
ÄLMEBODABLADET 

 
 

LANDSBYGDENS DAG Lördag 2 juli kl 10-12 

Välkommen till en trevlig förmiddag vid Handlar´n lördag 2 juli kl 10-12. Tillsammans löser vi Melodikrysset kl 10 

och bjuder på kaffe till krysset! Vem bakar godaste småkakan? Inlämning senast 10.30. Försäljning av honung, olja 

från Karin och Klas-Göran, bröd bakade av Frida. Vi välkomnar våra nyinflyttade med liten present. Handlar´n 

bjuder barnen på glass kl 11. Älmeboda församling och Centerpartiet medverkar. Samma dag är det också 

Sparbanken Eken Cup vid Kullbergs plan. Våffelcafé i Hembygdsparken. Grillkväll i Älmeboda missionshus kl 19. 

BEFOLKNINGSÖKNING  

Precis! Du läste rätt! 2015 ökade befolkningen med hela 14 personer! Vi har ökat från 861 personer till 875! Helt 

fantastiskt om man betänker att vi i decennier haft runt 20 minus varje år. Hoppas att dessa glädjande siffror som 

visar plus kan bestå även kommande år! (2012 +/- 0 och 2013 +/- 0, 2014 hade en ökning med 2 personer.) 

VI HOPPAS PÅ EN FRISKOLA 

Skolinspektionen har under april hört av sig både till friskolegruppen och till kommunen och önskat svar på frågor. 

Både barn och utbildningsnämndens politiker och friskolegruppen har noggrant besvarat frågorna och skickat sina 

svar till Skolinspektionen. Sockenkommittén tog tillfället i akt och gjorde en skrivelse från bygden och underströk 

frågans vikt. Det är många som vill starta friskola. Speciellt ifrån storstadsregionerna, som vill starta nischade 

skolor. I staden finns ett stort elevunderlag och därmed också ekonomi, så därför har de lättare för att få igenom sina 

ansökningar. I närheten av oss, på ren landsbygd, är det Virestad som framstår som ett bra exempel på hur man 

genom att bli en friskola kan lyckas få en positiv utveckling till stånd i bygden. Under september ger 

Skolinspektionen besked. Nu hoppas vi att detta går i lås! Det skulle betyda mycket för bygden. 

HÖJt PRIS på BYAHUSETS GYM 

Sedan starten 2004 så har vi haft samma låga pris på våra gymkort. Från den 1 augusti höjer Företagarföreningen 

priset från 900 till 1.100 kr för ett årskort. Pensionärer och ungdomar 880 kr Kvartalskorten höjs från 4 till 500 kr. 

För passertaggen betalar du 200 kr och alla som har gymkort ska ha en egen tag. Systemet med taggar, fungerar 

jättebra. Det hoppas vi att ni också tycker! Var snälla och tänk på att torka av maskinerna efter er, hänga tillbaka 

vikter och dylikt, samt att dubbelkolla att ytterdörren är ordentligt stängd. Vill du förnya ditt kort? Ring Monica 

070-531 05 68, eller Roger 603 55 / 070 216 77 90. 

VÅFFELCAFÉET 

Att vara i Hembygdsparken är jättetrevligt. Man träffar trevliga människor. Just nu pusslas schemat ihop inför 

sommaren. Kan du tänka dig att vara med och grädda våfflor? Caféet öppnar 1 juli och håller på till 20 augusti och 

är öppet kl 11-17 måndag till lördag. Du kan välja mellan hel och halvdag. Ring Birgitta 0477-600 69. Arrangör är 

Älmeboda hembygdsförening. 

HUS TILL SALU 

Brännebo Solhem, Ingemundemåla Källedal, Lidanäs Södergård, Stenkilsmåla 2, Östergöl 2. Snickarvägen 18, 

Yxnanäs samt Åskefällalund 13. Rävemåla: Hembygden 7, Rävemåla gård, Kyrkogatan 50, Gamla vägen 17. 

Skogsmark till salu i Skräddaremåla och Kållebo. 

LÄGENHETER finns det fortfarande inga lediga. Du ringer till Pia Anderzon 441 83 för att ställa dig i kö. 

NY FÖRETAGARE 

Vi välkomnar Caroline Oskarsson på Esselies Treatsments både till bygden (fast hon bott här ett tag) och som ny 

företagare. Caroline har öppet för behandlingar på Kyrkogatan 29 (hörnet Fabriksgatan) i Rävemåla. Hon behandlar 

olika smärtor, som ryggvärk, knäproblem, tennisarmbåge etc. Behandlingsformen går ut på att återställa 

nervsystemets kontakt med kroppen och blodtillförsel till musklerna. Ring 076-16 16 012 om du vill boka tid. 

UNDER KONST & HEMBYGDSRUNDAN 3-4/9 kommer Älmeboda kyrka att ha en utställning med 

stjärnor som tema. Har du några att låna ut kontakta Birgitta 600 69 eller Majken 602 63. 

YXNANÄS HEMBYGDSFÖRENING visar Hembygdsmuséet i gamla skolan samt Fornstugan söndagar i juli 

och augusti kl 13-15. En resa till Halland för att bland annat titta på Berte museum blir det söndagen den 19 juni. 

Om det finns platser kvar vet Leif, 0477/660 59. 

 
Handla på hemmaplan – gynna våra affärer och företag! 

EKOREKLAM.SE 



Vi projekterar er 
nya avloppsanläggning.

Från kontakt med kommun 
till komplett installation.

Välkommen att kontakta
David Svensson, Skarmansmåla

ÄLMEBODA HEMBYGDSFÖRENING visar Älmeboda gamla kyrka (kyrkoruinen) söndagar 19/6 -14/8 
kl 14-17. I Hembygdsparken i Rävemåla visas hus och samlingar söndagar 19/6 - 14/8. Program varje söndag, 
se kalendern. Nytt för i år är dragspelsstämman 17/7 och besök av antikexperten Helena Löwenstierna den 24/7.
Våffelcafé 1/7 - 20/8 må-lö kl 11-17. Kom och titta på hönsen, fåren och lammen. 
Hembygdsföreningen erbjuder sina medlemmar en gratis bussresa till Tyrolen, Blädinge, för att vara med och fira 
hembygdsrörelsens 100-årsjubileum. Anmälan senast 31/7 till Roger 0477/603 55.

 spelas på Kullbergs plan lördag 2 juli för 33:e året. Kom och heja!SPARBANKEN EKEN CUP
AFRIKANSK TRUMKURS med yoga och meditation hålls i Kvisingsbo 26-30 juni. Intresserad? 
Kontakta Kristina Aspeqvist tel. 0708-54 55 31.

 Caroline Oskarsson drar igång Ängadals Bootcamp Rävemåla 4 juli. Vill du vara med? SOMMARGYMPA
Anmälan senast 20 juni. Passen är tis- och torsdagar kl 19.30 samt söndag kl 10. 50 kr per tillfälle eller 600 kr 
för alla sex veckorna. Anmäl dig på 076-16 16 012.

HELGSMÅLSRINGNING i den vackra klockstapeln i Älmeboda lördagar kl 18. Tack Tore och Berit!

 på Bangatan öppen helgfri lördag kl 9-12. Sockenkommittén håller öppet.TRÄDGÅRDSKOMPOSTEN
ÅTERVINNINGSCENTRALEN på Bangatan öppen torsdagar kl 17-19 samt lördagar kl 8.30-12.30. 
FK Älmeboda / Linneryd ser till att det är öppet.

 som visar vad som är på gång i bygden finns på banken, Rävemålet och Handlar´n.SKÄRMAR
Cesars trädgård, Glasholmen keramik, Lilla Gunghästen, tummestenen i Makrismåla, Djupasjön, BESÖK 

Östergöl, Älften, Klostergrottan i Flishult, Holkens loppisar, kyrkoruinen, hembygdparken. Tänk att nästan alla 
vägar leder nånstans (inga återvändsvägar) så ut på cykelrundor och promenader och njut av sommaren!

HANDLA HOS HANDLAR´N!
För varje 200-lapp du handlar, så får du en stämpel. När kortet har 10 stämplar så får du en hundralapp att 
handla för! Har du inget kort? Fråga efter ett i affären nästa gång du handlar!

Tryck och utdelning kostar oss mycket pengar. Vill du annonsera här i nästa nummer? Kontakta Pia 0477-603 55.



 

 
 

 

 
 

On 15 JUNI Må bra vecka med seniorcafé på Älmegåren kl 14. Terminsavslutning. Tingsryds kommun Vuxenskolan 

On 15 Sockenstugecafé varje mån, ons och fredag kl 9-12 i Sockenstugan Älmeboda församling 

To 16 Sommartid på Biblioteket: öppet endast torsdagar kl 15.30-19.30 t.o.m. 22 aug. Tingsryds kommun 

To 16 Återvinningscentralen öppen varje helgfri torsdag kl 17-19 under sommaren FK Älmeboda / Linneryd 

Fr 17 Skolavslutning i Älmeboda kyrka kl 9. Rävemålaskolan 

Lö 18 Återvinningscentralen öppen kl 9-12 helgfri lö maj-sep på Bangatan i R-a FK Älmeboda / Linneryd 

Lö 18 Trädgårdskomposten på Bangatan i Rävemåla öppen varje helgfri lö kl 9-12 Älmeboda sockenkommitté 

Sö 19 Kyrkoruinen i Älmeboda visas varje söndag kl 14-17 till och med 14 augusti. Älmeboda hembygdsförening 

Sö 19 Yxnanäs hembygdsförening anordnar bussresa till Halland. Se sidan 1 Yxnanäs hembygdsförening 

Sö 19 Barnens Dag i Hembygdsparken kl 14. Ponnyridning, tipspromenad, sagotant. 
Pippi kommer! Våffelcafé. Glass till alla barn.  

Älmeboda hembygdsförening 

Sö 19  Jazzkonsert och gudstjänst i Älmeboda kyrka kl 17. Samarrangemang 
Mundekulla Folk och Jazzdagar och Emmaboda Live Jazz. Erland, Ann 

Älmeboda församling m fl 

Sö 19 FK Älmeboda / Linneryds B-lag möter Urshults IF kl 17 på Kullbergs plan FK Älmeboda / Linneryd 

Sö 19 Gransåsmötet kl 14. Medverkan gör Kjell Samuelson. Älmeboda missionsförsamling 

Må-on 20-22 Fotbollskola Kullbergs plan kl 16-19 för åldrarna 5-15 år. Kostar 300:- inkl t-shirt, 
vattenflaska mm. Anmälan till Maria 070-363 42 26 eller Helen 070-99 99 371 

FK Älmeboda / Linneryd 

To 23 Fk Älmeboda / Linneryd möter Sölvesborg GoIF kl 19 på Linneryds IP FK Älmeboda / Linneryd 

Sö 26 Gudstjänst i Älmeboda kyrkoruin kl 11. Erland J, Ann P Älmeboda församling 

Sö 26 Dragspel och sång med Dag Runesson i Hembygdsparken kl 14-17. Våffelcafé. Älmeboda hembygdsförening 

Fr 1 JULI Premiär för våffelcaféet i Hembygdsparken. Öppet må-lö kl 11-17 t o m 20/8 Älmeboda hembygdsförening 

Lö 2 Landsbygdens dag vid Handlar´n kl 10-12. Se sidan 1 Älmeboda sockenkommitté 

Lö 2 Sparbanken Eken Cup spelas på Kullbergs plan Kom och heja! FK Älmeboda / Linneryd 

Lö 2 Grillkväll vid Älmeboda missionshus kl 19 varje lördag i juli. Älmeboda missionsförsamling 

Sö 3 Yxnanäs hembygdsförening visar fornstugan och samlingarna i gamla skolan 
varje söndag under juli och augusti. 

Yxnanäs hembygdsförening 

Sö 3 Gudstjänst i Hembygdsparken i Rävemåla kl 15. Hembygdsföreningen bjuder på 
kyrkkaffe med kakor. Våffelcafé för övriga gäster. 

Älmeboda hembygdsförening samt 
Älmeboda församling 

Sö 3 FK Älmeboda / Linneryd möter Alvesta GoIF kl 14 på Kullbergs plan. FK Älmeboda / Linneryd 

Sö 10 Torparsöndag vid Gransåstugan kl 14-17. Våffelcafé. Älmeboda hembygdsförening 

Sö 17 Dragspelsstämma i Hembygdsparken. Vi bjuder dragspelare på våffla. Kl 14-17. Älmeboda hembygdsförening 

Lö 23 Loppis i Holken Yxnanäs kl 9-14. Föreningen Holken 

Lö 23  Slåtter vid Klockstapelbacken i Älmeboda från kl 10. Kom och hjälp oss så bjuder 
vi på kaffe, smörgåsar samt några timmars trevlig samvaro .  

Älmeboda hembygdsförening 

Lö 23 Slåtterandakt i Kyrkoruinen i Älmeboda. Vid regn i Älmeboda kyrka. Älmeboda församling 

Sö 24 Vi uppmärksammar att Hembygdsrörelsen i år är 100 år. Besök av antikexperten 
Helena Löwenstierna, Tingsryd. Ta gärna med dig något som du vill visa Helena! 

Älmeboda hembygdsförening 

To 28  Slåtter i Hembygdsparken, Rävemåla. Vi bjuder på slåttergröt, kaffe, smörgåsar 
och slåttergröt till dig som vill ställa upp och hjälpa till gärna timmar. Från kl 14. 

Älmeboda hembygdsförening 

Sö 31 Folkmusikgudstjänst i Älmeboda kyrka kl 11. Därefter blir det spelmansstämma i 
Hembygdsparken, där spelmän från Korröfestivalen underhåller. 

Älmeboda församling o Älmeboda 
Hembygdsförening 

Lö 6 AUGUSTI Kyrkogårdsvandring med Willy och Göran på kyrkogården i Rävemåla kl 16. Ä församling o Hembygdsför 

Lö 6 Musik i sommarkväll i kl 18 i Älmeboda kyrka. Älmeboda församling. 

Sö 7  Hemvändardag / sommarfest i hembygdsparken kl 14-17. Sveriges Cultband 
underhåller. Utställningar. Gärdsgårdsbygge, stickhyveln, smedjan o 
tändkulemotorn igång. Lotterier, kaffeserveringmed hembakat, ostkaka.  

Älmeboda hembygdsförening 

Lö 13 Loppis i Holken Yxnanäs från kl 9. Föreningen Holken 

Lö 13 Bussutflykt till Tyrolen, Blädinge, där Hembygdsrörelsens 100-årsjubileum firas. 
Resa utan kostnad för medlemmar. Anmäl: 603 55, XXXX 

Älmeboda hmebygdsförening 

Sö 14 Djurdag i Hembygdsparken kl 14-17. Besök av olika djur. Åk Rolands hästskjuts. 
Bräknebygdens spelmän underhåller.  

Älmeboda hembygdsförening samt 
LRF 

Sö 21 FK Älmeboda / Linneryds B-lag möter IFK Grimslöv / V Torsås kl 17 Linneryds IP FK Älmeboda / Linneryd 

Ti 23 Biblioteket öppnar igen efter semestern på tisdagar kl 10-13. Tingsryds kommun 

To 25 Biblioteket öppet nu även på torsdagsförmiddagar kl 10-13 samt också 15.30-
19.30 

Tingsryds kommun 

 

 

Älmebodabladet nr 3 2016 kommer i slutet av augusti. 
Vill du ha med ett evenemang eller en notis?  
Kontakta Pia tel. 603 55, pia@ekoreklam.se 

Händer i 

Älmeboda 



ÄUB - Älmeboda Utvecklingsbolag och ÄSUF - Älmeboda sockens utvecklingsförening startades 
för drygt 1 år sen på initiativ av boende och invånare i Yxnanäs, Rävemåla och Älmeboda. Syftet var att 
utveckla bygdens näringsliv och se till så att välfärd och attraktionskraft blir bestående.

En av många målsättningar är att utnyttja befintligt och attraktivt marknadsläge vid trafikerad fyrvägs–
korsning mellan Kalmar, Kronobergs och Blekinge län genom sammanslagning av befintlig livsmedels– 
butik, kiosk, restaurang och bensinmack i Rävemåla. Vi tror nämligen att man genom en central plats  
med omfattande service kan fånga upp många av de som idag passerar vår bygd. Vårt mål är också att vi 
genom restaurangrörelsen ska kunna laga mat åt skolan. Vi avser också att ge intresserade möjlighet att 
köpa andelar i rörelsen.

ÄUB och ÄSUF avser att anställa projektledare samt utveckla och förfina markområde och fastighet 
vid befintlig kiosk, restaurang och bensinmack belägen vid trafikerad genomfartsled i närheten av tre  
länsgränser.

Men också stärka, öka och utveckla närservice för boende. Härigenom kan vi också öka sysselsättning 
för företag och personer bosatta i bygden och skapa intresse för nyinflyttning.

Bevara skolan är en annan sak som engagerar oss. I och med att skolan försvinner i kommunal regi, har 
ÄUB och ÄSUF som målsättning att medverka till igångsättning av friskola. Detta arbete fortgår.

Detsamma gåller Ekenparken – här har vi som plan, och även påbörjat att försköna markområdet  
mellan Älmegården och rondellen. Göra det attraktivt för oss som bor och verkar här men även en  
upplevelse för dem som passerar vår bygd.

Vi vill också utveckla ytterligare servicenäringar - till exempel marknad för närodlat och ekologiskt, 
elstolpar för miljöbilar, ställplatser för husbilar och tung trafik som vi vet passerar vår bygd, duschar och 
eventuellt övernattningsrum, möjligheter att arrangera konferenser med mera.

Kommunen, företag och olika organisationer har ställts sig positiv till vårt arbete. Nu gäller det också 
att utföra saker i positiv riktning och där vill vi ha så många som möjligt med oss. Vi vet att det finns en 
stor möjlighet att bevara bygden och också utveckla den.

Vår plan är att inom en snar framtid kalla till offentligt möte där vi vill informera om vårt arbete men 
också där vi vill höra vad just du tycker och förhoppningsvis också att just du kan ge oss nya idéer för  
bygdens fortsatta utveckling.

Har du frågar, idéer eller vill diskutera vilken väg vi ska gå, så får Du gärna höra av Dig till  
någon av oss i styrelsen för ÄUB, som består av ordförande Henrik Nilsson, kontakttelefon: 070-676 03 00  
eller mail: almebodautvecklingsbolaget@hotmail.com, Maria Petersén, Annica Nilsson, Thommy  
Jönsson, Lennart Nilsson, Bengt Holmqvist, Magnus Oseén, Urban Gustavsson och Kent Algotsson.
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