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Vårfesten med Hjortsbergaskolans förskoleelever upp till sjätteklassare, bjöd på en härlig dans-
uppvisning på en lite lätt regnvåt plan efter nattens regn.
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Grannsamverkan …
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Mickes engagemang gör oss tryggare

Är det månne Nemo i egen hög person (öh…fisk) som simmar omkring så 
fridfullt i Niklas Petterssons akvarium? Han har hittat hem nu i alla fall…

Hej på er där ute! Jag börjar med 
en liten presentation av min själv, 
då säkert inte alla vet vem jag är:

Jag heter Michael lJunggren 
och bor på Åvägen 3, i Tors ten 
Sunds gamla hus, så vet alla vilket 
jag menar. Jag flyttade till Hjorts
berga samhälle 2008, tillsammans 
med mina två barn Ted och Tim. 
Jag valde detta samhälle då vi ti
digare bott i Forsdala, som tillhör 
Hjortsbergaskolans upptagnings

område, så båda pojkarna hade 
tidigare gått i skolan här. 

efter ett par år träffade jag 
min sambo, så med hennes son 
sedan tidigare är vi nu fem per
soner som lever tillsammans in
nanför dessa numera gråa väggar. 
Tidigare var ju huset gult om ni 
kommer ihåg. 

Jag Jobbar i tekniska förvalt
ningen i Växjö kommun, där jag 

har haft ett par olika chefsroller, 
med ansvar framförallt inom ren
hållningsverksamheten. 

Jag fick frågan under förra 
året om jag skulle vilja ta på mig 
rollen som kontaktansvarig för 
grannsamverkan, och jag funde
rade inte alls utan sa ja direkt. 
Självklart såg jag möjligheter att 
engagera mig i samhället, lära 
känna några fler av oss alla som 
bor här med mera.

Michael Ljunggren bor i Torsten Sunds gamla hus som gått från gul till diskret ljusgrå färgskala.



Informationen som kommer via 
Trygga Gatan är sånt som polisen 
tycker är relevant, och det innebär 
tips och händelser från vårt egna 
område samt från de grannsam
verkansområden som an gränsar 
eller har någon annan koppling 
till Hjortsberga. 

Vill du eller ni ha hjälp med 
att anmäla er till Trygga Gatan, så 
ta kontakt med mig eller någon i 
samhällsföreningen.

till hösten planerar Jag att 
vi ska ha någon form av aktivitets
kväll, med kanske ett försäkrings
bolag, polisen eller liknande, med 
lite tips osv om hur vi kan skydda 
oss och vår egendom inför den 
mörka årstiden. 

Men fraM tills dess, prata 
med era grannar, och även om de 
inte är med i Trygga Gatan, så är 
det bra att tala om att man kanske 
ska åka bort en vecka och att huset 
står tomt eller liknande. Då är det 
lättare att hålla ett öga öppet och 
kanske se om något misstänkt hål
ler på att hända.

Med vänliga hälsningar: 
Michael Ljunggren 
Grannsamverkansansvarig

Epost: 
micke.ljunggren@gmail.com 
Tel: 0470435 82 (dagtid) 
Tel: 070572 95 84 (kvällstid).

Text: Mikael Ljunggren
Foto: Jan-Ingmar Magnusson

… i Hjortsberga/Kvenneberga
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när det gäller grannsaM-
Verkan här, i Hjortsberga/Kven
neberga så är vi i skrivande stund 
33 stycken medlemmar. Vi kan 
ju säkerligen bli några till och 
det absolut bästa sättet är ju att 
vi pratar med våra grannar om 
grannsamverkan, hur man anmä
ler sig, och så vidare. 

alla forMer aV ansökning-
ar går bra, men det finns vissa 
minimikrav som måste komma 
mig tillgodo innan jag kan lägga 
upp en ny medlem. Förutom för 

och efternamn så behövs så klart 
en adress, ett mobilnummer eller 
hemnummer, samt en fungeran
de epostadress. 

efter att Jag lagt in alla upp
gifter, så kommer det att skickas 
ut ett email från något som he
ter Trygga Gatan. Detta email 
ska den nya medlemmen svara 
på (verifiera) så att allting blivit 
rätt och att medlemmen kan få 
alla de uppdateringar som polisen 
skickar ut. Jag kan också skicka 
ut meddelanden via denna kanal. 

Den här skylten känner nog de flesta till vid det här laget – även de mer 
tjuvaktiga individerna som rör sig i våra trakter…
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Info & AnnonserInfo & Annonser

Allt inom golv
och våtrum

Hur skönt kan det va´ 
att anlita ett proffs?

Ring så fixar vi! 
0708-55 01 95

hjortsbergagolvokakel@telia.com

Kvalitetssäkrad
våtrumsinstallation

ROT-
AVDRAG

Datorer, telefoni, ljud, bild mm.
Handla och serva på hemmaplan!

V Storgatan 2
Rydaholm

www.w-data.se
0472-220 00

Installerat och klart!Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Sandra Ramström 
 sandra.jensen89@gmail.com

• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se

• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net

• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.se
• Jerry Lindqvist
 lindqvist.jerry@gmail.com
• Anders Stormats
 anders@stormats.se

SAMHÄLLS-
FÖRENINGEN

Manusstopp nästa nummer: 15 augusti.
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.



utsågs en vinnare, övriga lag delade 
andraplatsen.

Hjortsbergas tjejlag tog hem 
segern i klass C där 11 olika lag 
deltog. Troligen var HGK´s öv
riga tre lag snubblande nära seger 
de också efter strålande insatser. 

Utöver gymnasterna deltog Sa
bina Gunnarsson och Fia Lind
berg som ledare, Johanna Lund
quist hade den svåra uppgiften 
som Tyckare under tävlingen.

den 7:e MaJ avslutades vårens 
gymnastiktermin. Ni är välkom
na tillbaka till hösten som tränan
de eller varför inte som ledare el
ler styrelseledamot.

Text & Foto: Vivianne Karlsson

Gymnastisk spänst i Hjortsberga
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POKAL OCH MEDALJER TILL HGK
Söndagen den 23 april represen
terade 13 duktiga gym nas ter 
Hjortsberga gymnastikklubb 
(HGK) vid den traditionella 
täv lingen Kommuntrampetten.
    Det var 18:e gången i ord ning 
en som tävlingen ar ran ge ra des, 
denna gång i Vis lan    da sporthall 
av Vis lan da gymnastikföre ning.

syftet Med arrangeManget 
är att skapa en sammanhållning 
mellan närliggande gymnastik
föreningar, samt att det ska vara 
roligt att tävla.

I årets upplaga medverkade 150 
gymnaster från kommunens fem 
gymnastikföreningar, Hjortsberga 
GK, GF Spänst (Alvesta), Vislanda 
gymnastikförening, Ska te lövs gym
nastikförening och Moheda gym
nastikförening. 

Gymnasterna tävlade i 4 olika 

klasser beroende på ålder och hop
pens svårighetsgrad. HGK deltog 
med 4 olika lag. Ett tjejlag, ett kil
lag och två mixade lag. I varje klass 

Gymnaster: Stina Karlsson, Klara Svensson, Tea Svenningsson, Alwa Lund-
borg, Tuwa Lundborg, Ellen Lindbäck Fridell, Linn Lindbäck Fridell, 
Filippa Lindberg, Alfred Karlsson, Gustav Johansson, Markus Johansson, 
Lukas Säbom och Emil Svensson.
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Svaret på...

Bunkern i Hjortsberga

sMålands MuseuM och läns
styrelsen i Kronobergs län gav år 
2005 ut en bok som heter Kalla 
krigets Kronoberg. Författaren är 
Samuel Palmblad. I denna bok 
finns bunkern beskriven.

kalla kriget syftar på det 
spända läget mellan öst och väst, 
från andra världskrigets slut och 

Du som har promenerat på Ekevägen parallellt med 
järnvägen i Hjortsberga har kanske funderat på bun
kern som ligger där. Vad gömmer sig därinne? Vad har 
den haft för funktion?

fram till 1990talet. Inom alla 
samhällsfunktioner, såväl militärt 
som civilt, planerades under den
na tid för att hålla Sverige utanför 
ett nytt eventuellt krig, alternativt 
att göra motstånd. Civilförsvaret 
byggdes upp för att få det civila 
samhället att fungera i en kris 
eller krigssituation. Det var uti
från denna bakgrund bunkern i 

Hjortsberga uppfördes år 1982. 
Här skulle Alvesta kommuns 
ledning säkrare kunna utföra sitt 
arbete, än om den var placerad i 
Alvesta tätort  med dess viktiga 
järnvägsknut.

i boken kalla krigets Krono
berg finns en ritning på bunkern. 
Man har gjutit in en betongkon
struktion i ett urschaktat parti 
invid en höjd. Längden och bred
den är ungefär 14 respektive 8 
meter. Största rummet kallas or
dersal. Det finns två sovrum med 
åtta sovplatser, ett pentry, toalett, 

Här kan man bombsäkert bo tryggt.



rum för kraftuttag samt gas och 
stötvågssluss med tillhörande sa
neringsutrymme.

när saMuel palMblad besökte 
bunkern 2005, hade vissa avveck
lingsarbeten påbörjats. 2006 byt
te bunkern ägare. Alvesta kom
mun sålde den till säng företaget 
Ana Biotherme Bedding AB i 
Torpsbruk för 25 000 kr. Det 
var tänkt att man skulle bedriva 
säng och sömnforskning här. 24 
personer skulle prova företagets 
sängar efter en viss ombyggnad av 
interiören. Målet var att skapa den 
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… gåtan i skogen!

Nödutgång via en lucka i taket.

optimala sömnen i en kontrolle
rad miljö. Teknisk mätutrustning 
skulle inköpas. Vi har inte funnit 
några uppgifter om hur det gick 
med den forskningen.

år 2016 sålde möbelfirman 
bunkern till aktiebolaget Redpul
se AB, som ägs av Johan Gustafs
son och André Kalmendahl. De 
erbjuder uthyrning eller försälj
ning av högkvalitativ utrustning 
inom ljud, ljus, scen och turné
verksamhet. De erbjuder även 
inspelningsmöjligheter för både 
musik och video i två olika stu

diolokaler. En musikstudio finns 
nu i Brunnshult.

de ser fraM emot att förvandla 
bunkerns nuvarande interiör till 
en trivsam bostad, eventuellt med 
en en studio, som får en speciell 
akustik.
   Lycka till!

Källor:  Kalla krigets Kronoberg
            Artikel i Smp 6 nov 2006

Text:  Margareta Arvidsson, 
Jan-Ingmar Magnusson
Foto: Jan-Ingmar Magnusson



 

Det klarnade dock upp 
och det blev en riktigt 
skön kväll. Alla elever 

från förskoleklass upp till och 
med 6:an kunde på ett impone
rande sätt visa upp det de under 
tio veckor tränat på.

Tack vare statsbidraget 
Skapande skola har eleverna 
under professionell ledning fått 
dansa. Tanken är att stärka sam
verkan mellan skolan och kul
turlivet. Skapande skola är nu 
inne på sitt nionde år. Hjorts
bergaskolan har flera gånger 
sökt och fått ta del av bidraget. 

Förra året fick eleverna pröva 
på sameslöjd. Andra gånger har 
handlat om bland annat film 
och teater. Nu i vår har det alltså 
dansats med liv och lust.  

I ett av klassrummen kunde man 
titta på små filmer som eleverna i 
Lunden (F2) gjort. Varje torsdag 
under nästan hela läsåret har bar

nen tagit fram sina 
pass och i fantasin 
rest iväg ut i värl
den. Länder i alla 
världsdelar har be 
sökts. Förutom att 
eleverna har fått lära 
sig fakta om län
derna, har de också 
gjort någon prak
tisk uppgift: måla, 
klippa, smaka …

Vår- och sommaraktiviteter…

En kväll i maj var det vårfest 
på Hjortsbergaskolan. Un
der natten hade det kom mit 
ett välbehövligt regn. Men 
hur skulle det gå att genom
föra kvällens dans på den 
våta fotbollsplanen?

Som avslutning gjorde barnen 
med ITpedagogen Per Gustavs
sons hjälp filmer, som skulle 
locka till besök i de olika län
derna. Arbetet har varit mycket 
uppskattat av eleverna. 

Besökarna på vårfesten 
kunde också gå tipsrundan 
Smartare än en Hjortsbergaelev. 
Varje klass hade skrivit två frå
gor om något de lärt sig. Det var 
inte lätt att få alla rätt! 

Efter att den medhavda 
matsäcken av njutits, fanns möj
lighet att avsluta med att spela 
brännboll. 
En härlig trivsam kväll! 

Efter tio veckors träning inför Hjortsbergaskolans Vårfest, var det dags för 
kvällens höjdpunkt – dansuppvisningen!

Text: Margareta Arvidsson
Foto: Jan-Ingmar Magnusson

Elever i Lunden, F-2, har gjort fantasiresor runt om 
i världen, lärt sig fakta om länderna och platserna 
de besökt och dokumenterat allt till slut med bland 
annat filmer.
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Vårfest på Hjortsbergaskolan
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… på Hjortsbergaskolan

Här får elever testa  hur 
det känns att ha astma 
samt göra balansövningar 
– allt som en del i vårens 
projekt Make IT Move i 
åk 4-6.

Elever i klass 4 i full gång med att 
göra en insats för miljön genom att 
samla in och sortera batterier.

Gå gärna in på klassernas bloggar: 
http://alvhj516.motnyahojder.com
http://aalvhj416.motnyahojder.com

Batterijakten är en åter
vinningstävling för fjär
deklassare. Under nio 

veckor har Hjortsbergaskolans 

Mot nya höjder startades 2014 på 
initiativ av Länsstyrelsen, Linné
universitetet och Region Krono
berg.  Genom utmaningar vill 
man stimulera intresset för natur
vetenskap, teknik och matematik. 
Utmaningarna riktar sig främst 
till årskurs 46. 

Vårens tema har varit Make 
IT move. Uppdragen har handlat 
om rörelse och hälsa. Elever na har 
bland annat fått lära sig hur blo
det rör sig i kroppen, mätt pulsen, 
studerat balans och testat hur det 
känns att ha ast ma. 

Som avslutning fick alla klas
ser som deltog, biljetter till   VM 
i handboll (U19) i Växjö. Årskurs 
5 och 6 fick dessutom besöka 
Science gym på Fortnox Arena. 

Mot nya höjder

På andra plats i länet
klass 4 gjort en insats för miljön 
genom att samla batterier. Klas
sen kom på en hedrande andra
plats i Kronobergs län.

Batterijakten var i år inde
lad i tre deltävlingar: insamling, 
utbildning och kreativitet. I in
samlingsdelen fick klassen max
poäng genom att i snitt samla 15 
kg batterier per elev. Lektioner
na handlade om vad elektricitet 

är och om hur olika batterier 
påverkar miljön. 

I delen kreativitet kom 
klassen med idéer om hur man 
kan få alla att lämna sina bat
terier till återvinning. Vad sägs 
om ett särskilt fack i soptunnan? 
Bra jobbat 4:an!

Eleverna fick där chansen att på 
ett tiotal roliga stationer testa hur 
olika rörelser påverkar kroppen.

Text:: Margareta Arvidsson
Foto: Elisabeth Berggreen
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Var kund hos oss!
bilförsäljning, däckhotell, skadeverkstad, fullservice 
verkstad, däckverkstad, reperation av rutor/byte, 

reperation av parkeringsskada/bucklor, hjulinställning 
släcka tvåor, AC-reperation

Stenskott i vindrutan??
Vi åtgärdar snabbt och effektivt, oftast behöver rutan inte bytas

Parkeringsskada på din bil??
Mindre bucklor riktar vi utan lackering!

Bengt Larsson

Jordbruk & entreprenad
070-318 28 00 

Martin Lipowski

Jordbruk & entreprenad
073-685 42 70

Dan Karlsson

Jordbruk & entreprenad
070-970 94 89

Alfred Dominik

Bil Service
070-015 26 46

4 företag under samma tak 
Åredavägen 1,  342 93 Hjortsberga  

Tel 0472-550355

, 073800 58 83

UPPMANING!
Gör en god gärning
och gynna våra annon
sörer som gör det 
möjligt att ge ut 
Nyhetsbrevet!
Redaktionen

Vi hjälper dig med dina 
TRYCKSAKER &

KOPIERING
Tel.0472-144 78    070-638 40 06  E-post: info@jwtryck.se

www.jwtryck.se

JW TRYCK



Musik av bland andra Gunnar Wiklund, Lars Winnebäck, Frida Andersson med flera. 
Sjunger gör Philip och Gabriel Cárcamo samt Emelia Sallhag. 
Matttias Welin spelar kontrabas, Johan Runesson gitarr och Gunilla Erikson och 
Mia Claesson piano.
Helena Kronstrand och Elisabet Cárcamo Storm står för idé och manus.
Alla intäkter går oavkortat till Cancerstiftelsen Kronoberg. 
Biljetter 100 kr, säljs på Ica Supermarket i Alvesta 
från och med 1 juni.

Musik i kyrkan / Samhällsinfo
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Söndag den 
27 augusti kl 19 

i Hjortsberga kyrka:

Bara för att det är sommar så 
ligger inte verksamheten nere utan 
vi är i full gång med att förbere da 
sensommarens och höstens akti vi 
te  ter. Tillsammans med Björn An
dersson träffade jag representanter 
från Alvesta kommun den 28 juni.
Vi diskuterade ett antal frågor som 
exempelvis skötseln av samhällets 
grön ytor, strandpromenaden m m.

Vidare är en ny cykelfest på 
gång den 26 augusti. Du har väl 
inte missat inbjudan? Förra årets 
fest var en succé så missa inte chan
sen att lära känna andra i byn!

Vad händer i samhällsföreningen?
I slutet av september /början av 
oktober, beroende på när polisen 
kan, kommer vi att bjuda in till en 
kväll för att prata om grann sam
verkan m m för att diskutera möj
ligheterna till ett säkert boende. 
Vi återkommer med inbjudan i 
månads skiftet augusti/september.

Trots att det för tillfället är 
sommar så måste även julen förbe
redas varför jag passar på att fråga 
om någon på sin mark har en gran 
som skulle passa som julgran vid 
busshållplatsen? Kontakta i så fall 
antingen mig eller Björn:

Rolf Bladh
r.bladh@bahnhof.se 
070 308 90 65

Björn Anderson
andersson.bj@telia.com 
070 557 67 35.

Till sist kan nämnas att un
dertecknad från och med årsmötet 
är föreningens ordförande. Björn 
Andersson har lämnat klubban och 
blivit föreningens kassör.

Vi syns under sommaren!
Rolf Bladh

FÖR DIG
– en välgörenhetskonsert 
med kärleken i centrum.



ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

www.glimstedt.se   Tel 0470 70 02 70

Testamente? 
Nej, jag håller 
mig i form.

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470145 00, www.sv.se/Kronoberg

Älganäs 7 342 93 Hjortsberga
Thomas 073 - 360 42 40
Krister 070 - 825 54 03

 Ny- och ombyggnader
 Projektering
 Reparationer och
 industribyggnation
 Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00

0472-55 00 20 
www.skroten.net

Reseföretaget i din hembygd

0472-550200
www.idealresor.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56

För en ynka liten slant kan 
du som är verksam inom 

regionen synas här!
Ring Björn Andersson 

0705-57 67 35 


