
Träskoposten Nr 4 Vintern 2016

Nyhetsblad för           Långasjö socken

Tema IT och kommunikation



Träskoposten nr 4 20162

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 utflyttad 
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.

Omslagsbilden 
Gångstigen runt     
Långasjön.

Foto Jan-Erik Fransson 
2012
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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. 

Tema i nästa 
nummer

Släkt- 
forskning

Välkommen med 
bidrag!

Manusstopp för Träskoposten 2017
 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  16 febr          3 mars

Nr 2   4 maj        19 maj

Nr 3  24 aug           8 sept

Nr 4  9 nov         24 nov

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av

”Kaffetanterna” i Hembygdsstugan.

Redaktionen
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Om ettor och nollor 
På tåget till Emmaboda sitter en tonårstjej i stolen mitt 
emot mig. Djupt koncentrerad, med mobilen i händerna, 
skriver hon i rasande fart med båda tummarna samtidigt. 
En teknik få äldre behärskar, och detsamma gäller det 
digitaliserade språk som utvecklats ungdomar emellan, 
anpassat till de nya sätten att kommunicera via sms, chatt 
och e-post. Principen är att förkorta och utelämna, allt i 
en salig svengelska. 

Testa och se. Vad betyder tecknen, hämtade från en lista på 
hundratals liknande? 

k, u, x, nc, nt, ql, ru, sj, irl, gr8, vgd, brb, pok,

 :)   :]   :D   :,(   *L* 

I den världen kommer jag inte långt med mina vkt, Sthlm, B&B 
etc, det är bara att acceptera. Tjejen är ettan och jag nollan. 
Men vi sitter ändå på samma tåg! Digital kommunikation är 
det moderna samhällets nya och viktiga infrastruktur, något 
vi alla måste anpassa oss till, oavsett vad vi tycker – och kan. 

Jag gissar att ytterst få motsätter sig den satsning kommunen, 
med hjälp av statligt stöd, gjort för att minsta lilla by och hus 
inom kort har tillgång till ett snabbt, välfungerande bredband 
via fiber. Om detta sedan räcker för att på sikt rädda lands-
bygden, eller bara fördröjer en oundviklig urbanisering, det 
återstår att se? 

Vi kan i alla fall inte skylla på ett digitalt utanförskap, tekniskt 
sett. Praktiskt däremot är det fortfarande många som känner sig 
vilsna i IT-samhället. Men helt utanför står bara 7% av Sveriges 
befolkning, enligt Internetstiftelsen i Sverige. Det vanligaste 
svaret är att man inte är intresserad. Därefter att tekniken är 
krånglig. Detta är egentligen en fantastisk siffra, med tanke 
på att datoriseringen i bred bemärkelse inte har mer än ett 
kvarts sekel på nacken. När Yuppienallen kom 1986 var den 
inte bara extremt dyr, den vägde också över 600 gram. Idag 
finns små, lätta mobiltelefoner i snart var mans ficka, ända ner 
i grundskoleåldern. Och tillhör du landets tre-åringar – och 
läser detta! – skall du veta att hälften av alla i din åldersgrupp 
är ute på nätet dagligen. I varje hem finns det i genomsnitt två 
datorer och en surfplatta och över hälften av åttaåringarna har 
en egen smartphone. Också tomten berörs av digitaliseringen. 
I år kommer var tredje julklapp att köpas på nätet.  

I genomsnitt använder vi en femtedel av vår vakna tid på 
internet. Vilket inte behöver vara dåligt.

Rätt använd är dagens informationsteknik fantastisk. En 
globaliseringens kronjuvel där du i trygg hemmiljö upphäver 
tid och rum. Där kan du kolla hantverkares och olika företags 
verksamheter, se varuutbud och priser, beställa biobiljetter och 
resor, gå in på banken, kontakta sjukvården, ladda ner filmer, 
läsa tidningar, se TV, dejta, släktforska, virtuellt vandra runt 
på världens stora museer, eller fysiskt finna fram på gator och 
vägar när du är ute och kör bil. Något jag varmt rekommen-
derar alla parrelationer!

Du går bara in på Google Maps, anger adressen dit du ska, 
och en lugn och tålmodig röst guidar dig rätt, hur korkat du 
än irrar runt. Ingen äkta hälft i världen kommer i närheten av 
detta teknikens under. Inte ens när man är nykär!

Men det finns också fallgropar, som det gäller att vara medve-
ten om. Kortförfalskning, fusk på högskoleprov, beställning 
av droger och vapen, nätkränkningar, sexköp mm. Ett stort 
problem är den övertro många har att all kunskap man behöver 
går att finna på nätet. Varför då plugga fakta, årtal och namn, 
varför då lära sig utantill? 

Inställningen är förrädisk. Saknar du kunskap och referens-
ramar, hur vet du då vad du skall leta efter? Hur kan du då 
källkritiskt bedöma trovärdigheten i det du läser? Särskilt som 
känslor och eget tyckande alltför ofta ersätter de mest grund-
läggande fakta.

Dessutom - med hjälp av algoritmer anpassar sökmotorer som 
Google och sociala medier (t.ex. Facebook) den information vi 
söker från internet till vad de har räknat ut om våra intressen 
och värderingar. Resultatet blir att vi riskerar att leva i en eko-
kammare, i en sluten informationsbubbla som inte utmanar oss. 

Medvetna om detta talar många idag hellre om IKT - Infor-
mations- och kommunikationsteknik, som är den del av IT 
som bygger på kommunikation mellan människor. Det finns 
IKT-avdelningar på högskolor och universitet och på kom-
munnivå. I Emmaboda använder man sig av IKT-pedagoger 
för att utveckla de digitala verktygen på förskolor och skolor. 

Kanske har jag fel, men min tro är att en liten bygd som 
Långasjö bär på en potential att möta informationsteknikens 
avigsidor. Parallellt finns så många andra intressen och aktivi-
teter, där människor möts face-to-face, diskuterar, göra saker 
tillsammans, ofta över generationsgränserna. Betydelsen av det 
varken kan – eller får - underskattas.

En gratis app erbjuder mer än 4000 unika och roliga smileys 
och Emoji att skicka till dina vänner. Här ett smakprov på några 
sinnesstämningar, fångade i ett enkelt ansiktsuttryck.

Gunnar Alsmark

Facit: k (ok), u (du), x (puss), nc (inga kommentarer), nt (inte), ql (kul), 
ru (är du), sj (själv), irl (i verkliga livet), gr8 (great), vgd = vad gör du, 
brb - be right back, jag kommer tillbaka strax, pok (puss och kram).
 :) - glad/lycklig, :] - vänlig, :D - skratt, :,( - gråter, *L* - jag är dyngrak.
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Vinterkalendern

November 
27/11 kl 10.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

29/11 kl 18-21 Jul hos Långasjölamm

30/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

 

December 
1/12 kl 18-21 Jul hos Långasjölamm

4/12 kl 11-17 Adventsrunda 122:an

4/12 kl 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

5/12 kl 10.35 Släktband i P1

11/12 kl 11-17 Adventsrunda 122:an

13/12 kl 18.00 Luciafirande i Långasjö kyrka

18/12 kl 16-00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

22/12 kl 14.30 Julandakt på Allégården

25/12 kl 17.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 23.30 Midnattsmässa i Långasjö kyrka

27/12 kl 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

 

Januari 
6/1 kl 14.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

27/1 kl 19.00 Teater i Emmaboda Folkets Hus

 

Februari 
11/2 kl 19.00 Dans i Bygget

11/2 kl 11-15 ”En dag för dig” i Sockenstugan

16/2  Manusstopp Träskoposten

22/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

25/2 kl 14.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

 

Februari 
30/3 kl 19.00 Teater i Emmaboda Folkets Hus

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 39.

Ponnylotteriet på Klasatorpet
Årets ponnyföl – Cirro

vanns av Rose-Marie Sandberg

Fattigstugan är ledig att hyra

från den 1 januari 2017.

För vidare information kontakta
Stig Hermansson 0471- 50171

Gångstigen runt Långasjön.                     Foto Jan-Erik Fransson 2016
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Träskoloppet
Första torsdagen i september fylldes Långasjö IP av ett 
100-tal löpare samt runt 200 anhöriga. Helt fantastiskt 
att så många kom till Långasjö idrottsplats när det var 
dags för det lokala Träskoloppet. Så vad är nu detta? Ett 
lopp man ska genomföra i träskor? Nej inte alls. Träsko 
är något av Långasjös symbol, då Långasjö socken har 
formen av en träsko. Därför hyllar vi denna kväll Långasjö 
men också vinnaren i varje lopp med en graverad träsko.

Loppet är redan en tradition med fokus på glädje och rörelse. 
De yngsta barnen mellan 3-6 år går och springer drygt 1 km 
med en vuxen. Denna runda är förbi skolan. Skolbarnen i 
årskurs 1-6 har en runda på 2 km runt Klasatorpet. I år tes-
tade vi även intresset för 5 km. Alla åldrar välkomnades, där 
sträckan binder samman de båda barnloppen men även bjuder 
på Långasjös glittrande pärla, Långasjösjön. Samtliga tre lopp 
startar och slutar vid Långasjö IP. Efter målgång bjuds det på 
dryck, korv & bröd och alla belönades med en medalj.

Ett lopp kan upplevas väldigt olika för olika personer. Några är 
oerhört fokuserade och älskar när adrenalinet flödar när man 
tävlar med och mot andra. Några vill bara få dela gemenskapen 
och tycker det är kul när det händer något. Oavsett vilket är 
Träskoloppet något som förenar såväl barn som vuxna. Kväll-
en blev väldigt lyckad tack vare alla löpare och den stöttande 
publiken. Ett extra stort och varmt tack till alla funktionärer 
som gjorde loppet möjligt!

Johan Thörnblad var en av löparna: ”5 fantastiskt fina kilometer 
i härlig småländsk miljö. Vilket arrangemang! Det har ni verk-
ligen gjort bra! Vilket engagemang och glädje alla funktionärer 
bjöd oss löpare på. Har varit med på många lopp runt om i 
landet de senaste åren och Träskoloppet och dess eldsjälar 
i arrangörsstaben får högsta betyg och allt beröm man kan 
ge! Ett stort tack, det var en förmån att få vara en del av ert 
lopp! Räkna med att vi kommer tillbaks nästa år, den första 
torsdagen i september!”

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Startfältet.

Vinnare 1 km, Malte Södergård.

Simon Johansson vann 2 km-loppet.5 km-loppet vanns av Tobias Johansson.
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Stor skördefest - trots regn
Lagom till skördefesten kom regnet. Utan regn blir det 
ingen skörd – och ingen skördefest! Men skulle människor 
våga sig till Långasjö i det blöta vädret? 

Vår oro var obefogad. Knallarna spände upp sina tält, paraplyer 
och presenningar. Och människor kom i stora skaror. Det visar 
att skördefesten i Långasjö är en uppskattad tradition. De fem 
första åren hade vi vackert höstväder. Och nu vet vi att vi också 
klarar lite höstregn.

Café Magnifiket i sockenstugan fylldes naturligtvis av fikasugna. 
Utställarna i gymnastiksalen fick fler besökare än vanligt. Och 
Café Stallet hade många matgäster. Ute i regnet serverades 
varm äppelmust, asiatisk wok, kroppkakor, grillad korv och 
nygräddade våfflor med god åtgång. Det mobila musteriet 
jobbade för högtryck till sena kvällen. 

På skolgården såg vi en lång rad med bakluckeloppisar. För 
barnen fanns två hoppborgar i olika storlekar.

Årets utställning visade klädmodets växlingar under 100 år. 

En av höjdpunkterna var utdelningen av Geijer Skogs sock-
engåva, som i år tillföll Långasjö Skytteförening och Långasjö 
Sockens Naturvårdsförening.

Stort intresse tilldrog sig också Ulvamons vänner, som pre-
senterade sin nytryckta bok ”Ulvamon – ett gränsland i tid 
och rum”.

Många besökare avslutade dagen i kyrkan, där Dacke Drängar 
gjorde en uppskattad konsert.

Utställarna fick möjlighet att kommentera årets skördefest. 
Här är några svar:

- Över förväntan bra!
- Lagom stort.
- Bra varierat utbud.
- Vi har haft väldigt trevligt, otur med vädret...
- Kyrkans arrangemang skulle senareläggas, så alla kan gå, även vi 
som ställer ut....
- Jag är mycket nöjd!
- Återkommer gärna nästa år! 

Text: Sölve Hjalmarsson
Foto: Tatyana Muratova

”Skördefestgubben”

Klädmodets växlingar under 1900-talet.

Bakluckeloppis på skolgården.

Paraplyerna kom väl till pass.
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Karl-Johan Lundqvist och Malin Gunnarsson med produkter från 
Långasjölamm.

Närproducerade rotfrukter.

Tove Johansson, Linda Ursjö och Johanna Arvidsson Sjögren sålde 
äppelmust och lotter – Sockenrådets sätt att finansiera skördefesten.

Hembakat bröd.
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Bibliotekets krönika
Vid den här mörkare tiden på året är det många som 
tycker om att krypa upp i fåtöljen eller soffan med en god 
bok på kvällen. Så därför tar jag tillfället i akt och tipsar 
om några nya böcker som finns att låna eller reservera 
på biblioteket! 

För dig som gillar deck-
are finns det mycket att 
välja på, t.ex. Leif  GW 
Perssons nya bok om 
Evert Bäckström, Kan 
man dö två gånger och 
Denise Rudbergs bok 
På sex meters djup. 
Dessa deckare finns 
även som ljudbok.

För dig som följer den 
historiska romanserien 
Släkten finns nu del 8 
utgiven. Serien utspelar 
sig i olika perioder i den 
svenska historien och 
varje del skrivs av olika 
författare. 

Nu har turen kommit till Elvira Birgitta Holm som har skrivit 
Falkens döttrar, om två systrar på 1300-talet. Johan Carle 
heter en författare som debuterar med en ”feelgood”-roman 

som heter Små Grodorna. Den handlar om några människoö-
den i ett litet samhälle.

Vill man hellre tillbringa tiden i köket kan man bl.a inspireras 
av de nya receptböckerna Alla kan baka: recepten, tekniken 
och knepen för ett lyckat brödbak av Maria Blohm eller 
Husman av Stefan Ekengren.

Jag vill också anknyta till numrets tema IT och kommunikation 
och upplysa om att det nu finns två besöksdatorer att använda 
på det fina och nyrenoverade biblioteket i Långasjö! 

Bibliotekets öppettider är tisdagar 14.30-18.30

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek 

Marie.Hinderyd@emmaboda.se
0471-24 92 15 

Vinster i Långasjö Sockenråds listlotteri. 
Vi gratulerar alla er som vann de fina vinsterna och samtidigt passar vi på att tacka alla er som köpte lotter  
och skänkte vinster. Alla pengarna går direkt tillbaka, genom sockenrådets försorg, till olika arrangemang i Långasjö.  
Lotteriet omfattade 1000 lotter och såldes mellan den 6 juni 2016 och fram till skördefesten den 8 oktober 2016.  
Tack än en gång! 

                                  Långasjö sockenråd 
 
För att delge alla vinnare så har ni här nedan en lista på de som vunnit och vem som skänkt de olika gåvorna.  
Vinnares namn:                                                       Vinster:                                                                     Skänkt av: 
Ronny Hjalmarsson                                                 Litografi av Tommy Carlsson                                 Tommy Carlsson 
David Hansson                                                         Hemvävd matta                                                       Ulla Svensson 
Pontus Steen        Presentkort Runes                               Runes Bensin  
Erna Johansson                                                        Presentkasse                                                           Ahlsells 
Bo Sjögren                                                                 Presentkort massage                                             Linda Uvsjö 
Troy Karlsson                                                            Tavla i Blekingesöm                                                Skänkt av privatperson             
Bo Hällstrand                                                            Skärbräda                                                                 Rickard Kauto 
Sölve Hjalmarsson                                                   Presentkort Klippverkstan                                     Klippverkstan Långasjö 
Kerstin Hjalmarsson                                                Äppelträd                                                                  Sparbanken Eken 
Benny Johansson                                                     Biljett till teater                                                       Bygdegårdsföreningen 
Leif Elofsson                                                             EBP Tavla Kristina (gul)                                           Skänkt av privatperson 
Siv Hallberg                                                               Smycke design                                                         Butik Norregård 
Karin Einarsson                                                        Boken Tekla och fåren                                            Långasjö lamm 
Inger Petersson                                                       Presentkort Fenix                                                    Konditori Fenix 
Ann-Kristin Henningsson                                       Blomma med kruka                                                 Emmaboda blomsteraffär 
Börje Axelsson                                                         Presentkort                                                              A-optik                                            
Eva Stånggren                                                          Väska                                                                        Ethel design 
Ann-Helen Johansson                                             Presentkort Colorama Emmaboda                      Schönströms 
Lena Arvidsson                                                        Äppelmust 3 liter                        
Johanna Chytraeus                                                 Äppelmust 3 liter                        
Manick Soltana                                                        Reflexväst         
Chatarina Ursjö                                                        Reflexväst         
Johan Svensson                                                       Reflexväst         
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Brev från Boden
Träskoposten har tusentals läsare. Flest inom kommunen, 
naturligt nog, men många också från övriga Sverige, och 
världen, faktiskt. Ibland hör någon av sig till redaktionen 
för att ge sin syn på tidskriftens innehåll. Ros mest, men 
också ris, när felaktigheter smugit sig in. Vi uppskattar 
bådadera, för det gör vårt arbete bättre – och roligare. 

Särskilt intressant blir det när någon läsare inspireras av en 
text, och hör av sig med frågor och tankar. Så gjorde Kerstin 
Olsson, bosatt i Boden. I ett handskrivet brev som jag fick 
tidigare i år skriver hon följande.

Sedan brevet kom har flera långasjöbor med intresse för 

släktforskning varit involverade i att besvara de frågor Kerstin 
ställer. En del frågetecken har rätats ut. Tips på hur hon själv 
går vidare har också dykt upp. Träskopostens nätverk fungerar, 
tycker jag. Men det kan naturligtvis bli större, så alla ni som 
vet något om Johan Edvin Nilsson eller, än bättre, personligen 
kände honom, hör gärna av er till mig.

Till sist, Kerstins brev inspirerade också oss i redaktionen att 
ägna nästa nummer av Träskoposten åt just släktforskning. Vi 
tar tacksamt emot idéer och förslag.

Gunnar Alsmark 

Not
En och annan läsare av brevet kanske uppmärksammade, att författa-
ren till Elfwa Predikningar råkat få fel efternamn, Enman i stället för 
Nyman. Sådant händer, även den bästa! Tack Kerstin för att du ville 
dela med dig av dina tankar och frågor.

Hus och torp i Långasjö
Fastighetsbyrån Nybro
0481-499 901

Kyrkvägen 44

6 rum, 160 m²

720 000 kr

Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-337 60

4 rum, 130 m²

495 000 kr

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Stig Hermansson
0471-50171
Fattigstugan uthyres från 1 jan 2017.
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Presentation av oss i                 
föräldrastyrelsen

Föräldrastyrelsens uppgifter:
• Besluta om hur samarbetet och informationen mellan hem 
och skola skal utformas samt utveckla formerna för detta.

• Medverka när skolans planer och policys utarbetas.

• Ha inflytande över hur skolan inre och yttre miljö utformas

• Arbeta för att knyta kontakter och utveckla samarbetet med 
omgivande samhälle och näringsliv

• På annat sätt bidra till Långasjö Skolas utveckling

Vi vill även Tacka Våffelstugan för bidraget vi fick som 
bl a gått till hoppborgarna till barnen som besökte skör-
defesten.
Kom gärna med synpunkter och frågor vi kan jobba med!

Protokoll finns på kommunens hemsida samt på anslagstavlor 
på förskola och i skolan. 

Johanna Karlsson  Ordförande     
0733-801907  
jek85@hotmail.se

Mattias Alm Nielsen Sekreterare
0709-694356
mattias.alm.nielsen@gmail.com

Linda Ursjö Vice Ordförande   
0704-804235    
linda@livsbalans.se

Annika Arvidsson Kassör
0730-206453
annika.arvidsson@sodra.com

Linda Gustafsson
0702-021688
gustafssonlinda908@gmail.com

Tobias Elofsson Kommunikationsansvarig 
0702-390934 
tobiaselofsson@hotmail.com



Träskoposten nr 4 2016 11

Jon Ohlsson
0709-191750
jon.longlake@gmail.com

Karin Brodin
0735-114772
karinharebo@gmail.com
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal
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Emmaboda komb F07/08
Under säsongen som har gått har Emmaboda komb 
F07/08 tränat 1-2 gånger i veckan nere på Långasjö IP. 
Det var i början av säsongen som tränarna frågade efter 
föräldrarnas åsikt var tjejerna skulle träna. Alternativen 
var konstgräsplanen i Emmaboda eller naturgräset i 
Långasjö. Det direkta svaret blev den naturligt gröna 
planen i Långasjö. Att köra till Långasjö och få springa 
på växande gräs var ett beslut som togs på plats. Gott om 
lediga tider var det också, samtidigt väldigt spännande när 
man ett par gånger fick dela träningsplan med division 3 
laget Lindås-Långasjö FF.

Träningskvällarna i Långasjö blev också många föräldrars trä-
ningskväll då man passade på att själv jogga eller gå runt tex 
Klasatorpet. Elvira Lundegårdh, mamma till Stella berättar: 
"Det är perfekt att träna i Långasjö. Vi från Emmaboda är 
där på 10 minuter och många av oss samåker. Gräsplanen är 
jättefin och vi slipper blanda underlag mellan konstgräs och 
riktigt gräs. Tjejerna har aldrig klagat på att åka en bit för att 
träna och vi föräldrar kan passa på och jogga under tiden som 
de tränar. Det är väldigt vacker natur i Långasjö med fina hus 
och mycket trevliga människor."

En helg i maj bjöd laget in 8 andra lag till en tjejliga. Samtliga 
5 omklädningsrum fylldes med förväntansfulla spelare och 
Långasjö IPs nya läktare blev populära platser för flera hundra 

åskådare. "Verkligen kul att kunna bjuda in andra lag och visa 
upp denna fina idrottsplats", säger Andreas Lennartsson, en 
av tränarna i F07/08. Samma kväll som en ordinarie träning, 
anordnades Träskoloppet i Långasjö och det bestämdes att hela 
laget istället skulle springa 2 km-loppet. Självklart var de fyra 
tränarna inte sämre, som ställde upp i 5 km-loppet. Kul med 
omvända roller när spelarna istället fick heja på sina tränare 
utmed banan.

Camilla Lennartsson

Vi i Sockenrådet säljer fortfaran-
de vår goda must gjord på enbart    
Långasjöäpplen utan tillsatt socker.

Den perfekta gå bort presenten eller 
varför inte som julklapp! Underbart 
god att värma istället för glögg…
3 liter Bag in box 120Kr
Välkomna att kontakta någon av oss 
i Sockenrådet!

TACK!
Vi Sockenrådets styrelse vill rikta ett varmt tack för den 
penninggåva vi erhållit ifrån ”Våffeltanterna” i Hembygds-
stugan.

Styrelsen

Bakre: Tilda Eriksson, Nora Strand, Najma Ahmed Mohamed, Sanna 
Bremer, Stella Lundegårdh, Vendela Nilsen, Maja Gustafsson, Moa 
Lundberg. Främre: Alma Jäghagen, Nelly Sjölund, Marlene Lennarts-
son, Ella Sandqvist, Lily Andersson, Engla Zobal Medin, Hawo Abdi 
Ahmed.
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Läsarnas sida

Smaken av ett minne    

Smaken av ett minne
Gröna stjälkar som glittrade som guld i ljuset
Gnistrande diamanter i våra ögon
Leenden med gröna tänder

Smaken av ett minne
Där vi stod i landet
Jorden runt våra fötter
Smutsiga, levande, busiga skratt

Smaken av ett minne
Av tiden som var då
När världen fick plats i ett grönsaksland
och en sockerärta var det enda som räknades

Smaken av ett minne
Som för alltid lever kvar

Skriven till minne av min älskade farmor Ingrid Gustafsson 
i Bågsjö. Varje gång jag äter en sockerärta tänker jag på 
farmor och på hur mysigt vi hade det under min barndom 
då vi åt sockerärtor på somrarna. 

Malin Olsson 

”Anslagstavla”

Tack för en bra tidning med välskrivna reportage - roligt att 
läsa minsann =)

Har en tanke som jag vill dela med er, så får ni klura på det 
lite: Vore trevligt med någon sorts "anslagstavla" eller liknande 
på en sida i tidningen. Tänker att läsarna kan skriva in korta 
texter till denna sida om lite allt möjligt - allt från bra tips på 
hur man förvarar grönsaker på bästa sätt, en dikt, något roligt 
ett barnbarn sagt eller ett tack till någon som gjort något bra. 

Önskar dig en trevlig helg!

Malin Olsson 
- utflyttad Långasjöbo som läser tidningen från hemmet i Växjö

Tips på efterrätt, hämtat från www.jennysmatblogg.nu

Stracciatellamousse

Det här behöver du till 8 portioner: 

150 gram blockchoklad – mörk eller ljus (eller både och!) 
efter smak

2 dl vispgrädde

250 gram mascarpone eller philadelphiaost

1 dl florsocker

1 tsk vaniljsocker

Gör så här: 

1) Grovhacka chokladen. 

2) Vispa grädden luftigt, och rör ihop med mascarponeos-
ten, florsocker och vaniljsocker. 

3) Rör ihop till en jämn smet och vänd sedan ner chokladen. 
Spara lite till topping.

4) Häll upp i små serveringsglas och toppa med krossad 
choklad.

Godast är om moussen får stå ett par timmar i kylskåp 
innan servering.

Malin Olsson 

Här kommer ett litet bidrag till dotterns 
idé om ”Anslagstavla” i Träskoposten

Liten elev:

- Var är trummorna?

- De är här borta, så kul att du fick börja!

- Jaa jag blev så glad så jag grät!

En härlig blick in i Kulturskolans verklighet

Vänliga hälsningar / Lotta

Det kom ett förslag från Malin Olsson om att öppna en 
”anslagstavla” i Träskoposten.

Välkomna med era tankar och kommentarer säger vi till våra 
läsare.

Redaktionen

Vilken bra tidning!

Både Iris, mormor och mor-
far tycker om denna fantas-
tiska tidning! 

Tack snälla ni!

Johanna A Sjögren
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Om du skulle åka till onsdagsdans på Eringsboda Brunn åker 
du förbi vårt hus. Det står GRANHOLMEN på stugan, fast 
just nu är det en snickare på gång.

Hälsningar Linda

Klas Fredriksson 1922–2016

Hej

Från min nya hembygd i Lund sen 60 år tillbaka (uppfödd 
i Knappsmåla) läser jag med stor behållning Träskoposten.

Det slog mej att Klas, vars begravning jag på grund av synskada 
tvingades avstå från, blir uppmärksammad i er tidning

Jag kände själv Klas sen 80 år tillbaka. För många av oss ung-
domar som växte upp i Emmabodatrakten under krigsåren 
blev Klas något av en dåtida Bert Karlsson (inga jämförelser i 
övrig!)  i så måtto att han fixade hippor (knytkalas) med musik 
och dans i lämpliga lokaler, bilresor till bygdegårdar, dansba-
nor, föreningsmöten, bygdespel och annat som vi inte kunde 
nå med cykel. Han hade dragspel, kunde alla lättsjungna visor 
både gamla och nya. Det sjöngs och spelades och var alltid 
anständigt ungdomsglatt runt Klas. Han var modern, hade både 
bil och filmkamera långt före någon annan i trakten. Hoppas 
det bevaras det han dokumenterade under ett långt liv.

Klas blev med åren en fena på maskiner och motorer och jag 
minns honom som "chef" för den ambulerande tröskan på 
höstarna.

Vid ett tillfälle var jag med i trösklaget några dagar då realskolan 
i Emmaboda hade höstlov. Det var före elfläktarnas tid och 
mitt jobb var att bära bort de stickande agnarna i en korg. Det 
närmaste straffarbete man kan komma! När vi skulle få betalt 
på kvällen, sa gårdens ägare, att Bengt som ju egentligen var 
"läsare" inte skulle ha full timpenning. Klas som alltid var rättvis 
tyckte det var fel eftersom jag gjort ett fullgott dagsverke. Men 
lönen sattes av bonden!

Jag träffade Klas sista gången under Vilhelm Mobergs-sällska-
pets seminarium "En dag med Moberg" i Långasjö den 2 juli i 
år. Vi satt flera timmar i hans lägenhet i Allégården och pratade. 

Vi hade båda svag syn och därför föga nytta av hans många 
fotografier. Men bilderna behövdes inte, vi hade ju de glada 
minnena tillsammans. Den glädjen går nu hand i hand med stor 
sorg och saknad inför minnet av en "ungdomsvän med färg".

Bengt Gustafsson

Klas Fredriksson med filmkameran 1961 i S:t Gott-
hardspasset.                        Foto Sölve Hjalmarsson

Littan-La, Smålands skyddshelgon

Måndagen 5 december kommer ett inslag om gumman Lit-
tan-La, i programmet Släktband som sänds kl 10:35 (repris 
02:35) i P1. Det handlar om gumman från Långasjö som 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen ville utnämna till Smålands 
skyddshelgon. Lyssna gärna!

Annika Hjalmarsson

Vinterbild från Granholmen
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Ungdomen och IT, vad 
händer när vi tvingas leva 
utan den?
Dagens ungdomar är väldigt duktiga på IT, men det är 
ju för att vi använder den hela tiden. Själv har jag en dålig 
vana att titta på min mobil direkt när jag vaknar på mor-
gonen och även precis innan jag går och lägger mig. Men 
jag vet att jag inte är själv om denna ovana. I princip alla 
mina vänner som äger en mobil gör detta, det är en del av 
vår vardag. Men vad skulle hända om vi levde utan den?

Under höstlovet var jag i Taizé i Frankrike. Det är ett, jaa vad 
är det egentligen? Jag visste inte riktigt innan jag kom dit, och 
jag vet fortfarande inte när jag är hemma ifrån det. Jag skulle 
säga att det är många saker, beroende på vem du är som åker 
dit. För en ungdom så är det en mötesplats att träffa andra 
ungdomar från hela världen. För ungdomar som precis slutat 
skolan är det en plats att försöka ta reda på vad man vill göra 
med sitt liv. För stressade vuxna (inga fördomar) så är det en 
plats att hitta lugn och ro. Gemensamt för alla tre grupper är 
att man vill komma närmare Gud och reda ut vad man vill 
med sin tro. Typ. 

Vi var där en vecka, vilket är den vanligaste längden på ett besök 
i Taizé. Under denna veckan ser varje dag likadan ut, men ändå 
helt olika. Schemat följer samma tider hela veckan, oavsett dag. 
Bön på morgonen, middagen och kvällen. Mat tre gånger om 
dagen. Och emellan detta bibelstudier/samtal i grupper och 
arbete. Varje dag blev olika pga att du varje dag träffade nya 
människor som satte en ny prägel på dagen. 

Men tanken slog mig flera gånger, hur skulle detta se ut om alla 
hade tillgång till internet och alla sina sociala medier? Skulle 
alla sitta i sina rum och inte gå ut, skulle kanske några gå ut 
och resten sitta kvar eller skulle det vara som det är nu, alla går 
runt och pratar med varandra? Svårt att veta, men jag skulle 
gissa på det första alternativet.

Vi var ju i Frankrike, som jag nämnde innan. Vi åkte buss dit 
(44 timmar tur och retur, inget jag rekommenderar för den 
som inte gillar att sitta) och precis innan vi lämnade Sverige 

så var det lite småstressad stämning i bussen. Alla skulle hinna 
titta igenom sina sociala medier innan vi var över gränsen och 
internet försvann. Och när vi var över hörde man suckar lite 
överallt i bussen då någon plockade upp sin mobil av uttråkning 
för att fördriva tiden för att inse att det inte gick. 

Men man vande sig snabbt. Väldigt snabbt. Helt plötsligt var 
det inte viktigt att titta på mobilen och uppdatera sig om vad 
som hände. Du visste ju att du inte kunde. Istället fick du sova 
eller prata med de främmande personer som satt omkring dig. 
De flesta sov. 

22 timmar gick och vi var framme och hade ytterligare 6 dagar 
kvar utan mobil. Och det bekymrade oss inte överhuvudtaget. 
För det var skönt att slippa den. 

Första kvällen var dock lite jobbig. Vi kom i skiftet precis innan 
de som var där förra veckan skulle åka och de nya kom. Detta 
gjorde att det var mycket människor och att hälften redan 
kände varandra. På kvällen så går man ofta till något som heter 
Oyak. Detta är en plats där man träffas efter kvällsbönen och 
pratar, sjunger och umgås. Första kvällen var vi väldigt vilse 
där. Hälften hade ju som sagt redan varit där en vecka och 
visste hur man umgicks på “Taizé-vis”. Det gjorde inte vi kan 
jag säga. Hade det varit hemma i Sverige hade jag bara plockat 
upp mobilen och kollat på den för att inte se så vilse ut. Det 
kunde jag ju inte nu. Istället fick jag stå och se borta ut och inte 
känna någon förutom det lilla gäng från Emmaboda pastorat 
som vi var där med. 

Men det blev bättre. Redan nästa dag hade vi träffat flera per-
soner som vi umgicks med. Vi hade ju inga andra alternativ, 
det var ju inte så att vi kunde ha samtal med någon annan än 
de som var på Taizé samtidigt, här och nu, som oss. Vi var 
helt avstängda från omvärlden utan någon möjlighet att ta 
oss därifrån. Otroligt läskigt kan tyckas, otroligt skönt var det.

Hela veckan flöt på, man lärde känna fler personer och kom in i 
en skön lunk under dagen. Sedan, helt plötsligt, var veckan slut. 
Och vi satt åter på bussen för 22 timmar hem. Hem till egen 
säng, riktig mat. Och internet. Helt ärligt, jag var lite delad om 
att sätta på internetet sen när vi skulle komma tillbaka. Visst 

Hela gänget från Emmaboda pastorat på promenad till en liten lokal 
gårdsbutik.

En av dagarnas lunch. Lunch i solen.
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Claras matsida

Rödkålssallad med apelsin
Julen närmar sig med stormsteg och med det följer mas-
sor av god mat. Traditionell julmat har dock en tendens 
att kännas ganska tung. Därför kan det vara skönt att 
komplettera sin julmat med någon vintrig sallad eller 
grönsaksrätt. Det är bra om man försöker tänka efter 
säsong när man väljer sina grönsaker. 

Rödkål och apelsin är hållbara råvaror, vilket kan vara bra när 
det är långhelger och man vill kunna handla för flera dagar 
framåt. 

½ litet rödkålshuvud

3 apelsiner

½ dl Solroskärnor

0,5 dl Rapsolja (neutral)

2 msk Vit balsamvinäger

2 msk Apelsinmarmelad (alt honung)

Salt 

Svartpeppar (finmalen)

Rosta solroskärnorna i en torr och medelvarm stekpanna. 

Strimla rödkålen tunt. Skala och dela ner apelsinen i cm stora 
bitar. 

Blanda ihop en dressing på olja, vinäger och apelsinmarmelad, 
smaka av med salt och peppar.

Häll detta över kålen och apelsinerna, blanda väl. Häll upp salla-
den på ett tjusigt fat och toppa med de rostade solroskärnorna. 

Clara Cardell

Så vad händer om dagens ungdom lever utan IT? Ingen världs-
förändring precis, men däremot plockas kunskaper fram hos 
oss som vi kanske inte använder fullt ut i vanliga fall. Som att 
kunna prata med helt främmande människor, utan att alkohol 
är inblandat. Att hitta på olika saker att fördriva tiden med. 
Att bara kunna vara utan att behöva känna att man behöver 
kolla mobilen. 

Resan till Taizé gav mycket för mig, framförallt perspektiv på 
hur jag använder min mobil. Och att jag kanske borde använda 
den mindre.

Jag vill tacka Emmaboda Pastorat för att jag fick följa med och 
ser redan fram emot nästa år!

Tilda Gunnarsson
det skulle bli kul att få lägga upp bilder från resan och se va 
alla andra har hittat på under lovet. Men känslan av att alltid 
vara närvarande kändes inte jättelockande. Att alltid finnas 
tillgänglig ifall någon behöver dig.

När vi satt på stationen i Helsingborg och väntade på vårt tåg 
så sa ingen något. Alla satt med sina mobiler. Och det var så 
skönt. Att slippa behöva prata, tänka på vad man skulle säga, 
uppföra sig. Allt det där slapp man och det var istället bara 
jag och min mobil. Men efter några minuter när man kollat 
allt och uppdaterat sig om allt som hänt ville man bara slänga 
mobilen i väggen. Den var jobbig, tung, stor och i vägen. I 
vägen för att socialisera sig eller att se vad som händer i världen 
runt omkring en. 

Matkön i Taizé, gick till på väldigt ”svenskt vis”. Alla ställde sig i en 
stor klump som sakta krympte. Inga led så långt ögat nådde.
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Facebook för 
Långasjö
Facebook är en social nätverkstjänst 
som grundades 2004 och drivs och ägs 
av Facebook Inc. I mars 2013 hade Facebook mer än 1,1 
miljard aktiva användare. Användarna kan skapa en per-
sonlig profil, lägga till andra användare som vänner och 
utbyta meddelanden. Man kan som användare ansluta sig 
till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, familj, 
skola eller annan sammanhållen grupp. Facebook har 
fått sitt namn efter skolkataloger som i USA delas ut till 
studenter och vars syfte är att hjälpa studenterna att lära 
känna varandra bättre.

Facebook har blockerats av regeringar i flera länder, bl a 
Pakistan, Syrien, Kina, Vietnam, Iran och Nordkorea, efter-
som ländernas befolkning snabbt kan komma i kontakt med 
varandra genom Facebook, sprida budskap som inte behagar 
regimen, hålla kontakt i trängda lägen mm. Människor på flykt 
har möjlighet att hålla kontakt genom Facebook. - Är gränsen 
öppen? - Hur är läget i Sverige? - Hur mår mina kära i hem-
landet? - Hur får man tag i en gummibåt? 

Visste du att Långasjö har en egen Facebooksida med för när-
varande 374 medlemmar? Endast den som är medlem kan läsa 
de meddelanden som läggs ut där. Många i Långasjö socken 
är med. Dessutom finns medlemmar som har anknytning till 
och intresse av bygden. Du kan ansöka om att få bli medlem 
på Facebooksidan, på Långasjös hemsida www.langasjo.se. 

Beskrivning av Långasjös Facebooksida
Detta är en sida där vi i Långasjö kan dela med oss av vad som 
händer i Långasjö. Just nu finns det många aktiva grupper i 
Långasjö, som arbetar med att hålla Långasjö levande. Här 
kan vi dela med oss av våra olika meningar och funderingar. 
Frågan är fri :)

Exempel på inlägg:
Mogens Persson 

Ja som dansker med hus i Langa-
sjö er det vældigt godt at byen har 
sin egen FB side, Vi bruger den 
meget til at se hvad der hænder i og 
omkring Langasjö. Da vi ikke bor 
i huset, men bruger det som fritids 
hus er det rart at kunne sidde i Kø-

benhavn og se hvad der sker i byen. Vi håber at der vil være 
flere, der bruger og skriver på siden, da det er en god måde 
at holde sig orienteret på hvad der sker i området.

Ulla Sköldh Jonsson
Tack alla som bakade till Magnifiket! 
Tack alla som fikade! Tillsammans fick 
vi in över 20.000 kr som nu går till 
Bundle of  Joy nästa år på Filippinerna! 

Malin Kronmar
Veckans öppettider. Onsdag 16-19, 
Torsdag 14-17 & Söndag 12-16. Jag 
öppnar även via överenskommelse, 
tveka inte att kontakta mig:)

Ring/Sms:a 070-113 87 90. Välkom-
men♥ 

Ingrid Johansson 
Hittade ett gammalt skolfoto från 
början av 1960-talet. Kanske någon i 
gruppen som känner igen sig?

         

Hanna Johansson 
Hund hittad springandes på parke-
ringen på Södra. Finns på kontoret. 
Hane .

Efter en halvtimme var hunden 
hemma igen. En facebookare i 
Emmboda kände igen honom och tipsade ägaren.

Sölve
På lördag 8/10 är det dags igen:

11 – 15 Skördemarknad

Närodlat, delikatesser och hantverk.

Mobilt musteri - tag med dina äpplen!

Bakluckeloppis

Åktur i hölass eller brandbil

Servering - mat och kaffe

Klädutställning i skolan

…....... och mycket annat!

Välkommen!

Ylva-Marie Rosenqvist
Tack så mycket för insläppet! Min 
farfar var född i Långasjö 1891 och 
hamnade så småningom på Fårö!

Annika Hjalmarsson
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Hur vi träffades via nätet 
på en dejtingsajt
Jag bestämde mig våren 2009, efter lång tid som singel, att 
testa en dejtingsajt i 3 månader. Jag hade aldrig funderat 
på nätdejting innan och trodde väl inte direkt att det skulle 
leda till något. Efter ett par inte så lyckade dejter gav jag 
upp och tänkte ta bort min profil. Först gick jag in och 
kollade min Facebook sida. 

Där hade jag fått ett litet meddelande som jag aldrig glömmer: 
"Hej, är det du som är på dejtingsajten? annars var det inget." 
Jag svarade att jag var med där. Det visade sig vara en kille som 
jag sett vara inne på min profil och kikat och skickat flört, men 
som jag inte funderat så mycket på, eftersom han inte hade 
bild. Han hade fastnat för min profil, bl.a för att jag var lugn 
och hade tröttnat på krogen.

Vi pratade både via nätet och via telefon i några dagar, om allt 
och inget och han skickade bilder på sin gård. När frågan kom 
upp att vi skulle träffas blev jag nervös, men Martin frågade 
mig vad som kändes tryggast för mig, eftersom jag haft en del 
tråkiga erfarenheter. Jag föreslog en promenad med vovven i 
min stad, efter det fick vi se. Den 16 april kom han hem till 
mig och jag mötte honom nervöst på parkeringen, funderade 
skarpt på att inte gå ner, men vågar man inget så vinner man 
inget, tänkte jag och det var ju bara en promenad. 

Det var en solig vårdag, så jag hade mina rätt så stora sol-
glasögon på mig, de och vovven gav en liten trygghetskänsla. 
Martin har sagt efteråt, att han kände att jag kanske var lite för 
fin för honom, trots det kände han också ganska snabbt att det 
fanns något där! Efter promenaden gick han till sin bil för att 
hämta något, och kom tillbaka med en bukett gula tulpaner, 
min favorit!  Jag frågade om han ville ta en fika och det ville 
han, fikan blev till middag, middagen blev till filmtittande 
innan han åkte hem. Klockan hade nog hunnit bli närmare 
tre på natten! Dagen efter kom han igen och sen dess har vi 
knappt varit ifrån varandra! Eftersom jag jobbade helger och 
han vardagar fick jag nyckeln till hans hus så jag kunde vänta 
på honom och komma när jag ville.

Martin var helt säker från första början, han tyckte jag var gullig 

och enkel, men säger att han var rädd för att skrämma bort mig, 
men trots mina farhågor föll jag också ganska snabbt och det 
var inte svårt, Martin är otroligt gullig och omtänksam, enkel 
och väldigt lätt att vara med.

Det bästa är att jag kan vara mig själv helt och hållet med 
honom, och han med mig och så har jag aldrig känt innan. Vi 
älskar varandra och passar grymt bra ihop vilket vår omgiv-
ning påpekar. Att han och vovven fann varandra direkt är ju 
ett enormt plus, hon har bara ögon för honom, så det är inte 
bara jag som blev kär! Efter ett halvår flyttade vi ihop på hans 
lilla gård i Harebo, utanför Emmaboda, som vi nu renoverar 
ihop, på juldagen 2009 friade han och vi förlovade oss! Vi gifte 
oss den 22 september 2012 och väntar nu vårt tredje barn.

 Ibland när jag kramar Martin ryser han till och jag frågar vad 
som står på och han svarar: jag bara älskar dig så mycket! 

Vad mer kan man begära?

Tänk att jag som inte är någon värst datorintresserad människa 
ändå har rätt mycket att tackat internet för! 

Pamela Hoffros

Jag och Martin.

Vi gifter oss i Långasjö kyrka.                                Foto Viktor Krantz

På väg tillsammans.                                                 Foto Viktor Krantz
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Konsten att nå kunder
Många minns nog det statliga Televerket, som ända fram 
till 1993 hade monopol på all telefoni i Sverige. Ville man 
ringa från egen telefon, fast naturligtvis, fick man snällt 
ställa sig i kö månader i förväg, ibland långt längre. Sedan 
blev man” abonnent”, inte kund, och förväntades inta en 
underdånig hållning. Betala sina räkningar före förfallo-
dagen och absolut inte säga emot, trots att dålig service, 
långa köer och ett snorkigt bemötande var mer regel än 
undantag. Den som inte skötte sig kunde få sin telefon 
avstängd, under mer eller mindre godtyckliga former.

Varje år skickades en telefonkatalog ut, i två delar. I den första 
sökte man efter privatpersoner. I den andra, gula sidorna kallad, 
fann man telefonnummer till företag, organisationer, landsting 
och kommuner. Tre år efter att telefonimonopolet avskaffas, 
och Televerket blir Telia, tar telefonkatalogen och Gula Sidorna 
klivet ut på internet med lanseringen av gulasidorna.se. Fyra år 
senare, vid millennieskiftet, avknoppas katalogverksamheten 
från Telia till bolaget Eniro. Men redan 2012 börjar Eniro 
avveckla den rikstäckande telefonkatalogen. Privatnumren, de 
vita sidorna, plockas bort och året därpå försvinner även före-
tagsannonserna, de gula sidorna. 123 års oavbruten utgivning 
av telefonkatalogen är till ända

Men den lokala telefonkatalogen, Din del, blir kvar på kom-
munnivå. Men frågan är hur ofta den används numera? Allt 
finns ju på nätet idag, långt bättre, mer utförligt, och alltid till 
hands i mobilen, läsplattan eller datorn. 

Men vad betyder hemsidor på nätet i praktiken för människor 
bosatta i ett litet samhälle som Långasjö? Är det dit man går 
för att söka olika slags tjänster. Eller omvänt, nå kunder, om 
man nu är företagare? Den frågan har vi inget underbyggt svar 
på, men tillåt mig spekulera lite kring tre egna företagare inom 
högst olika branscher.   

En kulturhistorisk byggnad med många liv
Jag börjar i Långasjö-Erikssons gamla verkstadslokaler på 
Kyrkvägen 50, längst söderut mot Strängsmåla till. Det stora, 
cementgrå huset kan knappast kallas vackert men ”tillskrivs 
tillsammans med intilliggande bostadshus ett högt kulturhisto-
riskt värde”, enligt Emmaboda kommuns Kulturmiljöprogram.

”Verkstadsbyggnaden i funktionalistisk stil har originalputs, 
originalfönster och portar/dörrar. Dessa byggnadsdetaljer 
bidrar till det kulturhistoriska värdet och upplevelsen. Det 
personhistoriska värdet är annars det som är högst här. ’Långa-
sjö-Eriksson’ var inte bara en stor motorsportsprofil i Långasjö, 
utan rikskänd i mitten av 1900-talet.  År 1950 övertog Eric 
Ericsson en åkerirörelse i Långasjö, som snabbt utvecklades 
till ett storföretag på entreprenadsidan med caterpillar, lastbilar 
och grävskopor. Det rådde en väldig rusch inom byggnads-
branschen vid den tiden, rörelsen omfattade som mest 65 olika 
maskinenheter och med omkring 100 anställda.”

Vilken kontrast, jämfört med idag! Under den gamla texten 
Långasjö-Ericsson på byggnadens gavel ser vi en vit skylt med 
reklam för två verksamheter, Elina Elofssons frisörsalong, och 
Håkan Elofssons Smide & Service.

Man kan se händelseutvecklingen på två sätt. Ett är att bygg-
naden nu står där närmast öde och tom, jämfört med storhets-
tiden för lite drygt 50 år sedan. Men man kan också se Elina 
och Håkans verksamheter som uttryck för den kraft och det 
engagemang som finns bland väldigt många Långasjöbor.

Klippverkstan
Elina Elofsson är uppvuxen i Långasjö och en av få unga vux-
na som hittat tillbaka till byn, med möjlighet att försörja sig. 
Efter högstadiet i Emmaboda gick hon på Lars Kaggskolan i 
Kalmar, där hon valde hantverksprogrammet Frisör - ”till för 
dig som är intresserad av att jobba med händerna och tycker 
att människor, mode och trender är roligt”, som det står i 
utbildningskatalogen. 

För Elina kändes allt rätt från början, och direkt efter gym-
nasieutbildningen 2007 började hon praktisera på en salong 
i Lyckeby. Året därpå tog hon sitt gesällprov och fick sedan 
möjlighet att jobba vidare på samma ställe som tidigare i 
Lyckeby. Men eftersom det inte gick att få heltid letade Elina 
efter andra möjligheter.

Och en sådan dök upp några år senare, i maj 2012, när frisör 
Laila Johnheim i Långasjö valde att lägga saxen på hyllan, 
efter närmare 40 år med egen salong nere i källaren i huset på 

Ett hus, två verkstäder – med olika service.

I år distribueras i Sverige runt 200 olika lokala kataloger till alla 
som önskar ta emot reklam, helt gratis. I katalogen kan man 
annonsera med olika varianter.
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Man kanske skulle förvänta sig att Elina som ung och nyeta-
blerad hade en elegant hemsida med bilder på olika hårstilar 
mm. Men svaret blev att hon faktiskt ingen har. Eller behövt. 
Elina är väl känd i Långasjö, hon är duktig och socialt utåtrik-
tad. Det räcker långt. Hon menar sig också vara relativt billig, 
och debiterar 310 kronor för en klippning, mot 410 i Lyckeby. 

Diskussionen om vad det kostar att få schamponerat, klippt, 
slingat, färgat, tonat, uppsatt, permanentat etc. fick mig att 
tänka på andra, mer konkurrensutsatta miljöer som t.ex Malmö 
och Lund. Där kan man få en vanlig klippning för 150 kronor, 
alternativt 130 om man är student eller pensionär. Priserna 
annonseras på en vanlig gammal skylt på gatan. Om slutresul-
tatet är jämförbart låter jag vara osagt. Men låt mig nu gå från 
en verkstad med service till en annan. Och från dotter till far.

Elofssons Smide och Service
I samma gråa hus, en dörr bort, ligger en stor maskinhall. 
Där har Elinas far Håkan sin arbetsplats, när han inte jobbar 
för Industriservice i Emmaboda. För fem-sex år sedan blev 
Långasjö-Ericssons industrilokal till salu, vilket passade Håkan 
perfekt. Då ägde han redan intilliggande boningshus sedan ett 
tio-tal år tillbaka, hans barndomshem dessutom, där han växte 
upp med sina föräldrar, Ruth och Ivar Elofsson. Man gjorde 
varsamt i ordning lokalerna på bottenvåningen, med bl.a. nya 
rejäla portar. Mest förändrades Eric Ericssons kontorslokal ut 
mot vägen, där Elina öppnade sin salong i september 2012. 
Vid renoveringen fick hon ovärderlig hjälp av sin far, bror och 
sambo. Som nyetablerad gäller det att hålla låneskulderna nere 
så långt det bara går. 

Jag frågar Håkan hur han fördelar sin tid mellan smide och 
service. ”Ungefär hälften-hälften”, säger han. ”Men det hade 
gärna fått vara mer smide. Det är lite skapande och så. Ligga 
under en traktor och skruva är alls inte lika roligt!” 

När vi sedan kommer in på IT-frågan, och hur han når nya 
kunder, blir svaret. ”Gamla synder!” 

Granvägen. Just över vägen, faktiskt, från Elinas arbetsplats 
sett. ”Mer än plats för en frisör i Långasjö finns det inte”, säger 
Elina, ”så där hade jag tur”. 

Självklart tog det lite tid att jobba upp en egen kundkrets, 
så i början arbetade Elina två dagar i veckan på sin gamla 
arbetsplats. Men nu flyter allt på bra, med fyra dagar öppet i 
veckan, på oregelbundna tider för att anpassa sig kundernas 
olika behov. Majoriteten kommer från Långasjö, men en del 
också från bl.a. Vissefjärda, Rävemåla – och från salongen i 
Lyckeby. Ålderspannet är stort, från ett år till hundra, men 
merparten är i medelåldern. 

De flesta är stamkunder, vilket ju är rätt vanligt inom branschen, 
och kanske än vanligare i en liten ort som Långasjö. ”Annon-
seringen” går ryktesvägen, så att säga. Men som säkert många 
läsare av Träskoposten sett, har Elina då och då en annons i 
denna tidning, med öppettider och mobilnummer. Någon fast 
telefon har hon inte, så ”det blir lite svajigt ibland”, som på så 
många andra håll runt om i Långasjö socken, där mobilnätens 
täckning är dålig, för att inte säga usel. 

Klippverkstan hittar man också på de traditionella söktjänsterna 
på nätet, Eniro och Hitta.se. Dessutom finns en företagssida 
på Facebook. Där kan man välja att trycka på gilla-knappen, 
om man varit kund, och blivit nöjd, förstås. Den typen av 
reklam är väldigt viktig idag, menar Elina. Uttalandet gjorde 
mig nyfiken, och när jag senare gick jag in på hemsidan och 
”likade” fick jag upp 61 andra som gillade Elinas salong. En 
av dem var dessutom Pernilla Alm, ursprungligen från ”min” 
by Ekeboryd. Med bild på hennes barn och allt. Kul! Många 
kunder nöjer sig inte med ett ”gilla”, utan skriver också en text 
efter besöket. Så här kan det t.ex låta:

-Så fint du gjorde mitt hår! Så himla nöjd          och det höll 
sig fint hela dagen/kvällen lång. 

-Tack så jättemycket för den fina frisyren och den fina smink-
ningen!! Är supernöjd.  

Håkan Elofsson i sin verkstad i Långasjö.

Det ska klippas i tid det som lockigt ska bli. Samuel Alm från Trol-
lamåla, 1 år, på sin första klippning hos Elina Elofsson i dec. 2015. 
Foto Pernilla Alm
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Är man väl etablerad i en bygd, med lång erfarenhet av olika 
arbeten inom sin bransch, då sker de flesta beställningar via 
kontakter, rekommendationer. ”Men visst, jag har en hemsida 
också, men den behöver göras om. Bli bättre.”         

Inför skrivandet av artikeln en vecka senare kollade jag hans 
hemsida – och blev lite förbryllad. Så bra den var! Vad behövde 
”bli bättre, egentligen”? Presentationen av vilka arbeten man 
kunde få utförda var systematisk och överskådlig. Bilderna från 
verkstaden och bostadshuset snygga. Allt signerat Clear Sense, 
en professionell marknadsföringsfirma ”som erbjuder hemsi-
dor för dator, mobil och surfplatta”. För att få klarhet ringde 
jag upp Håkan. ”Hemsidan? Ja, den har jag just gjort om!”  

Långasjö Vandrarhem 
Min intention var att göra en intervju med Eva Garami, före-
ståndare på vandrarhemmet, om nätets betydelse för hennes 
verksamhet. Men precis då skulle Eva och hennes man Andreas 
resa till Ungern, så jag fick mig tillsänd följande text i stället, 
som ger en bild av både hur viktig en fungerande hemsida är, 
och hur snabbt förändringarna sker.

Jag tog över vandrarhemmet 2006. Då fanns ingen egen hem-
sida. Bokningar gjordes till 95 % via telefon. När jag tog över 
lät jag Jan-Erik Fransson göra en hemsida åt mig. För ett par 
år sedan gjorde jag istället en ny sida helt själv. Det är nu lättare 

att alltid ha den aktuell, jag kan lätt ändra texter och byta bilder 
och så får jag den precis som jag själv vill ha den. Jag använde 
hemsida24-tjänsten till det, det är enkelt att jobba med, man 
behöver inte kunna skriva i kod. Med åren har mejlbokningarna 
ökat hela tiden. 

Jag var bland de första mindre vandrarhemmen i Sverige att 
bli onlinebokningsbar på STF-S hemsida, de använder samma 
system för detta som Glasriket, så då blev jag bokningsbar 
även där ca 2008-2009.

Idag är det ett måste att finnas online och i sociala medier, syns 
man inte där, så finns man inte.

Sedan december förra året använder jag en tjänst som heter 
"myallocator", ett system som kan kommunicera med alla 
onlineboknings-sidor/kanaler och gör att jag där kan lägga 
upp alla tillgängliga rum och som i sin tur skickar ut det till 
alla kanalerna. Får jag in en bokning från en kanal plockas 
det automatiskt bort från alla de andra. Så jag kan ligga ute 
med 100% lediga rum på alla sidor samtidigt. Detta har ökat 
bokningarna online rejält och underlättar mycket för mig. 
Långasjö Vandrarhem är i dagsläget bokningsbart online på 
min egen hemsida, STF-sida, glasriket, visitsweden, booking.
com, Hihostel och hostelworld.

Nu är jag precis igång att även gå över till att använda ett ho-
tell-bokningssystem (hotell-liggare) på datorn online istället för 
på papper, här kan jag själv lägga in bokningar, checka in gäster, 
lägga in priser m.m. Systemet skickar i sin tur tillgänglighet till 
myallocator. Bokningarna kommer direkt in i systemet och det 
sparar även gästernas uppgifter m.m. Härifrån kan jag också 
skicka in statistiken till SCB varje månad, med ett knapptryck. 
Innan tog det lång tid att fylla i alla uppgifterna.

Sedan några år tillbaka, använder jag även internetbankens 
e-bokföring för att sköta företagets bokföring. 

Gunnar Alsmark

Att rätt marknadsföra sin bygd är ett måste för alla inom turistnäring-
en. Så här ser en del av Eva Garamis hemsida ut, under fliken Se och 
göra, när du googlar på Långasjö Vandrarhem STF: Hem.

Från websidan Booking.com kan du välja på över 1 miljon hotell, 
vandrarhem och liknande över hela världen. Dygnet runt. Hemma, i 
lugn och ro.

Elofssons Smide och Service nya hemsida.
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Läsa på distans

Bo i Harebo och plugga i 
Sundsvall
I augusti 2012 började jag min distansutbildning till 
apotekstekniker i Sundsvall. Jag hade länge funderat på 
att antingen byta bana eller vidareutveckla mig lite, jag 
arbetade tidigare som massör. Jag ville gärna hitta något 
där jag kunde ha nytta av mina hälsokunskaper, men 
däremot ville jag inte sätta mig i skolbänken i flera år 
framåt, jag hade ju nu även en liten gosse hemma, som 
jag inte ville vara borta ifrån för mycket. 

Det svåraste var att hitta rätt utbildning, utbildningarna i 
närheten passade inte mig riktigt, de flesta var på heltid och 
dessutom hade det blivit mycket turer fram och tillbaka till 
Kalmar, Växjö eller var det nu var utbildningen hade sin bas 
och jag kände att jag inte fick utnyttja de kunskaper jag redan 
hade tillräckligt. En annan viktig sak för mig var att utbildning-
en i förlängningen faktiskt skulle kunna leda till ett jobb. Till 
slut hittade jag något jag fastnade för, en yrkesutbildning till 
apotekstekniker. Jag skulle få nytta av mina kunskaper samt 
lära mig mycket nytt inom samma område. Just då var det även 
brist på apotekstekniker, så chansen att få jobb på ett apotek var 
stor, speciellt eftersom både Kalmar, Växjö och Karlskrona är 
inom lagom pendlingsavstånd. Så jag sökte, både till Härnösand 
och till Sundsvall. Jag kom in som reserv i Härnösand och fick 
sen besked från Sundsvall att jag blivit uttagen till intervju. De 
ringde upp för att kolla varför man valt just den utbildningen, 
hur man skulle lägga upp sin tid, då det var mycket självstudier 
osv. Utbildningen skulle ta 1,5 år, alldeles lagom tid i min värld 
och den var på heltid med mycket självstudier. Utbildningen 
krävde inte mycket mer än en fungerande dator, webbkamera 
och headset. Varje termin skulle vi arbeta i olika grupper för 
grupparbeten där vi hade möten i speciella ”rum”, där vi kunde 
prata med varandra och lärare via headset.

En dag kunde börja med antingen en förinspelad eller en 
live-föreläsning. Var det förinspelade kunde man hinna med 
ett par stycken på en dag, sen kunde det vara en gruppträff  på 
eftermiddagen eller tvärtom. En fördel med distans är ju att 
man kan äta frukosten medan man lyssnar på föreläsning och 
dricka kaffe medan man diskuterar med de andra i gruppen. 

Det skulle vara 1-2 obligatoriska träffar per termin i Sunds-
vall, oftast var tentor förlagda till dessa träffar, men vi hade 

även tentor via datorn. Då använde vi webbkameran för att 
läraren skulle se området där vi satt, så att det inte gömdes 
fusklappar m.m.

Resorna till Sundsvall bekostade vi själva, men Sundsvall är 
en mysig stad och det finns många boendemöjligheter, själv 
hittade jag ett prisvärt hotell men gångavstånd till skolan och 
supergod frukost, många av mina kurskamrater hade valt sam-
ma, på kvällarna samlades några av oss och åt tillsammans och 
givetvis fick vi ett mysigt favoritställe runt hörnet från hotellet.

När jag började min utbildning, hade vi fortfarande inte fått 
fiber här i Harebo och det hann faktiskt inte bli klart förrän 
jag var färdig. Det hade nog gjort stor skillnad. eftersom det 
kunde gå långsamt ibland, skillnaden mellan att ha fiber och 
att vara utan är ju som natt och dag. Vi har även både telefon 
och TV via fiber nu och det är väldigt smidigt.

Jag kan bara se fördelar med att studera på distans, man kan 
själv bestämma när man lägga tid på självstudier, själv lade jag 
alltid till ett par timmar efter varje möte eller föreläsning, så 
att det blev sammanhängande. Att plugga inför tenta är ingen 
skillnad, då är det studier in på småtimmarna som gäller. Böck-
erna som krävdes, lånade jag på biblioteket och fanns de inte 
där, så beställde de dem från något annat bibliotek åt mig. Vad 
gäller det sociala, så fick vi fin sammanhållning i klassen och 
speciellt i första gruppen, då var allt nytt för alla och vi hjälpte 
varandra att förstå systemet och datorerna. Vi håller fortfarande 
kontakten och vår klass har en egen grupp på Facebook, där 
vi hörs av med jämna mellanrum.

Men den största fördelen är att jag fick jobb tack vare utbild-
ningen och inte i Kalmar eller Växjö, utan här i Emmaboda. 
Jag tog examen i Januari 2014 och i maj hade jag fått jobb. De 
allra flesta i vår klass på 38 st, från Boden i norr till Malmö i 
söder, har faktiskt fått jobb tack vare utbildningen, många har 
fått vara med och starta helt nya apotek. 

I vårt jobb på apotek använder vi ju i stort sett datorer till allt, 
så att vi har använt datorer mycket i vår utbildning är ju inte fel.

Så är det någon som funderar på att studera, men känner att det 
är jobbigt att pendla, drömutbildningen kanske inte finns inom 
pendlingsavstånd, inte vill vara borta från barnen för mycket 
eller vad det nu må vara, så se om den finns på distans. Visst 
kräver det disciplin och alla utbildningar är inte upplagda på 
samma sätt, men det är så värt det och nuförtiden finns det ju 
så många distansutbildningar att välja på.

Pamela Hoffros
Hemma vid min studieplats.                                Foto Pamela Hoffros

På jobbet i Emmaboda.                                     Foto Apoteksgruppen
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En släkthistoria som dök upp via Facebook

Min farfar Amandus kom 
från Långasjö
Personer i Långasjö reagerade positivt på Ylva-Marie 
Rosenqvists inlägg på Långasjös Facebooksida. Ethel 
Svensson hakade på med släktforskning och Ylva-Marie 
fick veta vilka släktingar hon har i Långasjö idag. 
Så här berättar Ylva-Marie:

Jag är född 1960 och uppvuxen på en mindre gård vid Nors på 
Fårö. Åren har gått och intresset för att söka efter mina rötter 
har växt mer och mer. För många år sedan fick jag en bok av 
en författare som hette Annie Lindahl och på bokens omslag 
har hon tillägnat boken ”Till smålandsväpplingen Ylva”. Jag vet 
väl ännu inte riktigt vad det betyder, men eftersom min farfar 
allmänt kallades för Småland på Fårö, så har det förmodligen 
ett samband. Min farfar hette Amandus Johansson och föddes 
den 5/12 1891 Östregården Långasjö socken och omkom 
genom drunkning 29/5 1953 på Fårö. 

Tyvärr har jag aldrig träffat min farfar, men intresset för 
att hitta något om honom eller andra släktingar har inte blivit 
mindre för det. Farfars föräldrar hette Johan Alfred (född 1849 
Östregården Långasjö) och Maria Charlotta Johansdotter(född 
1858 Rörsbo nr 2 Vissefjärda socken) och de fick nio barn till-
sammans. I kyrkböcker från Björke på Gotland hittar jag farfar, 
som inflyttad vid Likmide i socknen 1/12 1913, det vill säga 
han var ungefär 22 år gammal då. Jag blev något överraskad 
när jag som av en händelse hamnade på en gårdsförsäljning 
just vid Likmide i Björke. 

Det visade sig att det finns bara en gård i Björke som heter 
Likmide och att den äldre fastigheten med två flyglar har blivit 
rivna och ersatts av nuvarande byggnad. På den här gården har 
min farfar arbetat en gång innan han flyttade till Fårö och han 
gifte sig med min farmor Maria Persson född 1897 vid Nors 
Fårö. Min farmor hade en son sedan tidigare och 1918 gifte 
sig Amandus och Maria och de fick tillsammans ytterligare åtta 
barn. Sju av barnen har namn efter Amandus mamma och av 
Amandus syskon. De två yngsta barnen blev tvillingsöner och 
den ena sonen Uno blev min pappa. Idag lever endast en av 
döttrarna och är idag 91 år och kan berätta lite om gamla tider.  
Hon säger dock som alla vi andra: Varför frågade jag inte mer? 

När jag började forska så upptäckte jag att min farfars morfar 
var okänd. Det blir såååå spännande men också lite frustreran-
de, för man vill så gärna lista ut vem min farfars morfar kan 
vara. Jag var i Vadstena och letade i domböckerna i somras, 
för det var olagligt för ensamstående att få barn 1858 när 
Maria Charlotta föddes. Jag hittade inget, men än har jag inte 
gett upp. När man har börjat vill man veta mer och det var så 
jag började leta på Facebook och hittade sidan om Långasjö. 
Ethel Svensson svarade och skickade bilder på Östregården 
och berättade att jag hade levande släktingar. 

BINGO!! Jag fick också flera boktips och på nattduksbordet 
tronar bland annat: En Smålandssocken emigrerar. Av Ethel 
fick jag telefonnummer till min pappas kusin Roland Axels-
son och som jag tog mod till mig att ringa upp. Det var något 
speciellt att prata med Roland som sa att han träffat min farfar 
för längesedan och jag hoppas på att få mer berättelser om 
bygden och släkten i Långasjö. 

Planerar att komma till våren. 

Ylva-Marie Rosenqvist  
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Pokèmon GO är ett platsbaserat spel med förstärkt verk-
lighet som utvecklats av Niantic och är utgivet av The 
Pokèmon Company för IOS samt Android. 

Spelet släpptes i juli 2016 och låter spelare fånga, strida, träna 
och byta virtuella Pokèmon, som dyker upp ute i den riktiga 
världen, med hjälp av smartphones, GPS och kamera. Spelet 
är gratis att spela, men har köp tillgängliga i spelet. 

Pokèmon betyder "fickmonster". Några skolbarn på Långasjö 
Skolfritids, Eleonora, Teo och Jojje, har ritat av sina favoriter. 
Om du får se en sådan liten figur vid kyrkmuren i Långasjö 
eller badplatsen i Häljanäs, så håller du förmodligen på att 
spela Pokèmon GO. 

Om inte - hör snarast av dig till redaktionen!

Annika Hjalmarsson
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Färden gick vidare till Onslunda Borstfabrik. Här fick vi se 
äkta svenskt kvalitetshantverk, borstar och dammvippor med 
borst från get, grävling, svin, agavegräs mm. Mest spektakulära 
var de långa dammvipporna med vippor av mjukaste gethår. 
Vi fick veta att kungen använder sådana, just från Onslunda, 
och endast med vippa av vitt gethår. Mer än en av resenärerna 
hemförde just en sådan vippa, för att kunna få lika dammfritt 
hemma hos sig, som kungen har det. 

Målet för vår färd var Kiviks stora äppelanläggning. Vägen dit 
var kantad av dignande fruktträd. Själva anläggningen har dock 
inga egna odlingar, utan köper upp frukt av odlare i närområdet. 
Frukten förvandlas till must och cider i fabriken. I anslutning till 
fabrikslokalen säljs de olika produkterna. Samt lite annat smått 
och gott. När jag lämnade affären, kunde jag till min förvåning 

Klasatorpsresa hösten 
2016
Om man hjälper till på Klasatorpet under turistsäsongen, 
så blir man, som tack, bjuden på en intressant studieresa. 
Varje år är det lika spännande att se vart det ska bära av. 
I år gick resan söderut med siktet inställt på Äppelriket/
Kivik på Österlen, men naturligtvis hann vi med en massa 
annat också.

Första stoppet blev i Degeberga Hembygdsgård. Där har man 
samlat ihop byggnader och åstadkommit en kulturpark i stil 
med Kulturens Östarp utanför Lund. T ex hade man flyttat 
hit Sövdes gamla prästgård från 1791, ett stort projekt på den 
tid det begav sig. Inne i denna gamla skånelänga avnjöts vårt 
förmiddagskaffe. I samma park ligger en konsthall, som visar 
verk av skulptören Ivar Johnsson, samtida med Karl Milles. 
Två av Ivar Johnssons mera kända verk är Tycho Brahe på Ven 
och Sjömanshustrun i Göteborg. När Ivar dog 1970, lämnade 
han efter sig en stor samling skulpturer, som tillföll Degeberga. 
Hur skulle man hantera detta? Skulle objekten låsas in eller 
visas för allmänheten? Det hela resulterade i den konsthall, 
som nu är belägen i Hembygdsparken. Där kan man beskåda 
bl a den kontroversiella skulpturen David och Goliat, där en 
liten judepojke krossar överheten och den stora reliefen, där en 
tysk soldat trampa ner en civilperson. Dessa båda verk tillkom 
efter andra världskriget, och väckte stor debatt. 

 
I Degeberga Hembygdsgård.

Visning av borstar på Onslunda Borstfabrik.

Relief  av Ivar Johnsson. Soldat trampar ner civilperson under andra 
världskriget.
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konstatera, att jag köpt två tvålar och en groda av trä. Andra 
hade bättre förstånd och köpte flaskor med must och cider. 

Äppelriket Österlen är ett medlemsföretag som ägs av 94 fruk-
todlare runt om i Skåne, Blekinge, Småland och nu även är även 
en ny odling i Östergötland. Huvuduppgiften är att sälja och 
marknadsföra sina medlemmars frukt. Vi lagrar, sorterar och 
packar frukten i vårt centralpackeri i Kivik, samt ute i odlarnas 
egna packerier. Vi använder namnet Äppelriket som varumärke. 
Vi skördar årligen 10-14 miljoner kg frukt. Ungefär 85% av 
skörden är äpple, 10% päron, 4% plommon och 1% bigarråer. 
Våra kunder är samtliga större fruktgrossister i Sverige. Viss 
export förekommer till Danmark, Finland och Norge. Vårt 
kontor finns i Kivik. (Äppelrikets hemsida)

I kontrast till det kommersiella utbudet i Kivik, var det skönt att 
stanna till på Furuboda, en för en del av oss okänd anläggning. 
Vi blev varmt välkomnade av en föreståndare, som ömsom 
sjöng och berättade för oss. Allt hade börjat med en liten 
lägergård tillhörande Missionskyrkan. På 1960-talet övergick 
lägergården till att bli en folkhögskola med inriktning personer 
med funktionshinder.  På 60-talet hölls nämligen fortfarande 
många handikappade undan i hemmen eller t o m på ålder-
domshem. Då blev Furuboda ett alternativ för utbildning och 
rekreation. Numera har alla rätt till skolgång och assistens där 
de bor, men Furuboda har alltjämt en stor uppgift att fylla som 
"en tillflykt för gemenskap och utveckling". Gården drivs av en 
ideell förening med 2000(!) medlemmar och har 626 anställda, 
varav flera är personliga assistenter. Gården har aldrig stängt. 
Det finns en fond för dem som inte kan få bidrag från kom-
muner och landsting. Volontärer är alltid välkomna. Detta var 

verkligen en inspirerande miljö, med positiv framåtanda, som 
sa oss, att allt är möjligt. Furubodas vision: ”Självständiga och 
ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och 
tillgängligt samhälle.”

I detta lyckliga tillstånd anträdde vi hemresan, mycket nöjda 
med vår dag. Tack till Margareta och Stig Hermansson, som 
inte bara planerat resan, utan också gjort den i förväg på egen 
hand, som en garanti för att resmålen skulle vara till belåtenhet. 
Vi återvänder alltid från dessa resor lite klokare och rikare på 
erfarenheter.

Text: Annika Hjalmarsson  
Foto: Sölve Hjalmarsson

Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Vi kände oss välkomna till Furuboda.

 
I Äppelriket.

Oj då! Här kommer visst cidern!
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Banken, IT och service

Internetbanken
Internetbanken är mer än ett eget bankkontor. Med inter-
netbanken kan du betala dina räkningar, teckna försäkringar 
och se över dina lån, när det passar dig. Ärendena utförs på 
dina villkor och det är öppet jämt. Det enda du behöver är en 
internetansluten dator och dina inloggningsuppgifter och en 
liten dosa (finns på banken). I internetbanken är det enkelt att 
hitta i menyn och du får en tydlig översikt över din ekonomi. 

Flertalet kunder i Sparbanken Eken använder sig av Internet-
banken. Men många kunder kommer också direkt till banken 
och får hjälp med sina transaktioner  i kassan. Det går också bra 
att ringa sina bankärenden. Om du är intresserad av att börja 
använda internetbanken, kontakta då Sparbanken i Långasjö, 
så får du råd och hjälp. Internetbanken är kostnadsfri.

Mobilbanken
Med mobilbanken kan du sköta dina bankärenden när och var 
du vill. Skaka fram saldot, betala räkningar och håll kolla på 
dina placeringar. Du kan spontanspara utan att logga in, betala 
räkningar med OCR-scannern, mm. Upptäck allt du kan göra 
med Mobilbanken i mobilen! Behöver du hjälp att komma 
igång? Ring 0771-97 75 12.

Grundpris 0:-.

Mobilt BankID
Med Mobilt BankID får du tillgång till alla tjänster i Mobil- och 
Internetbanken, enkelt och säkert. Godkänn Swish-betalningar 
och Mobilt BankID fungerar dessutom som din digitala namn-
teckning hos skatteverket, Försäkringskassan och många andra 
myndigheter och företag. Men framför allt gör Mobilt BankID 
det mycket lättare att ha banken i fickan! Om du vill beställa 
Mobilt BankID - gå in på Swedbanks hemsida. Logga in med 
dosan och klicka dig fram. Denna tjänst är också kostnadsfri.

Swish
Med Swish kommer pengarna in på mottagarens konto direkt, 
oavsett vilken Swish-bank mottagaren har. Allt som behövs 
är ett mobil- eller Swish-nummer. Du ansvarar för att se till 
att mottagarens namn och belopp är rätt, innan du godkänner 
betalningen med Mobilt BankID. Du kan betala med Swish 
till mindre företag, föreningar och organisationer, om de är 
anslutna till Swish. Swishnumret börjar då med 123 följt av en 
unik sjusiffrig sifferserie. Gratis för privatpersoner. 

Säkerhet
Är internetbanken verkligen säker? Jo, för att komma åt tjäns-
terna i internetbanken, behöver du alltid identifiera dig, precis 
som du gör på bankkontoret. Det gör du när du loggar in 
med Mobilt BankID. Du är alltid inloggad med en krypterad 
anslutning, när du loggat in med Mobilt BankID eller säker-
hetsdosa. Våra säkerhetslösningar består av utvalda delar som 
skapar det skydd du som kund behöver för att säkert kunna 
utföra dina bankärenden i mobilen. Vi följer kontinuerligt med 
i utvecklingen av säkerhetslösningar och utsätter regelbundet 
våra system för omfattande tester.

Den som vill ha hjälp att komma igång med någon/några av 
de digitala tjänsterna, är välkommen till banken i Långasjö två 
fredagar i januari 2017: den 13 januari kl 10:00 och den 20 
januari kl 13:00.

Vad händer om strömmen går?
Vid strömavbrott startas ett dieselaggregat. Detta gör att bank-
personalen kan fortsätta arbetet vid sina datorer. MEN - och 
det är viktigt - inga kunder släpps in. Detta är en säkerhetsfråga. 
Man kan inte få kontakt med larmcentralen. Överfallslarmen 
går inte fram. Det är helt enkelt förbjudet att ha öppet under 
strömavbrott. 

Säkerhetstänk
Överhuvudtaget har banken en stark beredskap, när det gäller 
säkerhet. Det finns överfallslarm vid alla kassor och skrivbord. 
I rummen sitter rörelsedetektorer, även vibrationslarm, om 
någon skulle få för sig att borra i väggen. Banken i Långasjö 
är känd för sin kontanthantering. Här kan man både sätta in 
och ta ut pengar! Men tro inte att de är ett lättfångat byte för 
en eventuell rånare. Kontanterna går rakt ner i ett eget säker-
hetskodat valv. 

Det FINNS inga lösa pengar att plocka till sig. HÖR NI DET? 
Det går inte ens att tvinga personal att öppna valvet, eftersom 
det är utrustat med s k tidlås, vilket innebär att det kan ta lång 
tid innan öppningskommandot verkställs. 

Man ser också till att valvet aldrig blir fullproppat med kontan-
ter. Pengarna hämtas av väktare i en sån där spännande väska 
som missfärgar pengarna vid rån. Så har det heller aldrig utförts 
något rån på banken i Långasjö. Alla som besökt banken vet, 
att man slussas in genom dubbla dörrar, varav den innersta 
alltid är låst. Nästan alltid blir man igenkänd, redan när man 
är på väg in, och dörren öppnas med ett klick. Annars ringer 
man på klockan och personalen tar sig en titt på besökaren 
genom glasrutan. Ögonkontakt och du blir insläppt - om du 
ser hederlig ut!

Larm ställer ju ofta till lite förtretligheter: en fluga som spat-
serar på rörelsedetektorn eller serviceboxen som hakar upp 
sig och låter som en borrmaskin - larmet går! Men bättre en 
gång för mycket.......

Service 
Många företagare från Långasjö och kringliggande samhäll-
en har sin trygghet i Sparbanken Eken. Om du vill starta 
ett företag, kan du ta kontakt och få råd och hjälp. Detta är 

Martin Bondesson i sitt nya bankkontor.         Foto Jan-Erik Fransson
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en förutsättning för att vi ska få företagare på landsbygden. 
Personalen på banken har god lokalkännedom och kan bistå 
med råd och dåd. Man kan få en egen kontaktperson och 
rådgivare på banken. Bygden hyser många enmansföretag. 
Företagsamma, flitiga ortsbor som kan utveckla sina drömmar 
och få lokal stöttning. Pengarna kommer tillbaka till bygden. 
Sparbaken Eken är en solid bank. Om kvällarna rasslar det i 
service-boxen, när företagare, föreningar och organisationer 
lämpar dagskassan i tryggt förvar. Detta är en förmån att vara 
rädd om.

Sparbanksstiftelsen
Sedan 2008 har Sparbanken Ekens sex kontor i bygden delat 
ut 26,5 Mkr i bidrag  tillbaka till bygdens folk. Man kan ansöka 
hos Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse om medel till utveck-
ling av bygden, ett projekt du vill genomföra, en förbättring, 
utgivning av en bok, etc. Endast fantasin sätter gränser. Och 
kanske Sparbanksstiftelsen, förstås.

- Varifrån kommer alla de pengarna?

- Jo, det är det som andra banker ger till sina aktieägare i stället.

Tack, Sparbanken Eken.

Annika Hjalmarsson

Fakta hämtat från www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/internet-
banken-privat.

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

Världens Barn insamlingen 
2016

Våra fantastiska roteombud samlade in 12 737 kr. Tack för 
ert engagemang.

Kollekten i kyrkan blev 3 701 kr och kollekten vid förra 
årets Lucia blev 3 493 kr. Valborgsmässoafton gav 1 304 kr. 

Totalt har Långasjö Rödakorskrets skickat in 21 236 kr till 
Världens Barn under 2016.

TACK till alla er som fyllde bössorna.

Långasjö Rödakorskrets
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Skoljubileum
Det var 70 år sedan de började skolan. Det ville de fira 
med en klassträff  i Långasjö. Något för andra att ta efter? 
Ruth Elofsson Långasjö var en i klassen och det var hon 
som planerade och genomförde träffen på bästa sätt. 

En naturlig samlingslokal var Café Stallet, där Eva och 
Andreas Garami serverade lunchbuffé. 15 klasskamrater 
mötte upp, en del med sina respektive. Efter måltiden tog alla 
sig en promenad med tipsfrågor, alla frågor hade anknytning 
till bygden eller skolan. Därefter följdes hela sällskapet åt till 
kyrkogården, där man satte ljus och blommor på bortgångna 
skolkamraters och lärares gravar. Sedan blev det dags för ef-
termiddagskaffe. De flickor, som bott kvar i Långasjö hela sina 
liv och dessutom gift sig med Långasjömän, bjöd på hembakat 
till kaffet. Under fikat blev det tillfälle för samtal och minnen. 
Till hjälp och inspiration hade Ruth samlat ihop föremål från 
skoltiden: en liten skolmössa, ABC-bilder, poesibok, arbets-
böcker, foton mm. 

Snart var berättandet igång. De allra flesta hade börjat sin 
skolgång, 1946, i Kyrkskolan i Långasjö, nuvarande Socken-
stugan. Några elever kom till efter hand från byskolorna i 
Harebo och Allgunås, som drogs in omkring 1950. Klassen 
var så stor, efter tidens mått, att man ordnade separat skolgång 
för ettor och tvåor. Tidigare hade klass 1 och 2 undervisats 
tillsammans av en lärare. Denna nyordning gjorde att man fick 
anställa ytterligare en småskollärarinna, vilket orsakade en del 
problem och bl a innebar några täta lärarbyten. 

Klasskamraterna beskrev livfullt hur detta påverkade deras 
skolgång. Fröken Svea, som rekryterats till ettorna, satt mest 
med huvudet lutat i händerna och sov. Hon hade alltid svarta 
kläder och en stram hårknut. Thore Söderberg har berättat 
om fröken Svea och andra barndomsminnen i Träskoposten 
nr 3 2013. Där beskriver han hur han redan första skoldagen 
började gråta, då han insåg att han inte kunde "Tryggare kan 
ingen vara" utantill. När fröken Svea sov, satt eleverna tysta 
som möss, för att inte väcka henne. Det kunde också hända att 
man tassade ut ur klassrummet och t ex hälsade på kyrkvakt-
mästaren på kyrkogården. Det gjorde Thore Söderberg och 
Alf  Berg. - "Bäst att ni går in igen, innan hon vaknar", rådde 
Konrad Svensson dem.  Om någon kom fram till katedern i 
ett ärende, vaknade Svea och hoppade högt. - "Mor sa, att vi 
inte lärde oss något under hela första året! Men vid examen 
vaknade hon (Svea) till". 

Deltagarna i klassträffen.
Fr v Thore Söderberg, Jan Wennberg, Roland Axelsson, Sylvia Gustavsson, Bengt Karlsson, Alf  Ingvar Berg, Ivar Gustavsson, Ingvar Karlsson, 
Ulla Olofsson, Ingemar Kallenberg, Evy Elofsson , Inga-Britt Karlsson, Ruth Gunnarsson, Irene Svensson, Ulla Wennberg. Vi har valt att använ-
da ungdomsnamnen. Foto: Lasse Kleberman

Man satte ljus och blommor på bortgångna skolkamraters och lärares 
gravar. Foto: Annika Hjalmarsson
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Fröken Svea försvann inför nästa skolår, men inte blev det 
bättre med lärandet för det! Nu blev det två lärarbyten till och 
det var inte heller någon bra skolsituation för eleverna. Först i 
trean blev det ordning på torpet - då tog folkskolläraren Ingrid 
Johansson hand om klassen. Nu blev det ordning och reda, 
rättvisa och multiplikationstabell, varvat med leken "Burr". 

Ingrid var klasslärare under både trean och fyran. I femman fick 
klassen folkskolläraren John Johansson och i sexan skolkantorn 
Henrik Molander. De flesta i klassen gick ett sjunde skolår, 
medan en del fortsatte till realskolan i Emmaboda. 

Vid det här laget hade klassen utökats med elever från bys-
kolorna i Harebo och Allgunås. Ivar Gustafsson från Häljanäs 
gick i Allgunås skola i fem år. Som lärare hade han först Rut 
Carlsson, sedan K-G Andersson. K-G fick de bära in i skolan 
på morgnarna, för han hade ont i ett knä. Han hade häftigt 
humör och slog av en del pekpinnar. Men han inspirerade också 
pojkarna att spela fotboll. I sjuan fick man sin första under-
visning i engelska. John Johansson hade tagit en sommarkurs 
i engelska och denna skolklass fick bli pionjärer på området. 
Friskt vågat! Här lades grunden till det språk som numera är 
en möjlighet till kommunikation med folk över hela världen. 
Säkert har många av eleverna haft nytta av sina kunskaper i 
engelska vid sina resor, högre studier, amerikabesök mm. 

Inte nog med detta! Efter sjuan blev det skolköksundervis-
ning för både pojkar och flickor, fast var för sig. Lärarinna var 
Gun-Britt Gunnarsson i Östregården. Två och två fick eleverna 
vandra till Karlssönernas affär och göra inköp till skolköket. 
Sedan var det baka och laga mat som gällde. Någon bakade 
bondkakor, men de blev brända - dock dög dom jättebra att 
kasta frisbee med ute på trappen. Ivar Gustafsson från Häljanäs 
jobbade lite långsamt och fick beskedet av Gun-Britt: - "Du får 
stanna och baka ut din deg efter skoltid!" - "Det ger jag fanken 
i," svarade Ivar och slängde degen i papperskorgen. 

Renlighet var en dygd som ingick i skolans uppdrag att lära 
ut. Renligheten sköttes i bastun, en liten separat byggnad på 
skolgården. Där skrubbades alla rena en gång i veckan. Men 
varför skulle egentligen vaktmästaren Sievert Johansson hälla 
spannar med kallt vatten på dem? undrade någon. Kanske 
för att härda de unga kropparna? I vart fall var det ett viktigt 
inslag med detta bastubad. - "Ingen blev längre sjuk i lungsot!" 
konstaterade Thore. Renligheten var i allmänhet inte så stor. 
I badbaljan i köket avlöste den ene den andre tills vattnet var 
allt annat än rent. - "Ska man få en gammal bonde ren, så får 
man flå honom!" sades det (uppsnappat av Thore i Karlssö-
nernas affär).

Sparsamheten bestod i att man en gång i veckan hämtade en 
sparlåda från banken, som då var inrymd i samma hus - Sock-
enstugan. Lådan var indelad i små fack, där eleverna kunde 
stoppa sina slantar. Pengarna sattes sedan in på elevernas 
separata bankböcker i Sparbanken. Nåja, det var kanske inte 
just detta som lade grunden till den solida Sparbanken Eken. 
En del elever kände sig besvärade, eftersom de hade så små 
slantar att stoppa i. Men kanske la det grunden till ett "livslångt 
sparande"?

Syskonen Jan och Ulla Wennberg på tipspromenad.                          
Foto: Lasse Kleberman

Dåtidens ABC - en riktig klassiker, som många känner igen. Foto: 
Annika Hjalmarsson

En tidstypisk liten skolmössa.                      Foto Annika Hjalmarsson

Eftermiddagsfika med skolminnen.             Foto: Annika Hjalmarsson
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Gymnastik stod också på schemat. På övervåningen i det 
dåtida tillbygget på Sockenstugan fanns en gymnastiksal. Dess-
utom rörde ju barn på sig på fritiden. Många gick en ganska 
lång väg till skolan, som Ingvar Karlsson på Näset och Alf  
Ingvar Berg på Ängen. Fotboll var ett stort fritidsintresse för 
pojkarna. Man spelade fotboll på skolgården och det fanns 
också en fotbollsplan vid Steens Möbelsnickeri. På 50-talet 
anlades den nuvarande fotbollsplanen. Vart man skulle fick 
man cykla, det var också motion. På vintern skottade barnen 
själva isen på Långasjösjön för bandyspel och skridskoåkning. 
Inga curlande föräldrar visade sig.

På rasterna behövdes inga rastvakter. Ordet var inte ens upp-
funnet än. Lärarna kunde glada i hågen promenera hem och 
äta sin lunch, eleverna klarade sig på egen hand. Rut Carlsson 
hade en kudde med sig och la sig på ett av de gamla samman-
trädesborden för att vila. När man ätit sin matsäck tog lekarna 
vid. Ett populärt hyss var att sticka ner till Medins och plocka 
nypon, vars frön användes som klipulver. Ner med klipulvret 
i nacken på en intet ont anande skokamrat! Pojkarna spelade 
gärna fotboll, medan flickorna hoppade hage, lekte bollekar och 
"Häxa, mor och barn" vid den lilla bastuns veranda. I blandade 
grupper lektes "skjuta hare", varvid det gällde att som hare akta 
sig för jägarna. Alf  Ingvar och Thore var harar och kutade iväg 
så långt att de inte kom tillbaka på hela eftermiddagen.  Man 
"bussade pengar" också. En spännande sysselsättning, med 
tveksam moral. Man spelade ju om pengar!  5-öringar satsades 
och efter diverse turer kunde vinnaren vara några 5-öringar 
rikare. Man kunde också spela kula, det var mindre "syndigt".

Skolvägen var även den en betydelsefull del av dagen. Ingvar 
på Näset och Alf  på Ängen tog alltid sällskap till skolan från 
ett avtalat ställe på vägen. De hade inga klockor (och inte heller 
några mobiler), så det kunde vara svårt att veta var man hade 
den andre. Så de utvecklade ett signalsystem med en stor och 
en liten sten. Om den lilla stenen låg uppe på den stora, så hade 
kamraten passerat stället och då gällde det för nr 2 att öka på 
stegen. - "Ja, detta var ju på stenåldern," enligt Alf.

Klasskamraterna reflekterade över att man på den tiden inte 
tvekade att skicka en ensam förstaklassare på promenad genom 

skogen i flera kilometer. Vem skulle våga göra så idag? Dock 
upplevde man inte skogen som någon farlig miljö. Ingvar och 
Alf  kände sig i alla fall trygga. Utom en gång, när Alf  gick 
ensam sin sista vägstump hem och fick syn på ett läskigt djur 
under en gran en bit bort. Kunde det vara en ilsken hund från 
Grimsgöl? Nej - det såg ut som en älg som låg och vilade. Alf  
for upp i en stor gran. Han kände stor respekt för skogens 
konung och tänkte inte gå förbi, förrän älgen gett sig av. I sin 
nöd ropade han högt efter kamraten Ingvar, som försvunnit 
iväg mot sitt hem. Ingvar hörde aldrig hans nödrop. Det gjorde 
emellertid skogshuggaren Erik från Parismåla. - "Vad sitter du 
där och skriker för?" undrade han. När Alf  förklarat sin situ-
ation, visade Erik honom, att älgen i själva verket var ett par 
storvästar och en ryggsäck, som skogshuggarna lagt ifrån sig. 

Referat:Annika Hjalmarsson/Ruth Elofsson

Ruth vill tacka alla som kom på träffen.

Alf  Ingvar Berg berättar
Alf  Ingvar Berg var så rik på skolminnen, att han mejlade över 
några direkt till redaktionen:

Med Ingvar Karlsson "på Näset" var vi ju två stycken 
Ingvar i klassen, och när vi satt ganska nära varandra började 
lärarinnan Ingrid Johansson att kalla mig för Alf-Ingvar. Senare 
avkortade jag det till bara Alf, eftersom det namnet var mycket 
kortare att brodera för märkning av gymnastik-kläder.  ( Jag 
heter egentligen Gustav också, men det har jag hittills inte 
haft någon praktisk användning för.) Min mor Astrid fortsat-
te att kalla mig för Ingvar, och tyckte nog att Alf  kändes lite 
obekvämt.

Ruth Elofsson kallade mig Alf-Ingvar när hon vid Sjökaféet 
informerade om den planerade träffen för vår folkskoleklass, 
någon gång i september.

En tillfälle då något gick på tok var följande:
Mellan den gamla skolbyggnaden och kyrkan fanns ett område 
där det ofta bildades is på vintern, och på våren blev det sedan 
vatten ovanpå denna is. Där vatten finns ovanpå is brukar 
det bli extra halt, vilket lockade oss skolbarn. Det blev dock 

I sjätte klass 1952. Övre raden fr v Ingvar Karlsson, Henrik Molander 
(lärare), Lars-Göran Herdonsson, Per-Erik Persson, Ruth Gunnarsson, 
Anita Fransson, Irene Svensson, Vivan Vernersson, Gösta Alexan-
dersson, Ingemar Kallenberg, Axel Johansson, mellanraden: Ingrid 
Josefsson, Ulla Olofsson, Sylvia Gustafsson, Ulla Wennberg, Maj-
Britt Erlandsson, Inga-Britt Karlsson, Evy Elofsson, , nedre raden: 
Lars-Yngve Andersson, Alf  Ingvar Berg, Thore Söderberg, Roland 
Axelsson, Ivar Gustavsson, Bengt Karlsson.

Jubilarerna tittar in i sin hembygds kyrka.
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problem när en grabb (vem?) halkade omkull och satte sig 
pladask ner i det kalla vattnet.

Hur det hela slutade är jag lite osäker på, men jag tror att 
någon lånade ut provisoriska kläder till honom, medan han 
försökte torka de blöta byxorna, genom att hänga dem på ett 
värmeelement i klassrummet. Detta väckte då viss munterhet 
hos klasskamraterna.

Bus som gjordes var att någon en gång vid rastens slut place-
rade en rysk smällare i en takrännas utlopp och sedan snabbt 
smet in till lektionen just innan smällen skulle komma. Alla 
försökte sedan se väldigt oskyldiga ut. När det var populärt 
med knallpulverpistol satt de små laddningarna på en rullad 
pappersremsa. En avriven bit med en enda laddning hade jag 
med in till en lektion och funderade på om laddningen skulle 
tåla att ligga mellan två häftstift på insidan av det lock i skolbän-
ken som var avsett för pennor och bläckhorn. Det ena stiftet 
satt i locket, det andra mittemot i själva skolbänken. Jodå, det 
var problemfritt att ha den lilla laddningen klämd mellan de 
två stiften när locket var nedfällt. Som väntat hände ingenting.

Men det oplanerade inträffade när jag råkade släppa locket från 
uppfällt läge, så att det med fart fälldes ner mot bänken. Då 
exploderade faktiskt den lilla laddningen med en skarp knall 
(inomhus), och ett litet krutdoftande rökmoln avslöjade vem 
förövaren var. Den situationen kändes verkligen pinsam, ty 
avsikten hade faktiskt inte varit att ställa till med detta oljud 
och störa lektionen.

Alf  Ingvar Berg

Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se
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Richard Kautto
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vardera till föreningar i Långasjö:
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Vintertecken vid Törn
Bland Facebookvänners bildflöden vimlar det av vår-
tecken. Också sommarens första bär, blad och bad före-
kommer flitigt, liksom höstens frukter och svamp. Men 
vintertecken är det färre av – första snön då undantagen.  

Nåväl, i Ekeboryd finns i alla fall ett, och det är familjen Carls-
sons isfiske ute vid Basteröns sydvästra udde, som jag i alla år 
kunnat följa live, från köksfönstret, eller nere på isen, soliga 
och vindstilla dagar.

Om isen ligger, och bär, är det premiär redan på juldagen. 
Förr började man direkt efter julottan. Idag, när den inte 
finns längre, går man ut så fort det ljusnar. ”Det är bäst då, på 
morgonen och några timmar fram, och sedan under eftermid-
dagen, innan mörkret faller”, säger Staffan. Tillsammans med 
hustrun Solveig och deras två barn, Viktor och Fredrik sitter 
vi i vardagsrummet på gården i Ekeboryd och dricker kaffe 
och äter äpplekaka med vaniljvisp. Min favorit, faktiskt. Med 
är också Fredriks flickvän Moa Berglund, och så hundarna 
förstås, familjens tax Tess och två Whippet-hundar - ”yrväder 
som älskar att mysa”, som det står om hundrasen på nätet.

Under senare år har det ibland varit isfritt över hela julen, 
vilket gör angelfisket svårare, men inte omöjligt. ”Nöden är 
uppfinningens moder”, säger Staffan. En gång när han bjudit 
in vänner till angelfiske, visade sig isen för svag och hade 
dessutom släppt intill strandkanten. ”Då satte vi fast angeldon 
med bete i vardera änden av några plankor, förankrade dem 
med en lång lina och skickade ut dem i vattnet utanför huset. 
Så fick de flyta runt där medan vi satt och myste i stugvärmen. 
När vippan markerade napp var det bara att springa ut, hala in 
plankorna – och fångsten – i bästa fall”.

En annan kul historia, som knyter an till temat vintertecken, 
eller vårvintertecken snarare, är den om Fredrik Karlsson (Staf-

fans farfar) och Fritz Johansson (morfar till Thomas Alm). Båda 
hade gård i Ekeboryd och båda var starka profiler i bygden. 
De var också hängivna fiskare, precis som John Pettersson, 
som bodde i den tredje jordbruksfastigheten i byn. För länge 
sedan nu berättade John för mig att Fredrik och Fritz varje år 
tävlade om att vara först ut med ryssjorna när gäddan börjar 
leka, vilket den gör redan när isen börjar smälta. 

I Ekeboryd blir det fritt vattnen först en bit ut, där strömfåran 
från norra delen av Törn passerar längs med Basterön vidare 
ut genom den s.k. ån till Storsjön. Fritz var väl värst, vad jag 
förstår, och började så tidigt det bara gick med att dra ut ekan 
på isen och sedan skjuta den framför sig tills isen brast. Snabbt 
i, och så stakade han sig fram de sista meterna till öppet vat-
ten. Det är inte svårt att gissa, att den omvända manövern, att 
få båten upp på isen igen, måste varit än vådligare. Men nu 
tillbaka till vår egen tid.

Viktor och Fredrik, idag 29 och 23 år gamla, började fiska sam-
tidigt som de kunde gå, nästan. Och båda har älskat just isfisket, 
eftersom det är så speciellt med alla sina olika komponenter. 
Först och främst naturupplevelsen förstås, och vädret, som 
skiftar från snö, blåst och kyla till helt underbara dagar i mars, 
när solen strålar från klarblå himmel. Den obligatoriska brasan 
där man värmer sig, grillar korv och dricker varm choklad men 
också en och annan gång grillar den gös man just fått upp. Och 
inte minst fisket naturligtvis, som är spännande i sig oavsett om 
det nappar bra eller dåligt. Härligt också att lyssna på korpens 
kraxande högt uppe i luften, ha turen att se en räv traska fram 

Erik och Fredrik den gången 2009 då de tillbringade hela dagen fram 
till sena kvällen ute vid fiskeplatsen i Ekeboryd.

 
Vinterfiske i Ekeboryd med Viktor och Fredrik Karlsson och kusinen 
Erik Ståhl Carlsson i mitten.

Fredrik visar stolt upp sin fångst.
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över isen, eller som i januari förra året, uppleva dramatiken när 
en älg dök upp från skogen bakom gården, gick ut på isen - och 
brakade i. Efter en lång stunds kämpande lyckades den längre 
bort i ån få fäste med bakbenen mot botten och häva sig upp.

Ytterligare en sak hör isfisket till. Åtminstone för familjen 
Carlsson. Om isen tillåter så varvar man så ofta det bara går 
stillasittandet vid angeldonen med en tur på långfärdsskrid-
skorna. Fin is är en färskvara och då gäller det att passa på. 
Det gör också jag så ofta jag kan, och det gör många från 
lokalavdelningarna i nätverket Långfärdsskrinnarna i sydöst, 
(LSS) som gärna kommer till Törn för att åka. För mig är deras 
långa kolonner av skrinnare som mjukt vaggar fram längs med 
sjökanten ännu ett vintertecken så gott som något.   

Svettigt men kallt
Alla har idag rätt att fiska med angelkrok, förutsatt att man 
köper fiskekort, och inte har fler angeldon än tolv per kort. 
Men så var det inte längre tillbaka, då isfisket följde gård med i 
mantal satt jord, dvs. en jordbruksfastighet med sjörätt. Staffan 
var faktiskt drivande i en demokratiseringsprocess som för 
ett 20-tal år sedan gav alla intresserade möjlighet att köpa ett 
fiskekort för angelfiske.

Hålen i isen huggs eller borras upp. Använder man isjärn 
hugger man runt steg för steg, i flera etapper. När isen är tjock 
tar det tid, och är rätt jobbigt. Det gäller att arbeta lugnt och 
metodiskt, annars blir man först helt varm och svett, sedan 
kall och frusen. När man hugger är det viktigt att den nedre 
kanten är jämn, och att hålet inte blir koniskt nedåt, eftersom 
fisken då lätt fastnar i iskanten när man drar in den.

Svettigt värre kan det också vara att få tag på beten, som nästan 
uteslutande är mört. Förr fanns det gott om vitfisk, säger Viktor 
och Fredrik, då kunde man få flera hundra fiskar på en natt. 

Mer sport utan skott
Angeldonet består av en pinne som fästs i isen och som övriga 
delar monteras på. På pinnen sitter en rulle med lina som kan 
rulla fritt. På linan görs en ögla, som hakas på vippan. Vippan 
är oftast tillverkad av fjäderstål, med en kork eller plastskiva i 
kontrasterande färg i toppen. Vippans funktion är att hålla ag-
net på avsett djup i vattnet, och indikera napp genom att vinka 
ett par gånger fram och tillbaka innan den stannar i upprätt 
läge. Linan är ofta en stum tvinnad nylonlina, och donet är 
ofta laddat med 20-50 meter lina.

Donen kan också förses med någon form av extra indikering, 
till exempel knallskott för att fiskaren även ska höra om det 
nappar. Men det är inget man använder sig av i Ekeboryd. 

Åtminstone inte nu längre. Utmaningen känns inte lika stor då.

När en vippa visar att en fisk varit framme gäller det att snabbt 
men försiktigt springa till vaken, fatta linan men vänta något, 
så att gäddan hinner vända mörten, för att sedan rycka till. Att 
göra det på rätt sätt är en konst, och många är de gäddor och 
gösar som gått förlorade för att man varit för ivrig.

Att mörda en mört
Den krok som traditionellt används skiljer sig från exempel-
vis metkrokar. Den främre delen av kroken är rak, och förs 
under huden på mörten, bakifrån och fram. Den bakre delen 
av kroken är en båge, så att mörten ska hänga i horisontellt 
läge i vattnet. I alla tider har man använt sig av levande mört, 
som som när den simmar runt med kroken i ryggen blir extra 
intressant för rovfiskarna. 

Såväl Staffan, Viktor som Fredrik understryker att lagen sedan 
en tid tillbaka förbjuder fiske med levande agn. Så innan mörten 
träs på kroken dänger man den i isen – mer eller mindre hårt. 

Ämnet är känsligt, och när jag googlar på angelfiske ser jag 
att meningarna är rätt delade. Långt fler än jag trodde tycker 
att fiske med levande betesfisk är helt ok. Och några tänjer på 
logiken för att få det hela att gå ihop, vilket är en av många 
roliga saker med att kolla på nätet. Eller vad sägs om följande 
argumentation.

”Om du t.ex. har haft fiskarna i fångenskap i en hink, innan 
du trär på dom på krokarna, då är det förbjudet, för då klassas 
de som dina husdjur. Men det finns ett kryphål. Om du metar 
upp en mört och sedan trär på den på kroken innan du har 
förvarat den någonstans, då är det tillåtet. Då kan ingen djurvän 
egentligen klaga på fiskaren, då det faktiskt är tillåtet enligt lag”.

Alldeles enkelt är nu inte. Man kan ju fråga sig vilka djur hän-
synen skall omfatta. Är det t.ex. mer grymt att trä en mört på 
kroken än en mask, och av den anledningen mörda mörten, 
men inte masken innan den blir uppäten? Den diskussionen 
får vi fortsätta i ett annat sammanhang. 

Avslutningsvis vill jag bara nämna något om resultatet av mö-
dan, oavsett om mörten var levande, död, eller tillkvicknad! 
Sedan en tid tillbaka ökar beståndet av gös i sjön, och är också 
den fisk man helst vill ha på kroken. Men också gädda går bra. 
De bästa är de på två-tre kilo, tycker Viktor och Fredrik, som 
säger att den största gäddan de fått upp i en vak vägde 8.2 kilo. 

Gunnar AlsmarkEn perfekt matgädda.

Skridskotur på Törn med trött hund, som tyckte att det var bra nog att 
springa med till Vissefjärda, inte hem också.
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en genomfartsled som då ej längre blir farbar. Brist på el, vatten 
och kommunikationer under dessa perioder resulterar i arbete 
dygnet runt för att hålla uppe värmen. Utan sådana problem då 
bjuder skogen på rekreation av alla slag, utvandrarled, cykelled 
och träningsstigar. Du kan möta skogens konung älgen, rådjur, 
hjortar, vildsvin, tranor, tjäder, duvor, korpar och många små-
fåglar kan flaxa förbi. Är skördetiden inne, ja då hittar vi blåbär, 
lingon, tranbär och svamp i skogen omkring byn. 

Finns någon utveckling och framtid för 
byn Rammsjö? 
I Rammsjös norra del, Rammsjö norregård, bedrivs det idag 
småskaligt jord- och skogsbruk. Fram till slutet av 90-talet var 
det mjölkproduktion som gällde. Besättningen bestod då av 
cirka 25 djur varav åtta till tio mjölkkor. Sista gången mjölk-
bilen lämnade gården dokumenterades av mjölkproducenten 
Majvi Johansson.

Idag har Rickard (Majvis son) som bor på gården elva djur med 
en blandning av Herford, Blondie och Highland Cattle. Djuren 
betar av gärden som annars växer igen. Dock måste vi inse att 
det inte är ekonomiskt försvarbart att bedriva djurhållning på 
mindre småländska hagar. För när timlönen är låg blir inte hel-
ler jobbskatteavdragen någon guldgruva. Gårdslivet erbjuder 
både en varierande och stimulerande sysselsättning där det bl.a 
behövs djurförståelse, skogs- och reparationskunskaper men 
även färdighet i bokföring.

Ibland blir det dråpligheter när korna är i farten, och själva 
söker det bästa betet. En dag upptäckte grannarna att höns-
gården var full av kor . De hade krupit under hönsnätet för 

By i bygden

Rammsjö
En asfalterad färdväg förbi Häljanäs och Allgunås slutar i 
byn Rammsjö men fortsätter som slingrande skogsgrus-
väg till Åkerdalen förbi Frostensmåla och leder vidare till 
Yxnanäs och Eringsboda. Stora kulturella värden möter 
oss i form av hällkistor och bronsåldersgravrösen. Dessa 
fasta fornlämningar indikera en mycket gammal anrik by. 

Bebyggelsen i byn består framförallt av åttaknutahus från 
1850 –talet. På 1950-talet byggdes ett nytt stenboningshus i 
villastil. Rammsjös Norregård är en bredbyggnad (1868) och 
så byggdes en sommarstuga norrut mot Runnamåla. För 40 år 
sedan, i början av 1970-talet fanns fem fastboende i Rammsjö. 
Två av dessa bönder drev jord-och skogsbruk. Hembygdsför-
eningen i Långasjö renoverade och moderniserade en av de 
tre mangårdsbyggnader som hade stått tom en längre tid. Till 
den mangårdsbyggnaden flyttade en fastboende familj och 
folkmängden dubblades 1976 i byn. 

Idag har byn fem bofasta. 

Några tankar om att vara boende i 
Rammsjö i dag
Ett levande skogsbruk är svårt att genomföra när stormar eller 
orkaner är på väderlekskartan. När stormar som Gudrun och 
Per härjade blev Rammsjö mycket sårbar eftersom byvägen är 

Sista mjölkbilen från Rammsjö Norregård.         Foto Majvi Johansson

Rammsjö Norregård. Rickard Johanssons hus.Rammsjö Sgd 1.20. Brigitte och Sven Tollerud.  Foto Brigitte Tollerud

Väg mot  Yxnanäs, Rävemåla, Allgunås och Häljanäs
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att komma in och smaska på det frodiga gräset som vuxit 
upp i hönsspillningen. Istället för att vara på rymmen kom de 
bakom lås och bom!

Majvis far Artur hade en dröm om att förvandla tomtens lägsta 
punkt till en damm med vattenspegel. Rickard övertog denna 
dröm och gjorde den till verklighet. Genom mycket grävande 
och fraktande av massor blev det till slut en damm som ger sval-
ka när sommarhettan kommer och ett tillhåll för vattenfåglar.

Text: Brigitte Tollerud, Rickard Johansson.
 

Torp och backstugor.
Till byn Rammsjö hör 20 torp och småställen, många av dem 
ödelagda och knappt skönjbara. Men i och med Ulvamobokens 
tillkomst, hösten 2016 har samtliga ställen dokumenterats. Av 
alla dessa ställen finns idag två bevarade i gott skick, nämligen 
Nybygget och Lunnedal, mot gränsen till Ulvsmåla i Blekinge. 
Dessa samt övriga lämningar finns utsatta på karta i Ulvamo-
boken. Dessutom finns koordinater för GPS.

På Rammsjös marker finner man också den sägenomspunna 
istidslämningen Fankens Farstu. 

Det finns mycket att läsa om både torpen, backstugorna, jord-
kulorna och Fankens Farstu i den nyutkomna boken: "Ulvamon 
- ett gränsland i tid och rum". Boken finns till försäljning på 
MatÖppet i Långasjö, Sparbanken Eken Långasjö, Glasholmen 
Keramik Älmeboda, A-Optik Emmaboda. 

Mer om Rammsjö ur kulturmiljösynpunkt hittar du på Lång-
asjös hemsida: www.langasjo.se. Klicka på "Om Långasjö 
socken", sedan "Byar i bygden", sedan "Rammsjö - Ulvamon". 
Lycka till!

Annika Hjalmarsson

Arturs damm på Rammsjö Norregård.

Sista hjässan på Rammsjö Sgd. Sven Tollerud.  
Foto Brigitte Tollerud, 1993

Rammsjö Sgd. Elisabeth Vikberg/ Eva Olaisson.                             
Foto Brigitte Tollerud

Kor i hönshagen.                                       Foto Brigitte Tollerud, 2003

Rickards djur håller markerna öppna.                 Foto Brigitte Tollerud
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Julkampanjen – Låt fler få 
fylla fem     
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem 
år. Det kan vi aldrig acceptera. Den första advent startar 
vi årets kampanj för att fler barn ska få uppleva sin femte 
födelsedag. Var med du också!

I julkampanjen ”Låt fler få fylla fem” uppmärksammar Svenska 
kyrkans internationella arbete den pågående katastrof  som 
alltför sällan hörs i medierna: barnadödligheten. Var femte 
sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av 
undernäring, infektioner och bristande omsorg. Barn som får 
leva i trygghet – med mat, rent vatten, sjukvård och omsorg 
– kan klara sina kritiska första år. 

I årets julkampanj kommer du att få möta tre barn, Zaid från 
Syrien som bor i flyktingläger i Jordanien, Moe Moe från Burma 
och Libone från Sydafrika. De lever alla i en utsatt verklighet.    

Tillsammans hoppas vi kunna samla in 45 miljoner kronor 
under årets julkampanj. Med din hjälp kan det gå! Låt fler få 
fylla fem!  

Om att få fylla fem och äntligen få börja förskolan
Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner flyktingbarn. I tre 
år har han och hans familj bott i det jordanska flyktinglägret 
Zaatari, nära den syriska gränsen, efter att ha flytt från kriget. 
I januari 2017 fyller Zaid fem och ska börja förskolan. Han 
längtar dit.

Om kampen för att få växa upp 
Trots att barnadödligheten är hög, är det våldet Qaqamba 
Gubanca alltid oroar sig för. Hon släpper aldrig sin dotter 
Libone utom synhåll. Som mentormamma i Khayelitsha, 
ett av Kapstadens fattigaste områden, kämpar hon varje dag 
tillsammans med mammor för att fler barn ska få fylla fem.

Om Moe Moe i Burma
Moe Moe Hlaing är fem år och bor med mamma, pappa och 
två yngre systrar i byn Selma, en isolerad by i Burmas floddelta. 
Burma är ett av världens fattigaste länder. Moe Moes föräldrar 
är ofta oroliga över att maten inte ska räcka men med flera 
inkomstkällor har livet blivit bättre. De ingår i ett projektet 
där de arrenderar en liten bit mark där de odlar ris. De fiskar 
och har två grisar och några ankor som ett extra tillskott. Moe 
Moe Hlaings mamma har dessutom gått en kurs i tillverkning 
av energisnåla spisar och säljer dessa vidare. Genom flera 
inkomstkällor får familjen inte bara en ökad inkomst, utan 
även friskare barn.

High five för barnen - #5för5 
En del av julkampanjen 2016 ”Låt fler få fylla fem” blir att dela 
en "high five" på Facebook, Twitter och Instagram. För varje 
offentligt delad high five-bild med #5för5 ger våra sponsorer 
5 kronor till kampen mot barnadödlighet. 

Under förra årets julkampanj gjordes över 10 000 high fives för 
att fler barn ska få fylla fem! Vi fortsätter i årets julkampanj. Var 
med och sprid kampanjen i sociala medier. Ju fler som gör en 
high five, tar en bild och taggar med #5för5, desto mer pengar 
till kampen för att få fler barn att fylla fem!

Under förra årets julkampanj gjordes över 10 000 high-fives !

Zaid ska fylla fem år och längtar efter att börja förskolan. 
Foto: Josefin Casteryd

Libone Gubangca och Latita, gör high five 
Foto: Simon Stanford /Ikon 

Moe Moe Hlaing 5 år 
Foto: Jan-Allan Stefansson/IKON

Foto: Simon Stanford
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Julandakt på Allégården

Torsdag den 22 december kl 14.30

Vi sjunger julens psalmer och sånger.

Långasjö församling 
bjuder på julkaffe.

Alla är hjärtligt välkomna!

Succé för Magnifiket igen – tack 
alla som bakade!

I år igen invaderades Långasjö av besökare från när och 
fjärran. Målet var Skördefesten med dess utbud av utställ-
ningar, grönsaksförsäljning, fårvallning, mobilt musteri, 
konsert barbershopkören Dacke Drängar från Växjö och 
mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med massor av 
fantastiska hembakade godsaker. Alla platser blev snabbt upp-
tagna och resultatet blev nära 20.000 kr (6.000 kr mer än förra 
året), som oavkortat gick till projektet ”Bundle of  Joy”. En dag 
då barn från fattiga familjer i den Filippinska övervärlden får 
komma till en riktig fest med mat, lekar, sånger och presenter 
i form av ryggsäckar med skolmaterial. Tack alla besökare och 
tack alla som bakade!
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Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga

Onsdag 30.11 kl 14.00

Sivert Eklund och Mikael Reingård
underhåller med gitarr-, pianospel och sång.

Vi sjunger adventssånger och dricker Adventskaffe.

Onsdag 22.2  kl 14.00

Thomas Broström från Ulvsmåla med 
familj
sjunger och spelar.

Servering!

Lördag 25.2  kl 14.30  

Gemenskapsdag på Allégården
Sångprogram med Kyrkokören
Långasjö församling bjuder på kaffe och tårta!

Lucia i Långasjö kyrka
Tisdagen den 13 december kl 18.00

Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka
tillsammans med Lilla kören, Onsdagskören och 

Juniorerna.

Servering av varm must och pepparkakor!

Röda Korset – Sockenrådet  – Långasjö församling
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också information om tema, dagens böner, aktuella bibeltexter, 
liturgisk färg och hur man kan smycka kyrkan med ljus och 
blommor. För varje helgdag finns också en psalmvers. Med 
Kyrkoåret behöver du inte längre slå upp söndagens texter 
och böner längst bak i psalmboken. Nu har du allt bara ett 
eller ett par klick bort! 

Ladda ner appen genom att söka på kyrkoåret i App Store.

Varför inte också ladda ned Bibel 2000. Att läsa bibeln 
hjälper oss att förstå och tolka det som finns runt omkring oss. 
Vår kultur, vår etik och vår tro. Bibeln hjälper oss att förstå 
konsten, litteraturen, musiken och oss själva och förhopp-
ningsvis även vår framtid. Praktiskt att alltid ha bibeln med 
sig och lättare att läsa.

Ulla Sköldh Jonsson 

Apropå IT/kommunikation på landet:

Ladda ner kyrkappar –     
Kyrkguiden och Kyrkoåret
Med Svenska kyrkans mobilapp Kyrkguiden kan du 
hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobil-telefonen. 
Du kan också se vad som händer i kyrkan och planera 
gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är 
gratis och finns för både iPhone och Android.

I appen hittar du församlingarnas kalendrar. Lägg in Långasjö 
församling som favorit så har du alltid koll på vad som händer!  
Du kan skapa en egen kalender med till exempel gudstjänster 
eller konserter du vill gå på och få en påminnelse så att du 
inte missar något. I appen hittar du till kyrkan när du t ex ska 
på bröllop eller dop. Sök via karta, län, kommun eller kyrkans 
namn.

Ladda ner appen antingen genom att söka på kyrkguide i App 
Store, gå till bit.ly/kyrkguide 

Kyrkoåret är en app som hjälper dig att hålla reda på 
Svenska kyrkans sön- och helgdagar. Kyrkoåret öppnas alltid 
på den helgdag som är aktuell just nu. Kyrkoårsappen visar 



Träskoposten nr 4 2016 43

Öppet hus på Sparbanken 
Eken
Torsdagen 3 november inbjöd Sparbanken i Långasjö till 
Öppet Hus. Av tradition inbjuds varje år till en särskild 
"Spardag" på den torsdag som infaller under höstlovet. 
Men i år fanns fler anledningar att fira. 

Traditionell spardag
Spardagen har av tradition inneburit att barnen kommer med 
sina sparbössor, sätter in sina slantar och får små presenter från 
banken. Detta låter kanske helt otidsenligt, men i Långasjö är 
det fortfarande möjligt. Spargrisar delas ut till varje litet barn 
som får sitt bankkonto här. Banken är inte kontantfri och kan 
alltså hantera även de minsta små slantar. Somliga barn ser 
storögt på när deras besparingar stoppas i myntmaskinen, där 
de rasslar igenom för att sedan försvinna. Senare i livet ska de 
förstå, att de här lägger grunden för sitt sparande och lånande. 
I gengäld vankas ballonger, popcorn, saft och bulle

Nya lokaler
I år satsades Sparbanken i Långasjö lite extra, eftersom man 
nyligen invigt sina nya lokaler. Genom att gå en tipsrunda, fick 
besökarna bese hela anläggningen. Kaffe med dopp avnjöts 
i det nya konferensrummet. I foajén satt Maja Hobring med 
sin gitarr och underhöll kunderna i tre timmar. Utanför dörren 
visade Isac Aronsson upp sin nya banracingbil. Isac är 14 år 

och absolut yngst i sin klass, där övriga deltagare passerat 20 
för länge sedan. Isac tävlar framgångsrikt i både Sverige, Norge 
och Danmark. Han har ett sponsorsamarbete med Sparbanken 
Eken. 2016 tävlade Isac i Clio Cup SSK-serien. Han kom på 
tredje plats i Renault Junior Cup.

Svenskt Kvalitetsindex
En undersökning i "kundnöjdhet", gjord av SKI, 2016, gällande 
70 banker, har visat att Sparbanken Eken ligger 4:a i landet 
i popularitet och kundvänlighet. Inte underligt att vi känner 
oss trygga och välkomna, när vi tittar in på banken i Långasjö

Ulla Gustavsson pensionär
En annan anledning till högtid var, att medarbetaren, Ulla Gus-
tavsson, nu slutar sin mångåriga gärning på banken i Långasjö 
och går i pension. Efter 47 år på bank, ser hon fram emot sitt 
nya liv som pensionär. Många Långasjöbor kan tacka henne 
för goda råd med sina bankärenden. 

Annika Hjalmarsson

Personalen på Sparbanken Eken Långasjö.       Foto Sparbanken Eken

Isak Aronsson och Daniel Aronsson vid den nya banracingbilen.                                                   
Foto Jan-Erik Fransson

Martin Bondesson bjuder på popcorn.                   Foto 24Emmaboda

Annette Strömblad och Ann-Marie Fagerström från Emmaboda Kom-
mun tittar in på Sparbanken Eken.                         Foto 24Emmaboda

Ulla Gustavsson, som nu går i pension.                 Foto 24Emmaboda



Richard III
med

Özz Nûjen

Rikard III är maktgalen, manipulativ 
och bitter. Förtjusande och attrak-

tiv. Om hertigen av Gloucesters 
blodiga kamp på vägen mot kunga-

kronan.

Se Özz Nûjen göra alla roller i det klas-
siska dramat Rikard III, fritt efter William 
Shakespeare. Vad händer med makten, 

vem har makten och var är du när makten 
kontrollerar allt och alla? 

Emmaboda Folkets Hus     
27 januari 2017 kl. 19.00 

Entré: 250 kr

Stenjätten

Öden och äventyr i gamla                       
gränstrakter

På gränsen mellan Sverige och 
Danmark, Småland och Blekinge 

stiftar vi bekantskap med upproris-
ka, sturska, dryga och kärlekskran-
ka personer. Människor som genom 

tiderna drivits av passion och be-
gär, strävan och mänskliga drifter. 

Svält, nöd och erotik. 
Och så har vi en sten. En stor obändig 
sten som är omöjlig att få bort…. Sten-

jätten är en upprorisk, levande och rolig 
föreställning om människor som bott och 

passerat de södra delarna av Sverige 
genom tiden. Med inslag av verklighet, 

stor fantasi och en nypa salt presenteras 
här, i regi av Richard Turpin, en frejdig 
och roande föreställning om människor 

då och nu. 

Emmaboda Folkets Hus 
30 mars 2017 kl. 19.00             

Entré: 250 kr
DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN ENDAST BOKAS VIA VÅR HEMSIDA

emmaboda.riksteatern.se

Passa på att köpa teaterbiljetter i julklapp! 

Vi finns i Folkets Hus på julskyltningen     
den 27 nov.


