
ÄLMEBODABLADET
 

STOR FOLKFEST FÖR ATT FIRA  
FRISKOLAN SÖNDAG 11 JUNI  

             kl 14 PÅ SKOLGÅRDEN!  
ALLA VÄLKOMNA! 

 
Vi firar genom att bjuda på fika Musikunderhållning med Peje & Co 
Presentation av lärare  Uppvaktningar och tal  Hoppborg    
Lekar, lotteri och annat skoj  Ansiktsmålning  Rolands hästskjuts 
 
Under parollen ”SKÄNK EN BÄNK” hoppas vi att du som privatperson vill skänka en femhundring till 
friskolan. Vill du skänka mer är det givetvis mer än välkommet! Pengarna kommer att användas till inköp 
av bänkar, material och inventarier, ja till allt som behövs i en uppstart. Ditt bidrag betyder oändligt 
mycket! Köp gärna till fler i familjen. Tacktavla med namn kommer att sättas upp. 
Vi hoppas att alla är på hugget och att vi tillsammans hjälps åt att göra denna eftermiddag till en riktigt 
glad folkfest! Det är viktigt för bygden med ert engagemang och med ett brett stöd.  
Arrangörer för dagen är: Älmeboda sockenkommitté, Rävemålaskolans föräldraförening, Rävemåla 
friskolestyrelse, Älmeboda sockens utvecklingsbolag, Älmeboda utvecklingsförening, Region Kronoberg 
och Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med dig, gör vi detta möjligt!  
PS! Landsbygdens Dag blir i år detta arrangemang och lördag den 1 juli utgår därmed. Ta gärna med en 
utflyktspläd eller en stol att sitta på. Stolar kommer att finnas, i begränsad omfattning. Vid regn så blir 
dessa aktiviteter i Byahuset. Ung som gammal- möt upp!  
Kontanter, SWISH: 123 005 46 92 eller Bankgiro: 5099-5125. 
Kan du inte komma den 11:e så sätt gärna in ett belopp till en ”Skänk en bänk”. Tack för ditt stöd! 
 
RÄVEMÅLA FRISKOLA 
Friskolestyrelsen består av Febe Stenson Skräddaremåla, ordförande, med ansvar för skolhälsa och bibliotek, Linda 
Nilsson Skräddaremåla, ekonomi, arkivering, Beatrice Palmér Åskefälla, sekreterare, div, Henrik Nilsson Rävemåla, 
lokaler, inventarier, Thomas Claesson Emmaboda, personal & utbildning, Bengt Sjöstedt Åskefällalund, personal & 
utbildning, Tobias Holmqvist Skarmansmåla, sponsring, skolskjuts och Marie Sandholm Vindås, fritids, div.  
Styrelsen har under april intervjuat kandidater till lärartjänster och i mitten av maj var allting klart.  
Ny rektor på 20%, legitimerad lärare med specialpedagogutbildning blir Anna Harsten som bor i Broddamåla- ett 
stenkast över länsgränsen mot Blekinge. Annette Mårtensson leg förskollärare, bor i Vissefjärda och kommer att 
jobba på fritids. Ulrika Patron kommer från Kosta och är leg förskollärare och kommer att arbeta med 
förskoleklassen. Catrin Gustafsson, Furuby är leg lärare åk 1-7 och kommer att vara klasslärare för åk 3-5 
tillsammans med Anna. Vår Anette Ericsson Persmåla, kommer att arbeta som klasslärare i åk 1-2. Anette är leg 
förskollärare och går en distansutbildning för att ha behörighet för åk 1-3. Nyanställd är också en annan 
älmebodabo; Linda G Hult, Skräddaremåla. Hon är utbildad kock och kommer att jobba med skolmåltider, städ och 
fritids. Vi säger varmt välkomna till Rävemåla friskola och önskar er Lycka till på era nya befattningar! 
 

Styrelsen har också jobbat med ”Etableringskontrollen”. Det är Skolinspektionen i Lund, som nagelfar alla nya 
friskolor inför etableringen. Allt måste vara i sin ordning med dokument, fastighet, antalet barn, anställningar, 
skolhälsovård, ja allt! -Det är och har varit otroligt mycket arbete, säger ordförande Febe, som lett arbetet. De flesta 
pusselbitarna börjar falla på plats nu. 

 



Måndagen den 29 maj tog fullmäktige beslutet om att sälja fastigheten för en krona. Det tar 2-3 veckor för beslutet 
att vinna laga kraft, men snart ÄR det verkligen VI OCH VÅR SKOLA! 
Mellanstadiebyggnaden har vi tillgång till sedan 3-4 veckor tillbaka. Där pågår ett omfattande arbete. Golvmattor 
har rivits ut. Väggarna spacklas. Tänkt är att det ska läggas in golvmattor av våra företagare i bygden. Därefter så 
ska det målas. Eller om det blir tvärtom.  
Under juni månad kommer det att arbetas varje TISDAG från kl 18, TORSDAG 
från kl 18 samt LÖRDAG från kl 10. Din hjälp behövs! Kom när det passar dig! 
Givetvis går det också att komma på andra tider. Kontakta då Tobias 070-642 97 21 eller Henrik 
070-676 03 00. OBS! Se detta som en bygdens angelägenhet. Alla kan och får mer än gärna vara 
med i arbetet! Ung som gammal! 
 
FRITIDS I VÅR REGI slår upp portarna redan måndag 3 juli. 
FRISKOLAN & FÖRSKOLAN välkomnar alla barn till skolstart den 21 augusti. Det beräknas börja 35 barn i  
F-årskurs 5. Skolan kommer att byggas på med åk 6 hösten 2018. 
 
-Vi har skolpengen, vi har personal och vi har lokaler, säger friskolestyrelsen. Dock är vi väldigt tacksamma och 
glada för de initiativ som nu tas för att förbättra vår ekonomi. Det är ändå så att det är nu i början som det är mest 
behövligt. När skolan växer elevmässigt efterhand, så har vi en större elevpeng att tillgå. Vi är också övertygade att 
vi stärker sammanhållningen i bygden genom att man kan vara med och stötta friskolan ekonomiskt och att man 
därmed känner sig delaktig i skolan på ett helt annat sätt än förut.  
Nu är det vi och vår skola; ingenting kan få det att ändras! 
 

Besök gärna hemsidan www.ravemalafriskola.se  



BEFOLKNINGSÖKNING igen! 
Återigen går vi plus. Vi ökar från 875 till 880 personer. Inflyttning 82, utflyttning 69. Döda, 17 födda 9. Totalt ger 
det ett plus på 5 personer per 31 december 2016. Grattis Älmeboda socken! 
ÖNSKAR KÖPA HUS 
Det bor en holländsk familj i Persmåla, som sedan ett år tillbaka hyr ett hus av Mats och Anette Ericsson. De trivs 
bra och letar nu efter ett eget hus att köpa nu i sommar för permanenboende. Max belopp 750 000:-. Har du ett hus 
att sälja, kontakta snarast Willem 072-568 22 47 eller Saskia 072-568 24 22. 
HUS TILL SALU 
Strånganäs Västergård, Strånganäs Östergård, Skolgatan 4 Yxnanäs samt Karlskronavägen 8 i Rävemåla. Dessa 
objekt finns på hemnet.se. 
LÄGENHETER ATT HYRA 3:or: Bokv. 2 F, Klockarg. 14. Kontakta Tingsrydsbostäder, Pia tel 441 83. 

HUS ATT HYRA Bänkeboda, ring Kerstin 0477-100 09 

EKENPARKEN VID RONDELLEN 
Ingen kan ha undgått att se vilken skillnad det blivit i området mellan rondellen och Älmegården. Nu senast så har 
bäcken rensats, man har planat ut marken däromkring och det har tagits bort buskage. Ett femtiotal fågelholkar som 
vuxendagis tillverkat i träslöjden har satts upp i parken och snart så ska det stängslas. Fåren från hembygds-parken 
kommer att beta även i Ekenparken. En grillplats har också gjorts iordning. Ta dig en promenad och titta! 
RÄVEMÅLA BYGDEGÅRD 
Här har det jobbats under vintern med att renovera källarlokalerna. En ny handikappanpassad ingång har gjorts på 
baksidan av huset. De gamla toaletterna är utrivna och ersatta av en ny. Väggar är rivna och det är nya ytskikt på 
golv och väggar. Ett nytt kök är uppsatt i ungdomsgården. Här har det hänt mycket tack vare ideella krafter! 
ÄLMEBODA FÖRSAMLING 
har köpt ett växthus som man kommer att sätta upp väster om (bakom) kyrkan. För odling, samvaro och rekreation. 
SVINAKTIGT I RÄVEMÅLA HEMBYGDSPARK.  Hembygdsföreningen 70 år! 
Våffelcaféet öppet kl 11-17, måndag-lördag 1 juli-20 augusti. Söndagsprogram kl 14-17, 18 juni-13 augusti. Se i 
kalendariet vad som händer de olika söndagarna. I år kostar kaffe & våffla 40:- , varav 10:- går till friskolan. Nya 
djur i år är grisarna som snart är på plats. Hus och inhägnad är byggt, tack snickarna! Kul med alla djuren i parken! 
Lasse Sigfridsson (f.d. Lasse Stefanz), Emil Sigfridsson och Emil Svensson uppträder på Sommarfesten 6 aug. 
ÄLMEBODA KYRKORUIN visas av Älmeboda hembygdsförening söndagar kl 14-17, 18 juni-13 augusti. 

YXNANÄS HEMBYGDSFÖRENING visar samlingarna söndagar under juli och augusti kl 13-15. 

KULAGÖLEN- REGNBÅGSFORELLSJÖN- 50 ÅR 
Älmeboda sportfiskeklubb bildades 1967 och firar i år 50 år. Kulagölen med 10 bryggor är en välskött och rofylld 
plats mellan Kållebo och Flishult. Fiskekort säljs bl.a. av Rävemåla Bilservice, Handlar´n och Trollsländan. Kortet 
kostar 100:-/dag för vuxna, barn 10-15 år 50:- och under 10 år är det gratis fiske. OBS! 3 fiskar/kort och dag. 
Respektera detta! Fiske utan kort är förbjudet. Sju utbildade fisketillsynsmän kollar så reglerna efterföljs. 
Älmeboda missionsförsamling 
har grillkvällar lördagarna 1, 8, 15, 22 och 29 juli kl 19 i Missionshuset Älmeboda. 
Trollsländan restaurang & CATERING  
kommer att ha grillkvällar fredagarna den 2, 9, 16 samt 30 juni från kl 17.30. Boka gärna på 600 11. 
FK ÄLMEBODA / LINNERYD söker med ljus och lykta efter några som kan hjälpa till med skötseln vid 
Kullbergs plan. Läget är AKUT hälsar Micke. Kan du avlasta lite? Kontakta Micke Stjernfeldt 070-248 71 48. 
Sockenstugecaféet är öppet kl 9-12 måndag, onsdag och fredag. En trevlig träffpunkt! 

HYR ETT BISAMHÄLLE TILL DIN TRÄDGÅRD I SOMMAR! 
Vill du ha mer och bättre pollinering av dina träd och växter, så hyr Thomas Karlsson ut ett bisamhälle för 1 200 kr 
exkl moms. Du får dessutom 7 kg = 10 burkar honung från ”ditt” samhälle. Bönemåla Biodling tel 070-67 611 01. 
TRÄDGÅRDSKOMPOSTEN på Bangatan är öppen helgfria lördagar mellan kl 9-12 t.o.m. 11 november. 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN på Bangatan är öppen helgfria lördagar 9-12. Under April till september är 
det dessutom öppet helgfria torsdagar kl 17-19.  



 

 
 
 
 
 

Fr 9 JUNI Sockenstugecafé i Sockenstugan kl 9-12 alla mån, ons och fredagar i sommar. Älmeboda församling 
Fr 9 Grillkvällar 9, 16, och 30 juni från kl 17.30 på Trollsländan. Boka gärna på 600 11 Restaurang Trollsländan 
Lö 10  Loppis i Holken kl 9-14. Hyr bord 164 11 Föreningen Holken 
Lö 10 Återvinningscentralen öppen helgfri lördag kl 9-12. FK Älmeboda / Linneryd 
Lö 10 Trädgårdskomposten öppen alla helgfria lördagar kl 9-12. Älmeboda sockenkommitté 
Lö 10 FK Älmeboda / Linneryds A-lag -Växjö United kl 14 Linneryds IP. FK Älmeboda / Linneryd 
Sö 11 Mässa De äldres dag i Älmeboda kyrka. Erland och Ann. Efteråt blir det 

samkväm i Sockenstugan. 
Röda korset Älmeboda församling 

Sö 11 Vi firar vår FRISKOLA! På skolgården kl 14. Underhållning med Peje & Co, 
insamling ”Skänk en bänk”, servering, uppvaktning, lotter, presentation av lärare. 

Sockenkom. Föräldraför. 
Utvecklingsför. Rävemåla friskola 

Sö 11 FK Älmeboda / Linneryds Utvecklingslag - Vissefjärda GOIF Kullbergsplan kl 17 FK Älmeboda / Linneryd 
Må 12 Sockenstugecafé alla måndagar kl 9-12 i Sockenstugan. Älmeboda församling 
Ti 13 Biblioteket i Byahuset öppet kl 10-13 och 16-19 tisdagar och torsdagar. Tingsryds kommun 
On 14 Sockenstugecafé alla onsdagar kl 9-12 i Sockenstugan. Älmeboda församling 
To 15 Återvinningscentralen öppen torsdagar  kl 17-19. FK Älmeboda / Linneryd 
To 15 Biblioteket öppet torsdagar kl 10-13 och 16-19 torsdagar och tisdagar. Tingsryds kommun 
Fr 16 Sockenstugecafé alla fredagar kl 9-12 i Sockenstugan. Älmeboda församling 
Fr 16 Skolavslutning Rävemålaskolan i Rävemåla kyrka. Rävemålaskolan föräldraföreningen 
Sö 18 Barnens Dag i Rävemåla Hembygdspark kl 14. Full fart med Tuta & Kör, Pippi, 

tipspromenad, sagotant. Våffelcafé. 
Älmeboda hembygdsförening 

Sö 18 Gransåsmötet med Älmeboda missionsförsamling kl 14. Älmeboda missionsförsamling 
Sö 18 FK Älmeboda / Linneryds Utvecklingslag - Konga SK Kullbergsplan kl 17 FK Älmeboda / Linneryd 
On 21 FK Älmeboda / Linneryds A-lag - Kalmar AIK kl 19 på Linneryds IP FK Älmeboda / Linneryd 
Sö 25 Dragspel och sång med Dag Runesson, Ulfsryd kl 15. Våffelcafé. Kl 14-17. Älmeboda hembygdsförening 
Sö 25  Gudstjänst i Älmeboda kyrkoruin kl 11. Präst Jörgen G. Älmeboda församling 
Lö 1 JULI Våffelcafé i Rävemåla Hembygdspark 1/7- 20/8. Mån-lör kl 11-17, sö kl 14-17. Älmeboda hembygdsförening 
Lö 1 Grillkvällar i Älmeboda Missionhus lördagar 1, 8,15, 22 och 29 juli. Älmeboda missionsförsamling 
Lö 1 Sparbanken Eken Cup på Kullbergs plan för flickor och pojkar. Kom och heja! FK Älmeboda / Linneryd 
Sö 2 Biets dag med Hästrikets Biodlarförening i Hembygdsparken, Rävemåla kl 14-17 Ä hembygdsför. Hästrikets Biodlarf. 
Ti 4 FK Älmeboda / Linneryds A-lag-Saxemara, Linneryds IP kl 19 FK Älmeboda - Linneryd 
Sö 9 Sommargudstjänst i Hembygdsparken, Rävemåla kl 15. Hembygdsföreningen 

bjuder gudstjänstdeltagarna på kyrkkaffe. Våffelcafé för övriga. 
Älmeboda hembygdsförening 
Älmeboda församling 

Lö 15 Loppis i Holken kl 9-14. Hyr bord 164 11 Föreningen Holken 
Sö 16 Dragspelsstämma i Hembygdsparken, Rävemåla från kl 14. Vi bjuder 

dragspelare på kaffe & våffla. Våffelcafé och korvförsäljning. 
Älmeboda hembygdsförening 

Lö 22 Slåtter Klockstapelbacken vid Älmeboda kyrkoruin kl 10. Hjälp gärna till! Kaffe. Älmeboda hembygdsförening 
Lö 22 Slåtterandakt i Kyrkoruinen kl 18. Präst Erland. Vid regn i kyrkan, Rävemåla. Älmeboda församling 
Sö 23 Torparsöndag vid Gransåsstugan i Hembygdsparken, Rävemåla kl 14-17.  Älmeboda hembygdsförening 
To 27 Slåtter hembygdsparken, Rävemåla kl 14. Slåttergröt. Välkommen att vara med! Älmeboda hembygdsförening 
Sö 30 Folkmusikmässa i Älmeboda kyrka kl 11. Därefter spelmansstämma i 

Hembygdsparken. Spelmän & kvinnor från Korröfestivalen. Våfflor o korvförsäljn. 
Älmeboda församling Älmeboda 
hembygdsförening 

Lö 5 AUG Kyrkogårdsvandring i Rävemåla kl 16. Musik i sommartid kl 18 i kyrkan. Hembygdsför och församling 
Sö 6 Sommarfest/ Hemvändardag i hembygdsparken. Ta med gamla skolfoton! 

Servering hembakat och ostkaka. Lotterier. (Våffelcaféet stängt idag) Lasse 
Sigfridsson (f.d. Lasse Stefanz), Emil Sigfridsson och Emil Svensson uppträder. 

Älmeboda hembygdsförening 
som firar 70 år! 

Må 7 FK Älmeboda - Linneryds A-lag - IFK Karlskrona kl 19 Kullbergs plan FK Älmeboda / Linneryd 
Lö 12  Loppis i Holken kl 9-14. Hyr bord 164 11 Föreningen Holken 
Lö 12 Bussutflykt till Ohsabanan, och bil-musik-leksaksmuseet i Rydaholm. Info Roger Älmeboda hembygdsförening 
Sö 13 Djurens dag i Hembygdsparken, Rävemåla kl 14-17. Besök av olika djur. Gratis 

ponnyridning och gratis korv till alla barn! Rolands hästskjuts. Bräknebygdens 
spelmän. Våffelcafé och korvförsäljning. 

Älmeboda hembygdsförening 

Må 21 Rävemåla friskola börjar sin hösttermin. TACK TILL ALLA SOM GJORT DETTA       MÖJLIGT! 
To 24 Cirkelträningsgympan med Helena börjar för terminen! Kl 19 i Byahuset FK Älmeboda / Linneryd 
Lö 26 FK Älmeboda / Linneryds A-lag – Rydaholm kl 14 Kullbergs plan FK Älmeboda / Linneryd 
Sö 27 Gudstjänst i gamla skolan, Yxnanäs kl 15. Medverkan av Gert Blom. Y hembygdsför och Ä församling 
Lö-Sö 2-3 /9 Tingsryds Konst & Hembygdsrunda.   www.konstohembygd.se Hembygdskrets, Konstför. Kommun 

 

 

Älmebodabladet nr 3 2017 kommer i början av 
september. Vill du ha med ett evenemang eller en 
notis? Kontakta Pia tel. 603 55, 
pia@ekoreklam.se 

Händer i 
Älmeboda 

www.ekoreklam.se 


