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Noterat
PRO. Mer än åttio medlemmar kom till Föreningshuset för att 
delta i Vissefjärda PRO:s november. Verksamhetsplan och 
budget för 2017 fastställdes. Fyra nya medlemmar välkom-
nades och antalet medlemmar är nu 174. Den 8 december 
inbjuds till PRO julbord i Föreningshuset. två kortfilmer visa-
des. Mötet avslutades med paketauktion och ropare var Sven 
Nilsson.

Johansfors musikkår och Emmaboda/Algutsboda kyrko-
kör lockade storpublik till Algutsboda kyrka på söndags-
kvällen. Foto: Peter Lejon

Kår och kör fyllde 
Algutsboda kyrka 
till sista plats
Johansfors musikkårs 
och Emmaboda/Alguts-
boda kyrkokörs konsert  
i Algutsboda kyrka lock-
ade 320 besökare på 
söndagen.

AlgutsbodA. Den tradi
tionella adventskonser
ten lockar alltid mycket 
folk, men på söndags
kvällen var det nog lite 
extra mycket folk. Det 
fanns inte en enda ledig 
plats i kyrkbänkarna.

Gudstjänsten hölls av 
komminister Lina Petré 
som bland annat läste 
upp en adventshälsning 
från biskopen i Växjö 

stift Fredrik Modéus och 
hälsade årets konfirman
der i Emmaboda pastorat 
välkomna. Musikkåren 
framförde mer eller 
 mindre kända jul
nummer med soloinsat
ser av bland andra Sofia 
 Wetterlund på tvärflöjt. 
Kyrkokören sjöng jul
sånger och adventsstäm
ningen i det snudd på 
överfyllda kyrkorummet 
var förtätad.

Musikkåren leddes av 
Gunnar Magnusson och 
kören av Linnea Peters
son.
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Annika Hjalmarsson och Erland Berg tillhör de entusiaster som skrivit en bok om skogsområdet Ulvamon. Foto: Peter Lejon

”Ulvamon har en plats i lokal folktro”
Skogsområdet Ulvamon i 
Långasjö socken var en 
gång tätt befolkad. Nu finns 
där inga bofasta, och om 
detta handlar en alldeles 
nyutkommen bok.

långAsjö. En grupp entu
siaster har sammanställt 
en historik över skogs
partiet Ulvamon som 
 ligger strax söder om Ram
sjö mot Blekingsgränsen.

– Det började med en
 artikel i vår lokala tidning 
Träskoposten för tre år 
 sedan. Vi kände att vi kun
de göra mycket mer av 
 ämnet, sa Annika Hjal

marsson när hon tillsam
mans med Erland Berg 
presenterade boken 
Ulvamon – ett gränsland i 
tid och rum på Loket i för
ra veckan.

erland bergs familj på 
 fädernet härstammar från 
Ulvamon. Han har varit 
drivande i det detektivar
bete som nu kan visa var i 
princip alla soldat och 
husartorp, backstugor och 
jordkulor har funnits.

– Nu finns det inga
 bofasta i Ulvamon längre, 
bara några fritidshus. För 
hundra år sedan och dess

förinnan fanns det över 30 
boställen i området, sa 
 Erland Berg.

Erland Berg har också 
tillverkat skyltar och på 
sikt ska det sättas upp en 
skylt vid varje stengrund 
som minner om det folkliv 
som en gång funnits i 
Ulvamoskogen.

– Ulvamon tillhör både
Långasjö och Ulvsmåla på 
Blekingesidan, sa Annika 
Hjalmarsson.

bland de hantverk som 
finns omnämnda i 
Ulvamon märks bland 
 annat beckkokning, 

kvarnverksamhet i 
Nättraby ån och tjärpro
duktion.

– Det har dessutom fun
nits försäljning av diverse 
varor i vissa stugor, sade 
Erland Berg.

– Ulvamon har en plats i 
lokal folktro. Bland annat 
har man trott att ingången 
till helvetet funnits där, 
den så kallade Fankens 
farstu, sade Annika Hjal
marsson.

Boken, som är 80 sidor 
tjock, har finansierats av 
Långasjö hembygdsfören
ing.
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Noterat
Bridge. Emmaboda bridgeklubb har spelat en ny omgång. 
Resultat: 1) Bengt thuresson-Greger Alfonsson, 227,2 p.  
2) Sven-Eric Svensson-Ronny Johansson, 205,7 p. 3) Leif 
Petersson-Kurt Ottosson, 197,1 p. 4) Inga Zackrisson-Ove 
Zackrisson, 192,8 p. 5) Jörgen Steen-Göte Nissinen, 187 
poäng. 

Alkohol stals vid inbrott
emmAbodA. Ett inbrott inträffade natten till onsdag 
på Lokstallsgatan i Emmaboda. Någon gång under 
natten har någon eller några krossat en ruta på Nöjes
huset, tagit sig in via det och sedan stulit sju flaskor 
med alkoholhaltigt innehåll. 

Det finns inga spår efter gärningsmännen.
– Vi har inga signalement på gärningsmännen,

men naturligtvis är vi intresserade om någon har sett 
någonting, säger Glenn Adolfsson på Nybropolisen.

emmAbodA. Just nu kalky
lerar landstinget, som är 
byggherre, med en total
kostnad för den nya hälso
centralen på 110 miljoner 
kronor. Då är inte rivning
en av den nuvarande 
 hälsocentralen inräknad.

– Vi vet inte exakt var vi
hamnar förrän anbuds
förförandet är klart. Nu 
jobbar vi med detaljprojek

tering som ska vara klar i 
mitten av januari. Därefter 
ska vi lägga ut anbuden 
och i mars har vi närmare 
besked, säger LarsBertil 
Lindström, byggprojekt
ledare på landstinget.

Planen är att den nya häl
socentralen ska vara i drift 
i december 2018 och bygg
tiden beräknas bli 18 

 månader med byggstart i 
april 2017.

– När vi är framme vid
inflyttning kommer allt 
inte att kunna flyttas in 
med en gång. Det måste 
ske stegvis, och den nuva
rande hälsocentralen ska 
rivas i januari 2019.

I den nya hälsocentralen 
ska dessutom folktandvår
den, öppenpsykiatrin, 

 rehabilitering och familje
central med bland annat 
mödravård och öppen för
skola inrymmas. Familje
centralen blir ett samar
bete mellan landstinget 
och Emmaboda kommun. 
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Hälsocentral börjar 
byggas i april 2017
● Den nya hälsocentralen på Taxitorget blir dyrare än planerat,
men hur mycket dyrare den blir är ännu inte klart.
● Byggnationen påbörjas i april.

Sprit stals vid inbrott i villa
bodA glAsbruk. Polisen fick under tisdagen in en 
 anmälan om ett inbrott i en villa i Boda glasbruk.  
Via ett krossat fönster till källaren har någon tagit sig 
in i villan och enligt anmälan har det stulits bland 
 annat eltandborstar och tio flaskor sprit. 




