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 Emmaboda Verda OK 

 

   

 
 

Styrelse för 2013 

  

Ordförande   Patrik Fransson  0471-139 98 

Vice ordförande Pernilla Kallerbäck 0471-337 54  

Sekreterare  Stina Persson   0730-60 34 10 

Kassör           Mari Skinnar Torenstam 0471-74 70 04 

 Gustaf Torenstam  0471-105 852 

 Joakim Ekdahl  0471-337 32 

  Ronny Hjalmarsson 0471-106 11 

   

 

  

 

Adress           Emmaboda Verda OK 

                       C/O Stina Persson 

                       Bjurbäcksgatan 27  

                         361 33 EMMABODA       

                    

 Klubblokal och elljusspår i Skäveryd. 

 Telefon: 0471-221 20  

 

Hemsida  http://www.evok.se 

 

http://hem.passagen.se/evok
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 Årsfesten 2012 
 

Den 23 november hölls den traditionella årsfesten, denna gång i 

Långasjö Bygdegård.  

Då jag själv inte kunde närvara denna gång har jag studerat det 

bildgalleri som publicerats på hemsidan. Av detta framgår att festen 

innehöll traditionsenliga tipsfrågor, god mat, musikalisk underhållning 

och prisutdelningar både för årets prestationer och det som presterats 

under kvällen. Att festen var trevlig framgår av alla glada människor 

som visas i galleriet.   

Prisutdelning förrättades av Gustaf och Ronny och pristagarna var 

många.  

/Jan 

 

 

 

På bilden ser vi 12 av 2012 års 17 klubbmästare/Bildgalleriet 



 4 

  
Ronny tog hem Skogspokalen 2012/Bildgalleriet  

 

 
Gustaf, Joel och Karl-Johan underhåller/Bildgalleriet
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De unga underhållarna Joel, Kajsa och Beata belönades med biobiljett/Bildgalleriet 

 

 
Ungdomsmärken erhöll våra framtida orienterare/Bildgalleriet
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En pigg 90-åring 
 

Birger Karlsson har fyllt 90 år. Han bor tillsammans med sin bror 

Bengt (85) i en välvårdad stuga i Gissamåla. De eldar med ved och 

klarar sig i stort sett själva. De får ett lagat mål mat hemkört varje dag 

och övriga förnödenheter levereras från Eriksmåla.  

 

 
 

Birger kör fortfarande bil, men numera inte så ofta. Vinterdäcken är 

pålagda men ännu inte använda. Bensinen har blivit dyr, men det 
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bekymrar inte Birger. Han tankar för en hundring varje gång, då blir 

det inte så dyrt. 
 

Snickaryrket är vad som givit brödfödan under många år. Många 

vittnar om hur mycket Birger fick gjort på kort tid. Sågverksindustrin 

nyttjade hans tjänster innan pensionen. 

På Tjoget hände det mycket där Birger var med, antingen det gällde 

att sätta upp stolpar, bygga broar, eller resa måltorn. 
 

Fritidsintressena var tidigt fotboll, folkdans och orientering. Vid något 

tillfälle utövades alltsammans på samma dag. Sin första 

orienteringstävling sprang Birger i nybörjarklassen 1950 i Åryd. Så 

småningom gav han sig ut på svårare banor. Den första gången gick 

det inte så bra minns han. Det gick fint till första kontrollen, men vid 

andra tog det stopp. På den tiden var kartorna inte vad de är i dag. 

Ofta var kartskalan 1:100000 och det fanns få detaljer att läsa på. Då 

var det kompassgång och stegning som gällde, vilket Birger var 

fenomenal på. Till framgångar i skogssporten bidrog också god fysik 

och ett långt löpsteg.  
 

På en skänk i Gissamålastugan står inte mindre än 3 

Skogsluffarpokaler, vandringspris över 5 år i Emmaboda OK. 

Dessutom tog han hem Älgen, ett vandringspris i zonen, med Birgers 

namn ingraverat för alla 5 åren. Hur många DM-medaljer som 

erövrats har jag inte undersökt och det vet inte 90-åringen heller. På 

DM-stafetter togs många medaljer tillsammans med brodern Roland, 

Sture Jansson och Sven Gustafsson.  
 

1965 gjordes en tur till Brunkensen i Tyskland för att pröva 

internationell orientering. Svartvit karta med kurvor, bäckar och stigar 

likadana var inte så lätt. Lika svårt var kanske att bli inkvarterad i en 

familj, utan att kunna ett ord utrikiska.  

Birger deltog också i 5-dagars i Schweiz 1973. 

1985 gjordes ytterligare en utlandsresa med orientering på schemat. 

Birger deltog i World Master Games och Canadensiska Mästerskapen 

tillsammans med några klubbkamrater. 
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Sista segern innan skorna lades på hyllan kom 2001 i klassen H75 på 

Orions vårtävling. Det var bra tyckte Birger. Nu har en klarat 

guldmärket och behöver inte springa mer i år… 

Med kort-DM i Alstermo 2003 avslutade Birger sin karriär. Det blev 

enda tävlingen i H80. 

Hade inte ena knäet krånglat hade det kanske blivit tävling även i 

H90. 
 

En grov stock och Birger kom inte överrens. Båda var lika envisa, 

men till slut blev det ved av stocken och Birger vann kampen. Sedan 

dess har inte knäet varit detsamma och käpp används vid 

utomhuspromenader. 
 

Numera är det mest vedhanteringen som ger fysisk ansträngning. 

Egentligen är det väl rätt fullt i både ladugården och veboa. Det är 

ändå svårt att inte ta fram motorsågen och kapa ner något träd ibland. 

Efter senaste lasarettsbesöket, för att laga ett sargat ben, tyckte 

undertecknad att motorsågen kunde få vara i fred. Det finns ved så det 

räcker livet ut… Svaret kommer direkt – de beror på hu gammel en 

blir! 
 

Skärpan och minnet är fortfarande intakt. Synen kanske skulle 

åtgärdas snart, men den dräpande humorn är det fortfarande inget fel 

på. 
 

Ett stort GRATTIS på 90-årsdagen. 
 

/Ronny 
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Lite snö, men många på barnens Vasalopp! 

51 barn kämpade i de spår som klubbens skidkommitté lyckats 

skapa i Skäveryd. 

Det var ofta kö till låneskidor, blåbärssoppan och 

diplomutdelningen. 

 

Skidkommittén gjorde ett bra jobb med spår, marknadsföring och 

genomförande av Barnens Vasalopp. 

 

Intresset var betydligt större än förra året och alla nya skidor som 

köpts in, med stöd av Idrottslyftet, kom till användning. 

Se stort bildgalleri på hemsidan 

/Ronny, 10-Feb-2013 

 

 

 
Dags att få sin medalj/Foto: Jan  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evok.se/bilder.asp?Galleri=237&Rubrik=Barnens%20Vasalopp%2010/2
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Ett gäng som kämpar mitt på banan/Foto: Jan 

 

 
Servicepersonalen verkar trivas/Foto: Jan 
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Hannes åker  med  mamma Johanna i bakgrunden/Foto: Jan 

 

 
 Grillen var flitigt utnyttjad efter genomfört lopp/Foto: Jan 
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Skidträning med Sveriges skidförbund 

 
Trots god planering lyckades vi inte pricka in skidträningen med 

instruktörer till en snökväll utan fick köra en inomhusträning och titta 

på teknikfilmer. Carola och Malin representerade Sveriges och 

Smålands skidförbund och visade oss först styrketräning för en 

skidkropp och sedan fick vi se på teknikfilmer.  

 

 

 
Uppvärmningen gick omärkligt över till styrkeövningar för oss som var ovana 

 vid dessa övningar, det blev träningsvärk dagen efter.  
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Spindelgång räknas som styrketräning. 

 

Vi fick också tips på lite böcker med skidteknik och träningstips till 

fikastunden efter träningen. Det mesta hittar man på Sveriges 

Skidförbunds hemsida. Leta under Barn/ungdom för att hitta Stjärna 

på skidor och under Utbildning för att hitta material för alla åldrar. 

 

/Skidsektionen 
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KortVasan 

 
3 mil på skidor kan bli mycket roligt om man passar på att köra mellan 

Oxberg och Mora vid rätt tid på året. Det gjorde vi i år den 22 

Februari och tillsammans med nästan 10000 andra så åkte vi 

KortVasan i stundvis solsken och med någon enstaka minusgrad. 

Mycket bra skidväder alltså. Vi märkte av Vasaloppet redan när bilen 

närmade sig Mora på torsdagskvällen, massor med trafik och 

människor som promenerar runt hela Mora i skidkläder. Stämningen 

blir rätt redan från början när vi hämtar våra nummerlappar och alla 

reklamproverna i varsin påse i Vasaloppsmässan. På fredag morgon så 

kan vi ta det rätt så lugnt eftersom vår start inte blir förrän 11:15 i 

startgrupp 5, frukost och resa till startplatsen i Vasaloppets bussar går 

utan hets. På startplatsen är det fullt ös med uppvärmningsmusik i 

högtalarna och startled efter startled släpps iväg. När det är vår tur så 

är vi nog lite nervösa men det går bra och snart har startproppen släppt 

och vi åker i egen fart mot Hökberg. Lite paus och blåbärssoppa för 

traditionens skull och sedan iväg mot nästa kontroll som är Eldris. Det 

finns massor av extrakontroller på vägen så man kan få dricka, 

energitabletter, chokladbollar och massor av energi längs hela vägen. 

Även i Eldris blir det blåbärssoppa men vi åker snabbt vidare eftersom 

vi nu lämnar sista officiella kontrollen mot målet. Inne i Mora så går 

det allt lättare ju närmare vi kommer målportalen. Det sista upploppet 

där vi ser den klassiska klockstapeln och målportalen så ler alla stort 

inte minst för fotograferna som står bakom mållinjen och fotograferar 

oss. Efter målgång så får vi lämna skidor och åka och hämta våra 

överdrag innan vi åker tillbaka till målplatsen för att ordna diplom och 

gå till vårt boende för att duscha. Väldigt nöjda så äter vi kvällsmat i 

Vasaloppstältet tillsammans med massor av andra Vasaloppsåkare. 

Sedan sover vi gott innan vi avslutar Vasaloppssemestern med att titta 

på TjejVasan och årets spurtstrid. Vi kan varmt rekommendera detta 

till alla familjer med lite skidintresse, åldersgränsen är från 12 år och 

Vasaloppskänslan är klassisk! 

 

/Familjen Pedersén 
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Panvåren  

 1-3 mars 2013 
 

 

Panvåren är traditionsenligt orienteringspremiär för många orienterare. 

OK Pan i Kristianstad ställer aldrig in denna orienteringshelg. Några 

år har bjudit på snö och flera minusgrader men det har inte hindrat 

flera hundra att delta. I år var det snö i Skåne men tävlingarna kunde 

genomföras som planerat. Från bildgalleriet har jag hämtat några 

bilder på de mest framgångsrika EVOK:arna. /Jan 

 

 
Olle segrade på lördagen med nästa 3 minuter till godo/Bildgalleriet 
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Monika blev 4:a på natten endast 15 sek från seger/Bildgalleriet 

 

 
Kajsa imponerade med resultatsviten 3-1-1/Bildgalleriet 
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Elias gjorde en stark insats och blev 5:a på natten/Bildgalleriet 
 

 
Ellen blev 6:a på natten, endast 50 sek efter/Bildgalleriet  
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NATURPASSET  

 

1/5 -15/9 2013 
 

 
Emmaboda arrangerar även i år Naturpasset på cykel. Årets 

Naturpass är något annorlunda än tidigare 

 

Skolkartorna i Emmaboda, Lindås och Johansfors kommer att 

användas. Därtill kommer man att använda ett område vid 

Grimsgöl utanför Långasjö enligt Ronny Hjalmarsson. På området 

vid Grimsgöl kommer bockjakt att äga rum varför detta område 

stängs tidigare. Information finns i startpaketet. 

 

Det blir dels att identifiera kontroller med fotograferat motiv 

och dels att till fots hitta rätt kontrollpunkter i terrängen, 

markerade med en kodbokstav som skrivs in på startkortet på 

rätt kontrollnummer. 

 

Var man kan köpa Naturpasset kommer att anges på www.evok.se 

samt i evenemangskalendern. 

 

Ronny Hjalmarsson, tel. 0471-106 11 och Patrik Fransson, tel. 

0471-139 98 är ansvariga för årets Naturpass  

 
/Jan 

http://www.evok.se/
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UNGDOMENS 5-DAGARS 

 
I maj, närmare bestämt den 7 är det dags för den första 

etappen av ungdomens 5-dagars och den går av stapeln i 

Alstermo. Själva har vi i år etapp 4 som är den 28 maj. 

Denna etapp springs i skogen vid Törsbokvarn. 

 

För er som inte vet vad Ungdomens 5-dagars är så är det en 

serie tävlingar där man samlar poäng, dels individuellt men 

även till klubben. Tävlingarna är till för alla ungdomar upp 

t.o.m.16 år, så väl nybörjare som rutinerade. De är i år 

förlagda i Alstermo, Kalmar, Torsås, Emmaboda och Ålem. 

Deltävlingarna går på tisdagskvällarna den 7/5-4/6. Klubben 

har de senaste åren varit väldigt framgångsrika i detta 

evenemang med segrar både klubbvis så väl som 

individuellt. Detta kan vi bland annat tacka Ronny och 

Kerstin för som engagerat sig med ungdomarna. 

 

Nu tycker jag vi kraftsamlar och springer så många tävlingar 

vi kan så att vi kan ta hem bucklan till Emmaboda där den 

hör hemma. Väl mött i skogen. 

 

Peter ”Pidde” Eriksson 

Tävlingsledare etapp 4 
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Agnes Jonasson gör en kort sammanfattning av 

Allaktivitetsdagen 2013 enligt nedan: 

 
Föreningsbudkavle 1986 
 
IF Verda arrangerade årligen, före sammanslagningen med EOK, en 

föreningsbudkavle (stafett), dock utan kombination med fisketävling. I 

mina gamla gömmor hittade jag dåtidens ”excelark” med resultat från 

föreningsbudkavlen 1986-04-20 med TC på ”Mulleängen” i 

”Putteskogen”. Det är en del kända namn som deltog, de flesta av 

deltagarna var aktiva på OL-tävlingar på 80-talet men i dagsläget är 

det mindre än 5 som fortfarande är aktiva. Hoppas att vi kan få ihop 

lika många deltagare till årets klubbstafett/fisketävling. 

Se det manuellt framställda arket på nästa sida. 

 

Bidrag från 41:45 på sträcka 3. 
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STÄDNING AV KLUBBLOKALEN I SKÄVERYD 2013 
 

Vad skall göras? 
 

- töm soporna 

- plocka undan ev. disk 

- städa toaletterna, byt handdukar (lägg de smutsiga i 

städskrubben on du inte kan tvätta dem) 

- sopa och torka golven 

- Tycker du att det är rent och fräscht kan du göra en 

djupdykning någonstans t.ex. putsa något fönster, skura bastun 

eller städa duscharna extra noga 

 

Rengöringsmedel finns under diskbänken, handdukar i 

kökslådorna.  

Skurspann, moppar och dammsugare finn i städskrubben. 

Toapapper finns på vinden. 

 

 

2013 

Städschema hösten 
 

Vecka Ansvarig   Tel nr 

32 Maggan Engström  126 51 

36 Familjen Kallerbäck  337 54 

40 Patrik Fransson  139 98 

44 Ola Fransson   102 18 

48 Jörgen o Gun_Britt Fransson 126 83 
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Vinstplan för EVOK-s medlemslotteri 
 

 
 Kontakta Gun-Britt Fransson när det gäller medlemslotteriet 

 på  telefon 0471-126 83 eller mobiltelefon 0705-82 06 78.  

 

 
DRAGNINGSLISTA EMMABODA VERDA OK MARS 2013 

 

400:-     nr  92    Mari Skinnar Torenstam   

 

200:-     nr 114   Anna Johansson 

 

100:-     nr  16   Sture Jansson 

 

100:-     nr  85   Ingrid Gustafsson   

 

100:-     nr 141   Fam Gunnarsson 

Månad  Presentkort 
Mars 1 st á 400:-  1 st á 200:-  6 st á 100:-  

April 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Maj 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juni 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juli 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Augusti 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

September 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Oktober  1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

November 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

December 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:- 

    

Antalet lotter:  160 st 

Totalt  80 vinster till ett värde av 12 000 kr. 
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100:-     nr  61   Einar Karlsson 

 

100:-     nr 100   Christer Martinsson 

 

100:-     nr  77   Olle Kallerbäck 

 

 

DRAGNINGSLISTA EMMABODA VERDA OK April 2013 

 

400:-     nr  78   Siv Johansson   

 

200:-     nr 109   Johan Hjalmarsson 

 

100:-     nr  37   Jan Melin 

 

100:-     nr 136   Ulf Åberg 

 

100:-     nr  93   Glenn Blom 

 

100:-     nr 130   Susanne Gålén 

 

100:-     nr  17   Fam Eriksson 

 

100:-     nr  47   Ingemo Engblom 

 

 

 

 

VINNARNA MEDDELAS PERSONLIGEN 

 

EMMABODA VERDA OK GRATULERAR TILL VINSTEN!!! 
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Emmaboda Verda OK i diagram och siffror, 2008-2012. 
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Källa: respektive års verksamhetsberättelse sammanställt av Göte L 
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Maggans recept 

 

Citronkyckling med oliver, 4 port 
 

4 kyckling fileer 

2 vitlöksklyftor, hackade 

Smör 

salt o peppar 

2,5 dl matlagningsgrädde 

0,5 hönsbuljong tärning 

1 tsk rosmarin  

Rivet skal o saft av en halv citron 

1 dl oliver 

0,5 dl grovhackad persilja´ 

 

Skär varje file i tre bitar på längden. 

Bryn fileerna i smör , krydda. 

Blanda  grädde buljong rosmarin o citronsaft i en gryta. 

Lägg i kyckling o vitlök. 

Låt koka under lock i fem minuter, rör ner citronskal,oliv o persilja. 

Garnera med citron. 

 

 

Glassbomber á la höstfest 
 

Dessa glassbomber var ett ”latverk”. 

Jag täckte en ”bombformad” skål (som tål att frysas) med gladpack. 

Sen tog jag gammaldags vaniljglass o skar i skivor o täckte sidor o 

botten. 

Jag la gladpack över detta o tog en mindre  form o tryckte ut glassen 

mot kanterna så att den blir jämntjock. 

Ta bort plasten .Därefter kan man välja vad man vill ha i mitten. 

Vi hade sorbé, krossad daim o kolaglass, jordgubbsglass. Det är`bara 

att sätta igång fantasierna. 

Tänk bara på att du måste jobba snabbt! 
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Täck med plast o in i frysen o ta upp en stund innan servering. 

Givetvis kan du göra egen glass men till många är detta enklare . 

 

 

Smoothie 

 
En kväll efter träningen hade vi smoothietema . 

Till höstens vinnare utsågs denna: 

 

2,5 dl vanilj yoghurt 

En halv banan 

En kiwi 

 

Lägg allt i en skål och kör med mixerstav till slät konsistens o njut 

/Maggan 

________________________________________________________ 

 

 

Rätta svaren till förra numrets tävling 

 
EVOK:s jultomte serverade följande på sitt julbord: 

 

Senapssill, kalvsylta, svagdricka, risgrynsgröt, dopp i grytan, 

leverpastej, marsipangris, vörtlimpa, risalamalta, lutfisk, julskinka,  

pressylta, ostbricka, janssons frestelse och köttbullar 

 

 

Vi säger GRATTIS med en trisslott till Ragnhild Magnusson som 

hade alla rätt och blev lottad som vinnare av tävlingen i 

Skäverydsbladets höstutgåva. 

 

Ny tävling följer på nästa sida! 

/Inger 
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Ny klurig tävling 
 

Vad har dessa ord gemensamt? 

 
Orden är på engelska, då jag fått dem från en 

släkting i Amerika, men det gör inget – ni klarar 

det ändå det är jag säker på! 

 
1. Banana 

2. Dresser 

3. Grammar 

4. Potato 

5. Revive 

6. Uneven 

7. Assess 

E-posta ditt svar till: inger.pedersen@telia.com 

Eller skicka ditt svar till:  

Inger Pedersén 

Knappsmåla 110 

361 91 Emmaboda 

LYCKA TILL! 

mailto:inger.pedersen@telia.com
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Telefonförsäljning 
En medlem i Emmaboda Verda OK berättade att han ofta blir uppringd 

av telefonförsäljare. 

De är ju ofta väldigt pålästa och det är svårt att avbryta dem innan de 

talat färdigt angående varan. 

Dock ska ni få några exempel på hur denna medlem agerade mot 

telefonförsäljaren. 

 

Samtal 1: Här blev han uppringd av en säljare för en bokklubb som 

naturligtvis drog hela historien om varför han skulle köpa från just 

denna bokklubb. 

Svaret från medlemmen blev. Tyvärr jag är blind och kan därför inte 

läsa böcker! 

Telefonförsäljaren fann sig snabbt och erbjöd då talböcker istället, 

varpå medlemmen svarade: 

Jag har försökt med talböcker men somnar efter ett par tre minuter. 

Därmed tog samtalet slut. 

 

Samtal 2: Denna gång ville telefonsäljaren sälja kalsonger. Än en gång 

drog naturligtvis säljaren alla fördelar om varför han skulle köpa just 

dessa kalsonger. Medlemmen svarade då: Jag använder inte kalsonger 

och därmed avslutades samtalet. 

 

Samtal 3: Här var det en säljare som ville sälja Omega-3. Samma visa 

igen varför just denna produkt var så bra och vilka effekter den ger. 

Medlemmen svarade då: Jag äter fisk 3 gånger i veckan och behöver 

inte detta kosttillskott och samtalet avslutades. 

 

Det gäller alltså att snabbt hitta argument mot telefonsäljarna när man 

blir uppringd för att bli av med dem. 

 

Att ansluta sig till Nix är ett bra sätt att slippa dessa samtal, tyvärr 

gäller inte Nix på privata mobiltelefoner vilket säljarna nu har 

upptäckt. 

 

Skrivet av en annan medlem. 
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Medlemsavgifter för år 2013 
 

Födda 1995 och senare      50 kr 
Födda 1994 och tidigare    125 kr 
Familjeavgift (max 2 vuxna)   200 kr 
Ständig medlem per person 1000 kr 
 
I familjeavgift får inräknas max 2 personer som är 19 år  
eller äldre 
 
Bankgiro för medlemsavgifter 844-7435 

_____________________________________ 
 

Du som har e-postadress! 
Sänd ett meddelande med ditt namn och din adress till 
klubbens e-postadress info@evok.se. Då kan du få information 
om våra aktiviteter via e-post. Du kan också sända frågor och 
synpunkter på vår verksamhet till denna adress. 
 

mailto:info@evok.se
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Sponsorer 

Ett stort tack till alla sponsorer som stöttar vår 

verksamhet. 

Ahlsell 

AMB 

Bil-Karlsson  

Deloitte 

EBA  

Elbyrån  

Emmaboda Elektriska  

Emmaboda Glas  

Emmaboda Glasmästeri AB  

Emmaboda Granit 

Emmaboda kommun  

Emmaboda Trafikskola  

Glasteknik i Emmaboda AB  

Golv & Kakel  

Gransjöverken AB  

Handelsbanken  

ICA Supermarket  

Idavall Data AB 

Lindahls Yrkeskläder  

Lindås Livs AB 

LRF Konsult 

Länsförsäkringar  

Magnussons Motor  

Runes Bensin 

Rörinstallationer 

Sparbanken Eken Långasjö  

Sunnerbofönster  

Swedbank  

Södra Timber  

Woody bygghandel  

Xylem 

Åkessons Tryckeri  

Älmeboda Maskinservice AB  

http://www.ahlsell.se/
http://www.amb.se/index.html
http://www.bilkarlsson.se/
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/index.htm
http://www.emmabodabostadsab.se/start.aspx
http://www.elbyran-emmaboda.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/emmaboda-elektriska-aktiebolag-2EDE
http://www.emmaboda.sggs.com/
http://www.emmabodaglasmasteri.se/emmabodaglasmasteri/parse.php?p=index.html
http://www.emmabodagranit.se/website1/sd_page/2/1/index.php
http://www.emmaboda.se/
http://www.intensivkorkortsutbildning.se/trafikskola/emmaboda+trafikskola+hb,i1315.html
http://www.glasteknik.nu/1/1.0.1.0/2/1/
http://www.handlaiemmaboda.se/handlaiemmmaboda/parse.php?p=golv_och_kakel.html
http://www.gransjoverken.se/
http://www.handelsbanken.se/emmaboda
http://www.gulex.se/firmainfo/ica_supermarket/931129917054.htm
http://www.idavall.se/
http://www.lindahlsyrkesklader.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lindas-livs-aktiebolag
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lrf-konsult-aktiebolag-C109
http://www.lansforsakringar.se/privat/sidor/default.aspx?sc=16
http://www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=10226
http://www.runesbensin.se/
http://www.bad-varme.se/emmaboda/
http://www.sparbankeneken.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,136103,00.html
http://www.sunnerbofonster.se/
http://www.swedbank.se/privat/index.htm
http://www.sodra.com/
http://www.woody.se/
http://www.flygt.se/
http://www.akessonstryck.se/
http://www.almeboda-maskinservice.se/
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Skäverydsbladet 
Skäverydsbladet planeras till april och november varje år. Dina bidrag 

vill vi ha till den 15 mars och 15 oktober. Det kan vara något roligt 

som hänt på en tävling, gamla foton, någon rolig historia eller klurig 

tävling. Skicka ditt bidrag när som helst till Jan så kommer det med i 

nästa utgåva. 
 

Är Din adress riktig på adressetiketten? 

Om inte, var snäll och meddela någon i tidningskommittén. 

 

Tack alla som lämnat bidrag till tidningen. 

 
Tidningskommittén består av: 

 

 Jan Andersson  jan_greger@telia.com 

 Göte Lundberg gote.lundberg@telia.com 

 Sofie Ekdahl sofie.ekdahl@edu.emmaboda.se 

 Maria Eriksson mialotta@telia.com 

 Inger Pedersén inger.pedersen@telia.com 

 

Tidningskommittén önskar alla medlemmar 

 En härlig vår och 
sommar 2013 
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Avs: Emmaboda Verda Ok 

         C/O Stina Persson 

         Bjurbäcksgatan 27 

         361 33 Emmaboda 

 

 


