ÄLMEBODABLADET
DET BLEV ETT JA TILL FRISKOLAN!
Äntligen kan vi andas ut! Friskolan betyder framtid och utveckling. Vi är otroligt glada och tacksamma över det
positiva friskolebeslutet som vi fick från Skolinspektionen den 24 augusti.
Under sammanlagt 9-10 år, har vi kämpat för att åter få en F-6-skola mot de förslag och beslut på neddragningar
från kommunalt håll som succesivt skett.
Vi är ödmjukt tacksamma, och förstår att vi har ett stort arbete framför oss. Dock känner vi att vilka skulle lyckas
om inte vi i Älmeboda socken, som har en sån tåga i oss och har en fin sammanhållning och gemenskap. Det här
beslutet kommer ytterligare att förstärka att ”Tillsammans gör vi det möjligt!” och ”Ingenting är omöjligt!”
Skolan är den viktigaste kuggen i maskineriet för att allt här i bygden ska snurra. Det här betyder utveckling av
bygden; att folk flyttar in, kunder till affären, att huspriserna stiger och att folk vill bo kvar. Tack Henrik Nilsson,
Linda Nilsson, Beatrice Palmér, Matti Arvidsson, Febe Stenson, Marie Sandholm och Tobias Holmqvist för allt ert
slit med ansökan. Ovärderligt! Tack också till Bengt Sjöstedt, Britta Herder, Mary Ingemansson, Elisabet Nilsson,
Bodil Nilsson, Sofie Fyhr, Lars Nilsson samt Sockenkommittén, Byahusföreningen, Företagarföreningen, AMB och
Virestad Friskola som på olika sätt hjälpt till. Vi vill också tacka Barn och utbildningsnämnden med Marie Sohlberg
i spetsen för en mycket positiv skrivelse till Skolinspektionen!
På fredagskvällen, efter att friskolebeskedet kommit, firades beslutet på skolgården med ciderbubbel, snittar och
grillning. Friskolegruppen uppvaktades från Sockenkommittén med hjärtejljus från Stenkilsmåla och
Älmebodacentern /Centerkvinnor uppvaktade med 5.000 kr. Kvällen sponsrades av Sockenkommittén och
Älmeboda hembygdsförening. Och ni som inte var där behöver inte misströsta, för det kommer med all säkerhet bli
fler tillfällen framöver till att fira, att uppvakta och att sponsra på olika sätt. Ja, det är nästan ett ”måste”, både att
fira och att sponsra på olika sätt, till exempel med eget arbete. Genom att vara med, blir vi ju delaktiga :=D.
Ljuset i tunneln ser vi nu väldigt tydligt. Faktiskt var det ju så, att Byahuset byggdes bland annat för att ”rädda och
utveckla skolan”. Bullerbyn, Byahuset och skolan - vilket skolområde!
Från nästa höst kan alltså våra mellanstadiebarn gå kvar i vår fina skola. Nu är det full fart framåt !

TACK GACA!
Ett stort tack till vår rektor Gaca Radetinac som lagt ner stor energi för att få tag på lärare till skola och förskola!
Som ni kanske läst i tidningen, så är bristen på lärare stor. Gaca känner för bygden, vilket vi uppskattar!

ENKÄT FRÅN HANDLAR´N

V I K T I G T!

Med detta Älmebodablad kommer en enkät ifrån Per-Olof med personal på Handlar´n. En viktig enkät! Ta dig tid att
fylla i den. Affären är, jämte skolan, en av de viktigaste kuggarna för att allting ska kugga in i varandra. Vad är
viktigt med affären? Öppettider? Ekologiskt? Lågpris? Färdiga matkassar med middagsmaten? Hur kan man
förbättra butiken? Desto mer kraft vi alla lägger på denna enkät, desto bättre butik! Men vi måste handla också! Det
är så lätt att glömma bort det. Det gör vi alla ibland, men målsättningen måste vara att vi alla ska handla MER. Och
vad är då viktigt för att just DU ska handla mer? Här har vi chansen att vara med och tycka till! Nyttja den! Lämnas
i lådan utanför entrén. Om du lämnar in enkäten med ditt namn till personalen i butiken, så får du en Tia-lott.
Stämpelkortet fortsätter- nyttja det! Vill du inte klippa sönder bladet här, så finns enkäten även i affären.

Vill du SPELA TEATER?
Är du sugen på att spela teater? Då är du som vuxen eller tonåring välkommen till bygdegården i Rävemåla lördag
10/9 kl 14. Då träffas vi och provar på improvisationsteater bara för att det är roligt. Vi som kommer dit kan också
prata om hur vi kan använda vårt teaterintresse framöver. Ska vi sätta upp någon föreställning? Andra sätt? Teater
har en lång tradition i vår bygd. Nu är det dags att ta upp det igen! Anmäl ditt intresse (eller kom ändå) till
Gustav Stensson, Skräddaremåla, tel 070-684 38 33 eller mejla till gustav_stenson@yahoo.se
Välkomna hälsar Gustav som älskar teater och främst improviserad. Och som varit med i olika amatörteatergrupper i
Örebro, där han bodde innan.

Handla på hemmaplan – gynna våra affärer och företag!
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Älmebodabladet nr 4 2016 kommer i slutet på november.
Vill du ha med ett evenemang eller en notis?
Kontakta Pia tel. 603 55, pia@ekoreklam.se

Sockenstugecafé varje mån, ons och fredag kl 9-12 i Sockenstugan t o m 19/9.
Seniorgym i Byahuset varje måndag fr kl 9.
Biblioteket öppet varje tisdag kl 10-13.
Bridge spelas i bygdegården varje onsdag kl 13.
Bingo spelas på Älmegården onsdagar jämn vecka kl 14-16.
Arbetskväll i Ekenparken fr kl 18. Info Henrik 070-67 603 00.
Biblioteket öppet varje torsdag kl 10-13 samt 15.30-19.30.
Anita o Helenas gladgympa i Byahuset varje torsdag kl 19. Välkommen!
Seniorgym i Byahuset varje torsdag fr kl 9. Välkommen!
Återvinningstationen öppen varje torsdag kl 17-19 t o m 29 sep.
Innebandy senior herr kl 17.30 i Byahuset varje fredag.
Melodikrysset börjar för hösten. Träffas i Byahuset kl 9.50 Info: 073-844 92 16.
FK Älmeboda / Linneryds A-lag herr möter Hällaryds IF kl 15 på Kullbergs plan.
Återvinningstationen öppen kl 9-12 varje helgfria lördag på Bangatan.
Trädgårdskomposten på Bangatan öppen varje helgfria lö kl 9-12 t o m 12 nov.
Vill du vara med och spela teater i någon form? Uppstart i bygdegården kl 14.
Anmäl ditt intresse till Gustav Stenson, Skräddaremåla 070-684 38 33 senast 9/9
Loppis i Holken från kl 9. Boka bord 164 11.
Arbetsdag i Ekenparken fr kl 10. Info Henrik Nilsson 070-67 603 00.
Barngymnastiken i Byahuset startar! 3-5 år kl 17.30. Redskapsgymnastik 6-9 år
kl 17.30. Redskapsgymnastik fr 9 år kl 18.30 varje måndag.
Vill du vara med i kören? Start idag kl 18.30. Kontakta Ann 070-518 85 61.
Musik med Hasse och Lasse på Älmegården kl 14. Ta med ditt bästa kakrecept!
Arbetseftermiddag i Älmeboda hembygdspark fr kl 14 varje onsdag framöver.
Sockenstrålarna träffas i Sockenstugan kl 17-19 varje torsdag.
Vagga, gunga, gå 0-5 år m vuxen träffas torsdagar udda veckor i Sockenstugan.
Mässa i Älmeboda kyrka kl 11. Erland, Ann.
Sockenstugecaféet öppet endast måndagar kl 9-12 fr o m idag.
Dagledigträff på Älmegården kl 14
FK Älmeboda / Linneryds A-lag herr möter Lindås BK kl 15 på Kullbergs plan.
”Vuxendagis” i träslöjden, varje tisdag med start idag. Rävemålaskolan kl 1416.30. Vill du vara med? Kontakta Tore 610 04.
Stavgång för alla daglediga. Start idag 9.30 vid Sockenstugan varje onsdag.
Seniorträff Älmegården kl 14. Kafferep!
Loppis i Holken kl 9-14. Servering. Boka bord 164 11.Även rum att hyra.
Seniorträff kl 14 på Älmegården med Ann-Charlotte Olsson kl 14. Filmvisning.
Dagledigträff på Älmegården kl 14.
Seniorträff Älmegården kl 14. Sägner från trakten med Monika Ericsson.
Loppis i Holken Kl 9-14. Boka bord 164 11. Servering. Även rum att hyra.
Seniorträff Älmegården kl 14: Vi firar ostkakans dag!
Teater i Bygdegården kl 16. ”Varje våg”. Bjud far på teater på Fars dag!
Seniorträff på Älmegården kl 14. Boktips från biblioteket med Birgitta Eklund.
Loppis i Holken Kl 9-14. Boka bord 164 11. Servering. Även rum att hyra.
Dagledigträff på Älmegården kl 14.
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Älmebodaboken 2016
Arbetet med Älmebodaboken 2016 pågår ständigt. Och vi söker nya skribenter; gärna ungdomar! Har du något
som du vill skriva om till årets bok? Hör av dig till Roger 070-216 77 90.

DAGS ATT BÖRJA TRÄNA!
Nyttja vårt Byahus med gympagrupperna och gymmet. Hyr/boka sporthallen på tel 441 61. Vill du börja träna på
gymmet? Ring Monica 070-531 05 68 eller Roger 603 55. Årskort gymmet kostar 1 100 kr. Pensionärer och
ungdomar 880 kr. Kvartalskort kostar 500 kr för alla. + en engångsavgift på 200 kr för dörrbrickan.

Fyll i handlarn´s enkät!

Hurra för att vi fick ja till friskola!

EKENPARKEN
Ingen kan ha undgått att se att det tagits ner träd i områden mellan rondellen och Älmegården. Det är Ekenparken
som börjar ta form. Tanken med avverkningen är att samhället ska synas på ett mer attraktivt sätt. De uppkapade
träden och riset är bortkörda från området. Nu är det dags att plocka bort mindre ris och grenar som finns kvar i
området. Till det behövs det hjälp! Det blir arbetsdagar onsdagarna 31/8 och 7/9 från kl 18 samt söndag 11/9
från kl 10. För ytterligare information kontakta Henrik Nilsson 070-676 03 00, som även tar emot dina tankar och
idéer om utveckling av Ekenparken.

ALMANACKA
Det är dags att titta om du har några fina bilder som skulle kunna vara med i vår almanacka för 2017. Vi välkomnar
bilder tagna i vår socken. De ska vara liggande och högupplösta. Som vanligt gäller max 3 bilder per fotograf. Mejla
senast torsdag 20 oktober till pia@ekoreklam.se Bilderna kommer att finnas uppsatta för röstning på Sparbanken
Eken och på vårt bibliotek i Byahuset som har öppet tisdagar kl 10-13 samt torsdagar kl 10-13 samt 15.30-19.30

HUS TILL SALU
Tänk vad populärt det blivit att flytta hit! Våra fastigheter har sålts ”som smör i solsken”. Och inte undra på; vi som
tillhör kommunen ”Där livet är härligt!” Just nu finns det väldigt få hus till salu: Ingemundemåla Källedal,
Rävemåla gård Gamla vägen 2 och Smedjevägen 8, Snickarvägen 18 i Yxnanäs samt Skärsjöhult 3. Vi tar gärna
emot tips på hus att hyra eller att köpa. Intressenter finns!
LÄGENHETER: inga lediga. Ställ dig i kö 441 83 hos Pia Anderzon på Tingsrydsbostäder.

MATTVÄTTMASKIN
13 damer skrev en skrivelse till Sparbankstiftelen om att de ville ha en mattvättmaskin i den kommunala tvättstugan
igen. De fick 13.000 kr beviljat. Resterande 3.000 kr bidrog Älmeboda hembygdsförening med. Tingsrydsbostäder
står för vatten och ström, men vi får stå för underhållet. Därför kostar det 50 kr per pass (onsdagar och torsdagar kl
8-12, 12-16 samt 16-20) för att tvätta i maskinen. Du betalar i Sockenstugecaféet som har öppet må-on -fr kl 9-12
till och med 19 september och därefter varje måndag kl 9-12. Du kan alltså ”köpa på dig” några kort, som du sedan
lägger med ditt namn på i en låda vid mattvättmaskinen när du ska tvätta. Vid mattvättmaskinen finns också en
bokningslista, som du skriver upp dig på när du vill tvätta. Maskinen står längst in i tvättstugan. Att du städar efter
dig, är en självklarhet! Ett tips är att använda snabbprogrammet på 40 grader som tar 55 min. Vi tackar Pelle Rör för
hjälpen med detta!

FÖRETAGSÖVERLÅTELSE
Urban Gunnarsson har från den 1 juli tagit över Ingemar Hults företag på Fabriksgatan. Det nya företaget heter GHults Snickeri & Byggtjänst. Det betyder att ytterligare ett av våra företag klarar av ett generationsskifte, vilket
bådar gott för framtiden. Vi gratulerar både Urban, Ingemar och bygden till detta!
På Fabriksgatan finns det alltså numera två yngre företagare: Caroline Oskarsson på Esselies Treatments samt då
Urban Gunnarsson.

SPELA PINGIS
Är du intresserad av att spela pingis? Församlingen har hyrt en skolsal i Rävemålaskolan och kommer att spela
pingis där med början i september. Kontaktperson för detta är Johanna Hyvärinen Johansson som åter flyttar till oss.
Vi låter henne ”landa lite” och återkommer med datum angående denna aktivitet på skärmarna. Info kommer också
att finnas på Sockenstugecaféet och affischer i affären, så snart datum är satt.

TEATER PÅ FARS DAG 13 nov.
Bjud far på teater i bygdegården söndag 13 november kl 16! En föreställning fylld av livsöden och känslor som inte
lämnar någon oberörd. Ihopträngda på skeppet mot Amerika mal tankarna hos Vilhelm Mobergs utvandrare. ”Vad
har vi gett oss in på?” En aktuell föreställning som också för fram röster från dagens emigranter. Medverkande
skådespelare är Olof Bergström Angela Kovac och Bengt Dahlberg, Regionteatern Blekinge/ Kronoberg. Speltid 2
tim inkl paus. 200 kr. Varmt välkomna hälsar Tingsryds teaterförening!

DAMFOTBOLL
Vi har sett på Facebook att intresse finns för ett damfotbollslag. Det vore väl jättekul om det skulle kunna bli ett
damlag! Samla ihop er tjejer – tillsammans kan ni!- och kontakta förslagsvis ordförande Beatrice Palmér 070-514 49
38 för stöd, uppmuntran och support!

