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initiativ till ny industri i alvestaredaktionen

V älkommen att ta del av årets andra 
nyhetsbrev, vi hoppas du ska tycka att 
det är läsvärt. I rutan nederst på sidan 

kan du se vilka som nu arbe  tar med nyhetsbrevet. 
Några hjälper ock så till med att köra runt och 
lägga bre vet i postlådorna – tack för det! För att 
nyhets brevet ska kunna leva vidare bör vi vara fler 
som hjälper till. Är det något för dig? Hör av dig!  
Ett stort tack till våra annonsörer också – utan er 
skulle vi inte kunna bekosta tryck ningen!

Inför varje nummer kontaktar vi före ning arna, 
kyrkan och skolan, för att de ska kunna  informe-
ra om sina verksamheter. I projektet Attraktiva 
Hjorts berga började ju föreningarna  att träffas för 
att komma på idéer hur vi ska utveckla bygden. 
Vi tar gärna emot bidrag från dig som har nå-
got du vill dela med dig av. Det kan gälla de mest 
skilda saker: god fiskelycka, nyinflyttade, gamla 
historier, med mera …

har du köpt årets maj blom  ma? Vet du att den 
första majblomman såldes i Göteborg redan 
1907? Det var Beda Hallberg från Onsala som 
kom på idén. Från början syftade majblommans 
insamling till att hjälpa tuberkulossjuka barn.  
Tuberkulosen var en av dåtidens värsta folksjuk-
domar och den angrep framför allt unga män-

niskor. Bedas idé spreds över hela landet och 
loka la majblommekommittéer bildades. I Hjorts-
berga-Kvenneberga startades en kommitt té  1923 
och sedan många år är jag själv engagerad i maj-
blomman här. Som pensionär ger det mig en 
möjlighet att hålla kontakten med elever och 
personal på min gamla arbetsplats Hjortsberga 
skola. 

Barns Behov har förändrats över tid. Majblom-
man har alltid anpassat sin verksamhet efter de 
ändamål som varit aktuella. En del av pengar-
na används centralt till forskning  och opinions-
bildning om barns villkor. Senaste åren har man 
bland annat arbetat för att barns glasögon ska bli 
billigare. Större delen av de insamlade pengar-
na går till lokala  bidrag. För att söka bidrag skri-
ver man ut ansökningsblankett på majblommans 
hemsida www.majblomman.se, fyller i och 
skick ar till Margareta Arvidsson, Lugnet 34293, 
Hjortsberga. På majblommans hemsida finns 

mycket information 
om majblommans 
verksamhet.

Skön sommar öns-
kar jag er alla.

Margareta Arvidsson

Manusstopp nästa nummer: 1 augusti 2014!

Om Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga produceras av en grupp frivilliga medarbe-
tare. Redaktionen är för närvarande: Elisabeth Berggreen Flink, Björn Andersson, Margareta 
Arvidsson, Jan-Ingmar Magnussson samt Lizzie Danielsson. Behjälpliga är även Magnus Carls-
son samt Melvyn Lundholm. Nyhetsbrevet finns som en naturlig fortsättning på det avslutade 
Leader Linné-projektet Attraktiva Hjortsberga. 

Vill du delta/bidra/veta mer? Kontakta redaktionen på e-postadress nyhetsbrev@hjortsberga.
se. Du kan också gå in på bygdens hemsida på www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 exemplar. Manusstopp för nästa nummer är 
senast 1 augusti. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

joakIm Granefelt kom till Hjortsberga 
samhällsförening och informerade om bio-
gasanläggningen som är under konstruk-
tion vid avfarten till Alvesta vid 25:an. 
Tolv lantbrukare  från bygden har gått 
samman och bildat företaget Alvesta Bio-
gas, med inriktningen på att framställa 
fordonsbränsle. Ett biogastankställe för 

fordon skall också byggas på platsen men 
denna skall ej drivas av Alvesta Biogas.

anläGGnInGen kommer att bestå av två 
ståltankar om vardera 5000 m3. Gödsel 
kommer att pumpas in och ut ur tankarna 
i en tredje byggnad som är helt sluten för 
att lukt skall förhindras att spridas. Cirka
åtta trailers om dagen kommer att levere ra
gödsel och returnera restprodukten till 
lant brukarna, efter metan utvin ning en. 
I tankarna hålls en konstant värme på 38°. 
Vid förmultningen bildas det metangas 
som lägger sig över gödseln och därefter 
pumpas ut. Gasen kan  användas till att 
elda med, till elproduktion eller till for-
donsgas. 

efter att metanen utvunnits, pumpas 
slutprodukten ut för retur till lantbrukar-
na. Den återvunna gödseln innehåller 8 % 
mer näring och är så gott som luktfri. 

Vi önskar Hjortsbergas lantbrukare lycka 
till i sin storsatsning.

Alvesta Biogas
– från gödsel till fordonsbränsle

Joakim Granefelt, lantbrukare i Alvesta
och en av initiativtagarna till Alvesta Biogas.
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lokal lotta- och hemvärnshistoriainfo & annonser

, 073-800 58 83finns DU? … som vill hjälpa 
till i en redaktion som jobbar med nyhetsbrev och hem-
sida? Ring Björn Andersson, mobil 0705-57 67 35!

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

V Storgatan 2, 
Rydaholm
0472-22 000

www.w-data.se

Vi fixar er hemelektronik!
Handla och serva på hemmaplan.

Samhällsföreningens 
styrel se består av:
• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Jonas Ahlström 
 nina.jonas@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Marie Bergh 
 berghs@telia.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

Melodi : Apladalsvisan

Nu skall vi sjunga en liten visa
med den vårt hemvärn vi vilja prisa.
De män som lovat att hålla vakt
vid stugknuten i denna trakt.

Vår hemvärnschef med kommandostämma
han säkert 5:te kolonnen skrämma.
Och alltid reda med liv och lust
stå hemvärnsmännen på denna kust.

Det kanske känns som en liten prövning
att bli kommenderad på nattlig övning.
Men ung och yngre med samma spänst
gå villigt ut på en hemvärnstjänst.

I mörka natten vid Kvenneberga
där hördes fienden våldsamt härja.
Men drevs på flykten vid gryningen
av våra duktiga hemvärnsmän.

Och natten kall, uniformen våter
för det vår hemvärnsman inte gråter.
Ty snart blir glädje och ingen sorg
när lottan kommer med matakorg.

Fast kaffet väntas  han är ej sniken
han måste först höra på kritiken.
Och för det mesta är meningen
de skött sig bra våra hemvärnsmän.

Det saboteras, det spioneras 
och falska rykten det sprids med mera.
Men aldrig fann de den nidingen
bland våra rediga hemvärnsmän.

Nu hemvärnsmän vi er ägnat sången
på lottafesten för denna gången.
Och därför sjunger vi om, igen
Ett leve för våra hemvärnsmän.

Det diskuteras ju mycket om Sveriges försvar och vad som finns kvar av det idag. Jag har 
hittat denna  visa, skriven av Dalia Sund, telefonist i Hjortsberga och bosatt  på Åvägen 3, 
till en lottafest under andra världskriget.  

Ode till bygdens hemvärnsmän

Karin Bauger med hunden 
Teddy, 1945.

Elisabeth Bergreen
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på samma plats låg tidigare 
Hjortsberga Träindustri. 1977 
i juni månad utbröt en stor 
brand och värden för miljon-
belopp gick till spillo. Elden 
startade i ett förråd på and ra
sidan vägen mot järnväg en.
Elden spred sig dock till en 
ny are lager- och monterings-
avdelning i fabrikens huvud-
byggnad. För taget tillverkade 
halvfabrikat till bostäder, gar-
derober, köksskåp, liksom 
skåp, hyllor och möbler till 

skolor och kontor. 
Man hade en storor-
der till IKEA klar för 
leverans som också 
blev lågornas rov. För-
lusterna var stora och 
ägaren Gustaf Eriks-
son lade ner tillverk-
ningen.

1981 startade 
malmöBon Bertil Fornell 
Direktlaminat och i Hjorts-
berga trodde man nästan, att det var ett aprilskämt, att dra 

igång en ny industri i detta lil-
la samhälle. Bernt Andersson, 
Hjortsberga var med från bör-
jan och berättar, att man hade 
bara fyra anställda vid starten 
och hur skulle ett nytt svenskt 
företag kunna etablera sig 
på den svenska marknaden? 
Dock man hade en idé, att sat-
sa på att importera laminerade 
spånskivor och sedan såga till 
dem efter kundens önskemål. 
Direktlaminat var en av de 
första i Sverige med denna typ 
av tillverkning och material. 

De laminerade skivorna köps 
från Tyskland och Österrike 
och transporteras med tåg till 
Alvesta för att skona miljön 
från långa lastbilstransporter. 
Lami nat och kontaktlaminat 
är ett material som är mycket
slagtåligt och tål hög värme 
(liknande Perstorpsplattan). 
Konstruktörer gör ritningar 
efter kundens önskemål. Dessa 
överförs till stora datorskärmar 
vid maskinerna och de som 
job  bar på golvet ställer in och 
kapar skivorna till rätt storlek 
och format.

det såGas, kantfräses, lim-
mas kanter, borras, pluggas och 
monteras för fullt i ma skin  hal-
len som kal las för ”Kapstaden”. 
Man kan få laminat i olika fär-
ger liksom olika former med 
runda hörn eller räta vinklar.

det vIsade sIG vara en lycko-
sam satsning och Direkt lami-
nat har överlevt trots hård 
kon kurrens. Ett stort avbräck 
inträffade när ”Gudrun” drab -
bade Småland. Ingen elek tri-
citet på en hel vecka och mil-
jonförlust som följd. Nu mera 
satsar Direktlaminat på till-
verkning av möbel och inred-
ningskomponenter med lami-
natbelagda skivor som bas. 
Sam manlagt 42 personer arbe-
tar idag med olika uppgifter i 
denna industri.

sedan 1993 äGs Direkt  lami  -
nat av finska möbe koncer nen 
Isku OY. Företaget har vå gat 
möta framtiden med att skaf-
fa nya dyrbara maskiner som 
förkortar leveranstiderna och 
underlättar personalens tunga 
lyft och arbetsmiljö.

Utmed Gravanäsvägen ligger den största arbetsplatsen i Hjortsberga nämligen 
Direktlaminat. 42 personer, de flesta från Alvesta- Hjortsberga men också från 
Växjö och Moheda, har sina jobb här. VD är Per Gunnarsson, Skanör och 
produktionschef Johan Karlsson, Hjortsberga.

Räta vinklar eller runda hörn? 
Direktlaminat gick från fyra till 42 anställda och blev 
Hjorts bergas största industri.

Här ses maskinoperatörerna Ann-Christin Karlsson och Jenny Åstrand-
Karlsson i samspråk med produktionschef Johan Karlsson.

i hjortsbergaindustri

Carola Thörn jobbar som maskin-
operatör på Direktlaminat.

Vy över ”Kapstaden”.

dIrektlamInat vIll vara 
kundens bästa partner och le-
ve rerar 1-50 exemplar eller
mera. En slutkund är till ex-
em pel Hennes och Mauritz 
som använt laminatskivor till 
sina nya butiksinredningar. 
Omsättningen är 80 miljoner/
år och 40 % går på export till 
Norge och resten säljs i Sveri-
ge och Norden. Direktlami-
nat är miljöcertifierat enligt 
ISO 14001 och alla i persona-
len har fått utbildning i mil-
jötänk. 

utBIldnInG I maskInteknIk 
och datorvana är bra att ha om 
du vill söka jobb på Direkt-
laminat.

Text & Foto:
Lizzie Danielsson
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info & annonserannonser

Scouternas vision är 
att skapa en bättre värld

scouting på 
Hjortsbergagården

Hjortsberga sMU

Tisdagar 18.00 - 19.30. Scout från åk. 2.   
Ring Maria Anderzén för mer info 

på tel. 070-759 65 15 eller 0472-55 01 04.

Scouternas syfte är 
att göra unga redo för livet

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!

Passa på att hyra vår härliga lokal 
när du ska ha konfirmation, student
firande, fest eller träff av något slag till 
mycket humana priser

Det är en otroligt fin miljö att vara i 
med vänner och familj.

Ring Ove på tel 070655 02 43 eller 
Mari på tel 070655 06 24, alt 0472 
55 02 43, för bokning eller frågor.

Uthyrning i vackra 
forsa Säteri

17

Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

föräldrakooperativet helgas ungar 20 år!
Den 31 AUgUsti kl 14 kommer vi att anordna en jubileumsfest på Helgas ungar. 
Har du varit barn på Helgas ungar eller har annan anknyt-
ning till föräldrakooperativet så är du hjärtligt välkommen 
att delta. Det kommer att bjudas på mat, lekar och annat 
smått och gott. 
Önskar du att delta? Anmäl dig senast den 10 augusti till 
mailadressen: helgas20@outlook.com  
Med vänliga hälsningar från oss på Helgas ungar. 

Hyr Hjortsbergagården när du har fest. Låt oss laga maten eller hyr vårt självhushållskök.
Dina gäster kan sova hos oss om det blir trångt hemma.

0472-55 01 36, info@hjortsbergagarden.se, www.hjortsbergagarden.se
Välkommen till Hjortsbergagården

Program Våren 2014
25/5 mors Dags-firande med

• gudstjänst kl 11 • middag kl 12.30
anmälan senast 19/5. Pris 160 kr/person. Familjepris 400 kr.

För mer info om arrangemangen titta in på hemsidan!

Välkommen!
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blandad info kyrkan

Precis innanför dörren i det 
lilla trä kapellet i kvenneber-
ga hänger den historiska tav-
lan, serious pastorum. 
    Detta är en tavla över de 
präster som genom tider-
na har tjänstgjort i kapellet, 
ända sedan år 1434. 

linDA WAlDén, kom-
minister i Alvesta försam-
ling, blir nu historisk då 
hennes namn, är på plats. 
före henne finns nämligen… 
51 manliga kollegor!

– Det här känns rätt, säger Linda Waldén 
och sneglar på sitt namn på tavlan. Jag kän-
ner mig stolt. Jag känner mig hemma här 
och det är så härligt att komma till Kvenne-
berga kapell. Allt känns lite bättre. Allt låter 
lite bättre och allt som är tungt blir myck-
et lättare här.

på mIn fråGa hur det kan komma sig får 
jag ett snabbt svar från Linda.

– Dels är det människorna som gör det 
men det är också så att på vissa platser kom-
mer man närmare Gud. Detta är en sådan 
plats, helig.

I kvenneBerGa kapell hålls det guds-
tjänster i många former ungefär en gång i 
månaden. 

– Under året som gått kan jag se att fler 
söker sig till kapellet för att fira gudstjänst. 
Allt blir så enkelt i det lilla träkapellel här 
ute på landet, menar Linda. Vi 

kommer närmare varandra. Det känns äkta 
och man kan vila här precis som den man 
är.

under våren kommer kapellet att rustas 
med en ny ljudanläggning. Och efter öns-
kemål, från såväl Linda själv som från  ka-
pellföreningens styrelse, är Sven Leander, 
smeden i byn, tillfrågad att tillverka en ljus-
bärare. En ljusbärare som är tänkt att pryda 
en av kapellets väggar.

på väGen mot bilen andas jag in den här-
liga vårluften på kyrkbacken men fylls sam-
tidigt av en undran – vilka namn kommer 
att finnas med på tavlan i framtiden. Kom-
mer det att gå ytterligare 600 år innan en 
kvinnlig prästs namn målas dit…

               Text och foto: Marie Fransson

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

historiskt när tavla uppdateras

Linda Waldén, komminister i Alvesta för sam -
l  ing, är stolt över att vara nummer 52 på tav -
lan, series pastorum, och därmed den första 
kvinnliga prästen i kapellets mångåriga historia.

Krångelrallyt vol 19 den 29 Maj
Den 29 maj kör vi vårt sedvanliga ”rally” för motorcyklar. Krångel rallyt 
är en tipsrunda med kluriga frågor samt en del praktiska stationer med 
omöjliga övningar. Rundan är cirka tio mil på så krokiga och belagda 
vägar som möjligt. 

Start vid klubbstugan 10.30 – 12.00. Prisutdelning när alla kommit i 
mål och i avvaktan på prisutdelning finns förtäring att tillgå.

Våffeldag i skolan
Efter ett förslag i elevrådet tog eleverna i klass 6 på Hjortsbergaskolan på sig att fixa våfflor 
till hela enheten. Alla våra äldsta elever var engagerade i detta och man utgick från tre plat-
ser när det skulle till att gräddas: Fritidshemmet, Förskolan samt skolgården. 

Såväl barn elever och personal lät sig väl smaka!
Nästa ”stora” evenemang på skolan är den 13 maj då vi har Vårfest för hela familjen på 

skolgården!



Hjortsberga

sMU

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

annonser

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470-145 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

Ring: 0704 – 41 11 30 eller maila: 
melvyn@medvind.se

Se till att ditt 
företag har Medvind! 

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

Vill du 
annonsera 
här?
Ring 070557 67 35.


