ÄLMEBODABLADET
MATÖPPET HAR BLIVIT HANDLAR´N + PER-OLOFS HUNDRAKORT

Per-Olof Håkansson har varit vår handlare i många år. Vår handlare, och på senare tid även handlaren i Linneryd
och i Skruv. Per-Olof bor i socknen och är väldigt mån om sina butiker och om oss kunder. Och vi är måna om PerOlof och vår affär. Sedan en tid tillbaka har dessa affärerer blivit Handlar´n och många har undrat varför. Vår affär i
Rävemåla är en av 230 Handlar´nbutiker i landet. Varumärket Handlar´n ägs av Axfood. Orsakerna till att Per-Olof
valde att lämna Matöppet var flera. Det började bli för dyrt att tillhöra Matöppet. Reklamutskicken blev på tok för
dyra och man skulle planera sina inköp av extrapriserbjudanden väldigt långt i förväg och då var det ändå var inte
säkert att man fick det man beställde. Med Handlar´n ser Per-Olof nya möjligheter. Genom att tillhöra denna kedja,
känner han sig mer fri att ta hem varor från fristående leverantörer. Vår butik har även tidigare tillhört
Axfoodkedjan; då under namnet Tempo.
I dagarna introducerar Per-Olof HUNDRAKORTET i sina butiker. För varje tvåhundralapp du handlar så får
du en stämpel. När kortet har 10 stämplar, får du en hel 100-lapp att handla för! Det lönar sig att handla på
hemmaplan! Det finns också planer för en uppfräschning av affären i Rävemåla framöver.

Foton till ALMANACKAn 2016

Vi välkomnar foton tagna i vår socken till nästa års almanacka. Du får som fotograf skicka in 3 bidrag. Välj gärna
motiv, där man ser var kortet är taget. Än är det inte för sent- så ut och plåta! Skicka dina högupplösta bilder i
liggande format till pia@ekoreklam.se senast 25 oktober. Fotona kommer att finnas på Sparbanken Eken och på
Biblioteket i Byahuset för omröstning v 44 och 45. De foton som skickas in kan också komma att publiceras på vår
hemsida, TV-skärmarna eller i Älmebodaboken och de vinnande bidragen utgör almanackan 2016.
SKICKA IN FOTON NU!

NYTT LÅSSYSTEM I BYAHUSET VALVET är på gång

Du som har passerkort till Byahuset kommer att få ett personligt meddelande och information om när vi kommer att
sjösätta det nya systemet. I stället för de blåa korten, blir det nu en tag (uttalas tagg) som du kan sätta på din
nyckelknippa. På denna programmeras in när och till vad du har tillgång. Efter utsatt datum kommer inte de blå
passerkorten att fungera.
Som en del av er vet, kan den stora ytterdörren ibland vara svår att låsa sig själv, så en vädjan till er som går sist från
gymmet om kvällarna: KOLLA SÅ ATT DÖRREN GÅR I LÅS innan du lämnar byggnaden!!
TILL GYMMET är ny benmaskin beställd.

DISCO OCH BARNTEATER

Teater på Biblioteket i Byahuset Valvet torsdag 22 oktober kl 11: ”Gomiddag grisen!” med teater Allena.
Välkommen alla förskolebarn!
Det är disco i Bygdegården fredag 23 oktober! F-åk2 17.30-19.30. Åk 3-åk 6 19.30-21.30. Inträde 20:- och det finns
möjlighet att köpa lite godis, läsk och korv. Välkomna!

KUNDERNA GILLAR SPARBANKEN EKEN!

Privatkunder över hela landet har fått säga vad de tycker om sin bank. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort en
rankinglista bland landets alla banker efter hur kunder uppfattar sin bank. Sparbanken Eken kommer på 4:e plats i
Sverige! Stort grattis Eken! Det som är bra för banken är bra för bygden. Och det som är bra för bygden är bra för
banken. Tillsammans kan vi göra bygden attraktiv!

UTÖKNING AV BUSSLINJE 215 

Varje måndag till fredag går det en ny busstur, vilket gör det möjligt att åka från Tingsryd senare än vad som
tidigare varit möjligt. Man kan också nyttja bussen för att åka in till stan, och får då byta i Ingelstad. Omvänt så
kan man ta linje 240 kl 19.10 från stan och byta till 215 för att åka till Rävemåla och till Tingsryd. Helt fantastiskt!
- Avgång Tingsryd terminal klockan 18.10, över Rävemåla, – Ankomst Ingelstad centrum klockan 19.20
- Avgång Ingelstad centrum klockan 19.30, över Rävemåla, – Ankomst Tingsryd terminal klockan 20.40

HANDLA PÅ HEMMAPLAN – GYNNA SOCKNENS FÖRETAGARE!

www.ekoreklam.se

INGA LEDIGA LÄGENHETER ELLER HUS ATT HYRA

Det flyttar in folk till vår bygd. Det är jätteroligt! Det betyder att du som funderar på att flytta hit eller flytta från hus
till lägenhet måste planera lite mer än vanligt. KontaktaTingsrydsbostäder. Ring Pia Anderzon, tel 441 83 som har
hand om uthyrningen hos oss och ställ dig i kö. Har du önskemål om var du vill bo och hur du vill bo, så ange det.

KÖP ETT AV DE HUS SOM ÄR TILL SALU!

Hembygden 10, Persmålavägen 8, Kyrkogatan 50 i Rävemåla. Värendsv 22, Gamla skolan i Älmeboda.
Snickarvägen 18 i Yxnanäs. Bjässebohult 6, Gammalsmåla Rickardsborg, Ingemundemåla Källedal, Lidanäs
södergård 7, Lummemåla 1, Makrismåla 3, Stenkilsmåla 2, Vindås Norregård 9.

JB ELMONTAGE söker elektriker. Ring Fredrik Lindow 070-342 65 17
AKTIVITETER VID KYRKAN FREDAG 30 OKTOBER, allhelgonahelgen
Älmeboda församling inbjuder till kaffestund i kyrkan genom Diakonigruppen.
Älmeboda internationella grupp samlar in pengar till skolgång för barn i Sydamerika. Fredag den 30 oktober finns
de vid kyrkogården, där du kan stödja verksamheten genom att köpa gravdekorationer. Vill du beställa innan
kontakta Carla på tel 0760-379 447.

Lös MELODIKRYSSET tillsammans!

Finns det intresse av att lösa melodikrysset tillsammans på lördagsförmiddagar på biblioteket? Vi är några som
tycker att det skulle vara skojigt att ta en fika och lösa krysset ihop! Planerad start för detta är LÖRDAG 24 oktober.
Hör av dig till Britt-Louise Berndtsson med en intresseanmälan på tel 620 96 eller 073-844 92 16.

KAROLINAS RIDLEKIS

Välkommen till Rungeboholm och till Karolinas ridlekis! Det är en nybörjargrupp för barn mellan 5 och 9 år.
Startade för 2 veckor sedan, men ett par platser finns i skrivande stund kvar. Lektionen är på lördagar kl 11 och
kostar 60 kr per gång och nästa tillfälle är lördag den 17 oktober. En medhjälpare ska vara med barnet. Ring
Karolina för information 0733-890 994.

SENIORTRÄFFAR PÅ ÄLMEGÅRDEN på onsdagar

Träffar varje onsdag kl 14-16 med olika teman. Jämna veckor är det bingo. Kaffet kostar 10 kr och en bingobricka
5 kr. Anordnas av kommunen och vissa träffar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Se kalendern!

VILL DU VETA MER OM ULVAMOEN?

Yxnanäs Hembygdsförening bjuder in till en kväll om Ulvamoen måndag 9 november kl. 18.00 i Yxnanäs gamla
skola. Annika Hjalmarsson, Erland Berg, Jean Leek, Alva Karlsson och Irene Israelsson visar bilder och berättar.

ene och granslanor till GÄRDSGÅRD sökes

Älmeboda Hembygdsförening söker detta för att göra gärdsgård i Hembygdsparken. Kontakta Roger 070-216 77 90.

BRA SÄSONG FÖR FK Älmeboda/Linneryd

Föreningen befäste andra platsen i div. 3 Sydöstra vilket betyder kvalspel till div. 2. Den 7 oktober spelade FK mot
IFK Trelleborg vilka man tyvärr förlorade mot med 0-2. När du läser detta så vet vi hur det gick i returmatchen.
Blev det vinst med mer än 2-0 där så får FK möta IFK Hässleholm som kvalar negativt från div. 2. Hur det än gick
så har man gjort en bra säsong!

DIALOGMÖTE. Utveckling ja tack!

Tingsryds kommun inbjöd till möte angående ”Hållbar ekonomi” i Linneryds bygdegård. Ett 35-tal personer
närvarande; de flesta från Linneryd.
Kan det verkligen bli så att vi blir av med kommunal verksamhet som skola och äldreomsorg i våra socknar i öster?
Nu när befolkningstillväxten vänt. När vi inte har några tomma lägenheter. När företagandet växer. När banken får
pris för att man är så duktig. När barnafödandet ökar. När folk flyttar hit. När engagemanget till och med ökar och
nya föreningar bildas. Kan man inte satsa på hela kommunen och se till hela kommunens bästa? Vi vill ha
utveckling av vår fina skola och byahus, inte avveckling!
Stora investeringar framöver är VA-systemet med investeringar på 77 miljoner på 5 år (!), It-stöd med 3 miljoner
årligen och fortsatt bredbandsutbyggnad. Har man ett eftersatt VA-system, så måste det så klart rustas upp, men
kanske inte i den takten, eftersom ekonomin ska vara hållbar. Vad tycker du? Läs gärna besparingsförslagen.
Finns på kommunens hemsida.
Kontakta din politiker och framför din åsikt! Eller varför inte till kommunalrådet Mikael Jeansson direkt.
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Älmebodabladet nr 4 2015 kommer i slutet av november.
Vill du ha med ett evenemang eller en notis?
Kontakta Pia tel. 603 55, pia@ekoreklam.se

Konfirmationsläger i Sockenstugan, Rävemåla kl 16. Ingmar E, Magnus S, Anna F
Innebandy senior herr kl 17.30 i Byahuset
Lilla Gunghästen, Gubbsmåla har öppet lördagar under oktober kl 11-17
Trädgårdskomposten öppen kl 9-12 på Bangatan varje helgfri lördag t o m 7 nov
Återvinningstationen öppen 9-12 på Bangatan varje helgfri lördag
Gudstjänst i Sockenstugan, Rävemåla kl 18. Ingmar E, Lena L, konfirmander
Sockenstugecafé varje måndag kl 9-12 i Sockenstugan vid kyrkan
Seniorgym i Byahuset Valvet från kl 9 varje måndag
Barngymnastik 3-5 år i Byahuset Valvet kl 17.30. Redskapsgymnastik 6-9 år kl 17.30.
Redskapsgymnastik fr 9 år kl 18.30
Volleyboll i Byahuset Valvet kl 20 varje måndag. Från 16 år
Biblioteket öppet varje tisdag kl 10-13 och torsdag kl 10-13 samt 15.30-19.30
Skytte i lokalen, gaveln Klockargatan 16 varje tisdag. Anmälan kl 18-20. Från 6 år.
Vuxenkören med Lena L övar tisdagar udda veckor kl 18.30-20.30. Info 0477-77 90 25
Centerkvinnorna + Centerpartiet inbjuder till möte i Bygdegården kl 18.30. Aktuellt i
kommunen och i politiken.
Stavgången träffas utanför sockenstugan kl 9.30 varje onsdag
Bridge i Bygdegården kl 13 varje onsdag
Seniorträff Älmegården kl 14. ”Medeltida visa till tidig schlager”. Kaffe
Teater på Biblioteket i Byahuset Valvet kl 11: ”Gomiddag grisen!” med teater Allena
Vagga, gunga gå udda veckor kl 9-11 med Magnus S.
Biblioteket öppet varje torsdag kl 10-13 samt 15.30-19.30 och varje tisdag kl 10-13
Seniorgym i Byahuset Valvet från kl 9 varje torsdag
Barnkören Sockenstrålarna träffas i Sockenstugan kl 17-19
Anita och Helenas gladgympa i Byahuset Valvet kl 19
Disco i Bygdegården! F-åk2 17.30-19.30. Åk 3-åk 6 19.30-21.30. Inträde 20:Start för Melodikrysset på Biblioteket i Rävemåla kl 10. Ring för anmälan 073-8449216
Seniorträff Älmegården kl 14 med bingo
Öppen kyrka med kaffeservering under fredagen. Diakonigruppen
Försäljning av gravdekorationer vid kyrkogården
Loppmarknad i Holken Yxnanäs kl 9-14. Bokning av bord 164 11
Minnesgudstjänst i Älmeboda kyrka kl 15. Erland J och Lena L.
Seniorträff med information från kommunen på Älmegården kl 14. Kaffe
Sagostund i Biblioteket i Byahuset Valvet kl 10.15 (OBS tiden!) ”Luffar-Mimmi berättar”

Annika Hjalmarsson m fl visar bilder om Ulvamoen kl 18 i Yxnanäs gamla skola

Bingo på Älmegården kl 14
Minimusikal ”Kristina från Duvemåla”. Mikael Brorsson sång samt kyrkokörerna i Södra
Sandsjö och i Älmeboda. Kl 16 i Älmeboda kyrka
Seniorcafé på Älmegården kl 14. ”Gröna fingrar”. Kaffe
”Gammaldagsmässa” Klä er gärna i hatt! Kl 16 i Älmeboda kyrka
Bingo på Älmegården kl 14
Loppmarknad i Holken Yxnanäs kl 9-14. Bokning av bord 164 11
Första söndagen i advent. Sockenstrålarna bär fram figurerna till krubban.
Julskyltning vid Handlar´n i Rävemåla. Mer info i nästa Älmebodablad
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FÖRSKOLAN BULLERBYN 30 ÅR

För ett par veckor sedan inbjöds ”alla med barnasinnet kvar” att komma till Bullerbyn en lördagsförmiddag för att
fira Bullerbyn 30 år. Hoppborg, ponnyridning, ansiktsmålning, musikunderhållning med duktiga ”Tuta & Kör”
stod på programmet. Man kunde också se videobilder som Ann-Charlotte Olsson filmat, titta på gruppkort och
fika. Tack för en trevlig förmiddag föräldraföreningen, hästtjejerna och förskolechef Gaca med personal!
PS! Personalen hade klätt ut sig till ko, gris och katt- kul initiativ!

SOCKENSTUGECAFéeT

Välkommen varje måndag kl 9 - 12. Kom och ta en kaffepratstund, eller bara en kaffe eller bara prata!

NYA FÖRENINGAR bildade!

Vi hälsar två nya föreningar välkomna! Det är Älmeboda bygdebolag som kommer att jobba med bygdeutveckling
samt Älmeboda internationella grupp som samlar in pengar till skolgång för barn i Sydamerika.

Tillsammans gör vi skillnad.
Töm din spargris hos oss i Rävemåla den 29-30 oktober
VnKMlOSHUGXEDUQSnú\NW

Presentartiklar i all ära - men när världen är upp och ner vill vi i år istället skänka presentbudgeten
I|UnUHWVVSDUGDJDURFKSOXVNXQGVDNWLYLWHWWLOOEDUQSnú\NW)|UYDUMHVSDUJULVVRPYnUDNXQGHU
W|PPHUGHQRNWREHUJHUYLHWWELGUDJWLOO81,&()I|UWLOOIlOOLJDVNRORULNDWDVWURIRPUnGHQ
School-in-a-box gör det möjligt att starta en enkel skola på en kvart, var som helst. Barn i katastrofer kan
då snabbt få undervisning igen och en chans att få en vardag när tillvaron kollapsat. Det kan vara den bästa
medicinen för barn som varit med om hemska upplevelser.
UNICEFs school-in-a-box innehåller allt material som behövs för att en lärare ska kunna undervisa upp till
40 barn. Boxen innehåller pennor, suddgummin, kritor, saxar, skrivböcker och en solcellsdriven radio.
Lockets insida fungerar som en svart tavla att skriva på.
Hur många barn kan vi tillsammans göra skillnad för?

Välkommen!
sparbankeneken.se

