Birgitta Andrén Olsson 
 

Tag gärna med filt och kaffekorg 
 

Kyrkokören på körresa – Maria-
kyrkan i Värnamo
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under sommaren 2013 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 15.30 Andakt på Allégården 
 
19.05 Pingstdagen 16.00 Mässa  B Brunzell  
26.05 Heliga Trefaldighets dag 10.00  Gudstjänst ”I Guds vind” Kyrkokören, U Sköldh 
 Gångedag  Jonsson , Melsene Laux – Heliga danser  
   Kyrkkaffe i Sockenstugan – Henrik Gottfridsson  
02.6 1:a Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommarkvällen  U Sköldh Jonsson 
   Högstorpskören  från Växjö sjunger 
09.6 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  A Geyer 
14.6  10.00 Skolavslutning för Långasjö skola 
15.6  18.00 Musik i sommarkvällen Jazz och visa med 
   2 of a Kind. H Stark 
16.6 3:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid U Sköldh Jonsson 
22.6 Midsommardagen 11.00 Gudstjänst ”Skapelsen”  i Vissefjärda kyrka 
   A Geyer 
23.6 Johannes Döparens dag 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön H Stark  
   Medtag kaffekorg! 
30.6 Apostladagen 10.00 Högmässa  H Stark 
07.7 6:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid  Sång – Lisa Petersson 
   A Geyer 
13.7  18.00  Musik i sommarkvällen   Sofia Akhlagi – violin, 
   Simon Söfelde – piano.  A Geyer 
14.7 Kristi förklarings dag 18.00 Mässa i sommartid  A Geyer 
21.7 8:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B Brunzell 
28.7 9:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Sommargudstjänst i Duvemåla hage 
   U Sköldh Jonsson, B  Brunzell. Medtag kaffekorg! 
03.8  18.00  Musik i sommarkvällen Sång o musik med Odd 
   o Diana Hagel, Tanja Ojaniemi. U Sköldh Jonsson 
04.8 10:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid U Sköldh Jonsson 
11.8 11:e Sönd. e Trefaldighet 14.00 Friluftsgudstjänst  på Klasatorpet U Sköldh  
   Jonsson. Medtag kaffekorg! 
18.8 12:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Emmaboda kyrka  A Geyer 
24.8  11.00 Konfirmation i Vissefjärda kyrka 
25.8 13:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa med konfirmanderna   
   U Sköldh Jonsson m fl 
01.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa  B Brunzell 
08.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
  

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Jan-Åke Svensson, Näsum.

Grattis! säger vi till och som pris får han 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 

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

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!
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Något att drömma om för 
sommarutflykten...

Brist på sam-
klang Träd

Finns 
på 

mackan
Äldre 
mått

Flyte- 
tyg Indian i 

Mexico

Början

Skynda

Mans-
namn Björn

Helgon- 
bild

Krukväxt
Gobe-
läng

Tide-
varv

Åter-
ord Huligan

Glad 
melodi

Lämnas 
in på 
våren

På-
skrift Smila

Gift Gör 
piruett

Virke

Rätt-
fram

Halv-
gräs

Am. nej

Dala- 
tidning
Orm

Smut-
sig

Mätare
Fick 
inget

Rengöra
Del av 
under- 
hållning

Dans
Modern 
teknik

Utrop
Hårt 

trädslag

Styr- 
hjulet @

Dräkten
Halvö i 
Halland

Kan ta höga toner

Färglösa
Sund till 

sjöss På sjö 
vintertid

Hum om

Ogift 
kvinna Tro

Valuta i 
öster
Slå

Backe 
från höjd 

med 
rullsten

Över-
käslig-
heten

Sten
Sommar- 

syssla
Defilera

Efter L
Gård i 
USA

Astrid- 
figur

Bränn-
vin

Metod

Bränner

Är bonde 
en

Finns i 
jordens 

inre

Soldat
Åsna
Fattig- 
dom

Kan man mota 
i grind

...   es  
 sa lam

Martins-
son

Kan man 
stöta i

Ton

Insekt

De gillar 
småkryp

Uppföd-
ning

Växt
I skogen

Med-
tälvlare

Skelett

Båt

I viss 
ordning

Versus

Kvinnligt 
djur

Nummer

Handla

Träd

Vår-
kryss

Dan 
Bard

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

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

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 juli 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 2-13
Namn och adress:


