
 

SKTF 

Detta nummer sponsras av SKTF - 
Skärbäcks Kultur och Turistförening. 
Här kommer lite info från oss! 

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin 
början. Under året som gått har flera 
aktiviteter anordnats, bland annat 
kräftskiva, tipspromenader, metartäv-
ling, minimarknad, skärbäcksvand-
ring, bowlingkväll och lillejul. Vi har 
undertecknat avtal för bredband till 
Skärbäcksgården enligt beslut på 
förra årsmötet. Processen ligger nu 
hos Njudung Energi. Under somma-
ren hyrdes gården ut i 5 veckor. Vi har 
beslutat att byta förmedling för 
stuguthyrning (nuvarande är Små-
lands Ferienhaus), så om någon har 
tips är det välkommet. Medlemmar 
var förra året 97 stycken, varav 7 
barn.  

Vi fortsätter att uppdatera vår hem-
sida löpande, www.skarback.com. 
Där publicerar vi evenemang och ny-
heter, och där finns kontaktuppgifter 
till styrelsen.  

Ett stort tack till alla medlemmar som 
under året har ställt upp och hjälpt till 
på olika sätt!  

Dags att betala medlemsavgiften för 
verksamhetsåret 2017-2018 (1 sep-
tember 2017 - 31 augusti 2018) 

Medlemsavgiften är 100 kr/år för 
vuxna över 18 år (gratis under 18 år). 

Som medlem stödjer du föreningsli-
vet i Skärbäcksområdet. Som medlem 
har du också möjlighet att till lägre 
pris hyra Skärbäcksgården. Lokalen 
passar bra för föreningsmöten, fester, 
kalas m.m. Det finns sittplatser för ca  

 

 

50 personer samt ett fullt utrustat 
kök med porslin för samma antal.  

Pris för lokalhyra för föreningar/stu-
diecirklar: 100 kr (för icke medlem-
mar 200 kr) 

Pris för lokalhyra privat: 200 kr (för 
icke medlemmar 400 kr) 

Bokning av lokalen sker via Ulla 
Grankvist, tel 070-622 78 55 
(ulla.grankvist@gmail.com). 

Medlemsavgiften betalas via bifogat 
inbetalningskort eller till SKTF:s bank-
giro 5934-1867. Du kan också betala 
direkt till Ulla Grankvist. 

Byavandring 11/11 

Planerad sträcka från Södraskog till 
Skärbäcksgården. Samling i Skär-
bäcksgården kl 11 för gemensam 
transport till startpunkten. 

Jullotteri på Ramkvilla julmarknad – 
hjälp till att samla in vinster till lotte-
riet! 

SKTF kommer att sälja lotter på Ram-
kvilla julmarknad. Vi behöver som 
vanligt din hjälp med att samla in 
vinster till lotteriet! Lämna in vins-
terna till Ulla Grankvist (070-622 78 
55), Skärbäck 37, senast den 23 no-
vember. Alla bidrag är välkomna! 

Lillejul 
Lördag den 9e december kl 13.00 
träffas vi i Skärbäcksgården för att fira 
lillejul. I år är det boende i Södraskog 
som bjuder in. Gåvor till lotteriet 
mottages tacksamt! 
 

/SKTFs styrelse (Elsa, Sigurd, Ulla, Bir-
ger, Linn, Simon och Maria) 

 
 
Missionsauktion 
 
Missionsauktion i Nygårdskyrkan lör-
dagen den 18 november kl 18.00. 
 
Försäljning och lotterier till förmån 
för församlingens Missionsarbete. Pe-
ter Nilsson, Alwar Carlsson 
 
Välkomna! 
 

Ramkvilla kyrkliga sy-
förening 
 
Ramkvilla kyrkliga syförening anord-
nar traditionsenlig auktion i försam-
lingshemmet fredag 24 november 
klockan 18! 
 
Kaffe och hembakade kakor, ostkaka 
med sylt och grädde, lotterier och 
auktion med Allan Olovsson som ro-
pare. 
  
Varmt välkomna! 
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Julmarknad i 
Ingaboda Bygdegård 
  
Söndagen 26 november klockan 11-
15 
 
Lokala hantverkare och utställare 
Servering av hembakat fika, korv med 
bröd. Lotteriförsäljning 
 
Varmt välkomna!   
  
Arr: ingaboda Bygdegårdsförening  
 

Julmarknad  
Kyrkbacken 
 
Lördagen den 2/12 kl 16.00-18.00 an-
ordnar Ramkvilla Hembygdsförening 
julmarknad på Kyrkbacken i Ram-
kvilla. 
 
Du som vill ha ett bord kontaktar 
Lotta på 072-217 12 55. Kostnad är 
100:-. 
 
Välkomna hälsar 
Ramkvilla Hembygdsförening 
 

 
Puttes 
 
Enligt tradition öppnar Puttes upp en 
timma på julmarknadsdagen. Alla 
gamla och nya tomtar i affären vill 
särskilt välkomna de yngre besö-
karna. Vilken tomte blir favorit i år? 
 
Öppet 2/12 kl 17.00-18.00. 
 
Välkomna hälsar Putte o Puttorna 
med alla spelande och sjungande 
tomtar 
 

Svenska kyrkan 
 
Ett varmt och innerligt tack riktar vi 
till Putte och generösa våffelätare 
som bidrog till den imponerande 
summan 3470 kr till Världens barn 
lördagen den 14 oktober! 
 
Svenska kyrkan i Ramkvilla 
 
 

 

Ökat kollektivt resande 
ger indragna linjer 

Onsdagen den 27 september fanns 
ett reportage i Vetlanda-Posten om 
indragna busslinjer i länet fr o m 10 
december 2017.  

Undertecknad ringde upp Länstrafi-
ken i Jönköping för att få veta hur 
man egentligen tänkte kring detta. 
Erik Andersson, trafikutvecklare 
(tjänsteman) sedan 28 år på Länstrafi-
ken förklarade att p g a ökat resande, 
främst i områdena runt Jönköping, 
Nässjö och Värnamo, har man fått 
sätta in många extra bussar.  Detta 
har kostat extra för Länstrafiken och 
man har fått ett underskott på ca 13 
miljoner kronor. 

Erik Anderssons chef på Länstrafiken 
är Rune Backlund (Centern) som är 
ordföranden i trafik-, infrastruktur- 
och miljönämnden (TIM).  Av honom 
fick Erik Andersson direktiv att spara 
på linjer som hade övervägande skol-
resor och prioritera linjer med ökat 
resande. Att transportera skolelever 
anses som en kommunal uppgift en-
ligt Erik Andersson. Kommunerna be-
talar i nuläget länstrafiken för upp-
draget och samtidigt kan vanliga rese-
närer också resa med dessa bus-
sar.  Följande linjer i Vetlandaområ-
det som berördes var buss 350 mellan 
Ramkvilla – Vetlanda / 3 dubbelturer 
och buss 355 mellan Skirö – Vetlanda 
/ 2 dubbelturer. Poängen är alltså att 
skolresor som länstrafiken sköter kan 
också utnyttjas av vanliga resenä-
rer.  Jag frågar hur mycket han vill ha 
extra för att fortsätta köra linjen och 
svaret är ca 500 000 kr. Ändras se-
nare till ca 600 000 kr.  Vetlanda har 
redan betalat men krävs på ytterli-
gare pengar för att linjerna ska kunna 
fortsätta. 

I sammanhanget kan tilläggas att un-
der vardagar så går det även en buss-
linje Ramkvilla – Växjö / 2 dubbeltu-
rer. Denna linje betalas av Länstrafi-
ken Kronoberg och berörs ej av in-
dragningen. Efter samtal med Peter 
Johansson, trafikansvarig för denna 
linje fick jag beskedet att Länstrafiken 
Kronoberg inte har några planer på 
nedläggning av denna linje. Under-
tecknad har bott utanför Ramkvilla 
(Dragsnäs) sedan 2012 och pendlar 

till Växjö och arbete där.  Åker även 
med bussen till Vetlanda ibland.  

Ramkvilla ligger i en gränsbygd och 
man pendlar både till Vetlanda och 
Växjö. Skolelever går främst Landsbro 
och Vetlanda. Förutom Närtrafik som 
inte är till för arbets- och studiepend-
ling så är bussen livsnerven för att ta 
sig från och till Ramkvilla. Centerpoli-
tikern Rune Backlund i Jönköping 
tyckte tydligen inte att vi här ute i 
skogen var så viktiga trots Centens 
prat om en levande landsbygd.  

Vad tycker en ansvarig politiker i Vet-
landa Kommun? Jag ringde upp Jan 
Johansson, kommunalråd och partile-
dare för Vetlanda Framåtanda ( VF ). 
Nu ska jag väl ändå få besked på lokal 
nivå. Jan Johansson (VF) blir glad när 
jag ringde och redogjorde för samta-
let med Erik Andersson. Det visade sig 
att Erik Andersson inte hade kontak-
tat Vetlandas politiker utan diskuterat 
indragningarna endast med tjänste-
män på kommunen. Detta hade hänt i 
början av september och politikerna 
hade ingen vetskap. Det är ju politiker 
och inte tjänstemän som ska besluta. 
Efter samtalet så agerade Jan Johans-
son och efter ett antal samtal med 
Erik Andersson, Rune Backlund och 
diskussioner med andra politiker i 
Vetlanda så har resultatet blivit att 
linjerna fortsätter som tidigare. Heder 
åt Jan Johansson och VF som anser 
att även vi ute i ”skogen” är lika vik-
tiga som de som bor i Jönköping och 
Vetlanda. VF ska få min röst i nästa 
val. 

En slutsats är att Ramkvillaborna i 
större utsträckning bör resa och ut-
nyttja de linjer som vi har, annars 
kanske vi hamnar i samma situation 
igen.  Bussen 09.00 till Vetlanda kos-
tar 18 kr under lågtrafik (09- 14 ). Bil-
ligt eller hur?  Till Vetlanda går bussen 
07.22, 09.00, 16.55.  Från Vetlanda 
går den 06.20, 13.00, 15.50.  Till 
Växjö, 06.40, 13.45 och Från Växjö, 
07.45, 16.31 

Med vänlig hälsning 

Ingemar och Sylvia Molldius Drags-
näs, Ramkvilla 

 

 
 



Vägsamfälligheten 
Skärbäck-Saxabjörke 

För ungefär 60 år sedan fick Skärbäck 
en ny vägförbindelse mot Asa. Bön-
derna i Skärbäckstrakten gick ihop 
och bildade en vägsamfällighet och 
byggde en väg på 4 600 meter från 
Skärbäck till länsgränsen mot Krono-
bergs län. 

Bönderna i Saxabjörke/Buskatorp tog 
vid och hade byggt vägen vidare från 
länsgränsen till Buskatorp. 

Fakta kring byggandet 

Första ”byggmötet” hölls 6 juni 1956 
under ledning av distriktslantmästare 
Gunnar Waldenström och vid mötet 
behandlades vägmästare E. Anders-
sons kostnadsberäkning. Enighet om 
en framtida nytta av vägen fanns inte 
då. Det dröjde två år innan man ena-
des kring detta. Det diskuterades 
huruvida vägen skulle gå över Hulu. 
Möjligen kan ett yttrande från Vägför-
valtningen i Jönköpings län ha påver-
kat beslut om byggande eftersom 
man ansåg att ett stort behov av en 
ny väg förelåg och att man kunde 
påräkna ett bidrag på 90 % av kostna-
den. Detta möte hölls 26 mars 
1958.      

Därefter gick det fort: anbud begär-
des in och åtta anbud kom in. Brö-
derna Ekdahl i Åseda la ett anbud på 
170.000 kronor och detta anbud an-
togs. Byggandet sattes igång och den 
färdiga vägsträckan avsynades och 
godkändes den 11 november 1959. 

Ekonomi 

Totalkostnad 192.000 kronor 

Bidrag från Länsstyrelsen 
111.000 kronor 

Bidrag från Bäckaby kommun 
27.000 kronor 
 

Bidrag från Jönköpings landsting 
28.000 kronor 

Markägarnas kostnad  
26.000 kronor 

Den väg som byggdes följde delvis en 
gammal hästväg men gick också ge-
nom väglöst land, genom mossar och 

bergknallar. Vägen byggdes för lite 
mer än 40 kronor per meter.  

Vägen har varit till stor nytta för mar-
kägarna men även för andra boende 
och företagare eftersom sträckan till 
Lammhult kortades med 20 km. 

Vi som nu kör denna väg som en 
självklarhet ska vara tacksamma 
gentemot alla dem som gjorde att 
vägen kom till stånd, speciellt till Erik 
Skärle som var drivande i frågan. Det 
var säkert inte någon enkel sak att 
övertyga alla inblandade att det var 
ekonomiskt och framåtsträvande att 
bygga denna väg.  

Fredrik Leandersson var med och 
byggde vägen och har berättat att 
man fyllt vissa surhål med granruskor 
för att få botten på vägen. Leanders-
son var en av de första som åkte hela 
vägen till Buskatorp med bil. 

Sigurd Holst 

 
Till Litauen 
 

Vi samlar torrvaror (mjöl, socker, bak-
grejor, godis och dylikt) mellan 15 no-
vember och 10 december för att ge 
dem, som inte har någonting, en lite 
gladare jul.  
 
Stickarbeten, leksaker med mera som 
kan användas till julklappar tar vi 
gärna emot! 
 

Varorna kan lämnas hos oss på Sol-
rosvägen 28, Rottne. Är vi inte 
hemma finns en låda i carporten, där 
du kan lägga ditt bidrag. Skriv gärna 
från vem det är. Svårt att ta dig hit? Vi 
kan hämta (ring 0470-914 09,  
070-966 19 40) 
 

Eftersom fraktkostnaderna är så stora 
till Litauen har vi endast möjlighet att 
skicka större transporter en gång per 
år. Vi återkommer framåt våren! 
 
Hälsningar Barbro o Rune Isaksson 
Rottne 

 
 
 

 
 
 

Örjansklubben 
 
Vildmarksloppet 
Vi vill börja med att tacka alla de 
funktionärer som var delaktiga under 
Vildmarksloppet på Ramoa. Tack för 
en fantastisk insats. Gå gärna in på 
Ramoas facebooksida om Vildmarks-
loppet och ta åt er av all beröm som 
löparna skriver om er, det är ni väl 
värda. 
 
Boxercise 
Då var det dags att köra igång boxer-
cise igen. Boxercise är en intensiv och 
lite tuffare träning där både kondit-
ionen och styrkan tränas. Vi kör alla 
onsdagar i november med start redan 
den 1 nov. Tiden är 19.30-20.30 
i gympasalen i Ramkvilla.  
 
Kostnaden är 100kr/vuxen 50kr/barn 
samt medlemskap i Örjansklubben. 
Du som redan betalt för måndags re-
spektive torsdagsträningen behöver 
inte betala ytterligare. Avgiften kan 
swishas eller betalas kontant på plats. 
Ledare för boxercisen är underteck-
nad, välkomna. 
 
Örjansklubben genom Jimmi Olsson  

 

Gudrun 
  
Stormen Gudrun (ibland kallad janu-
aristormen i Europa 2005) var ett 
kraftigt lågtryck som den 8 
till 9 januari 2005 drog in från Atlan-
ten och drabbade en stor del av Nor-
deuropa. Det tyska meteorologiska 
institutet Deutscher Wetterdienst 
namngav stormen till Erwin varför 
detta namn också används i internat-
ionell rapportering om händelsen. I 
Sverige fick stormen ett mer 
svenskklingande namn. Stormen 
nådde uppmätt orkanstyrka på end-
ast en plats i Sverige, nämligen på 
Hanö utanför västra Blekinge där en 
medelvindstyrka på 33 m/s uppmät-
tes. Vindbyar på 42 m/s uppmättes 
dock i Ljungby och i Växjö i Krono-
bergs län innan väderstationerna där 
slogs ut. 
 
Vi minns alla, vad vi gjorde den aktu-
ella kvällen och natten, eller hur? 
Konsekvenserna i vårt närområde 



blev förödande och mark- och skogsä-
gare stod till en början handfallna in-
för förödelsen. 
 
Nybildade Ramkvilla Golfklubb fick en 
ovanlig hjälp med anläggandet av den 
nya golfbanan kan man läsa i Vet-
landa-Posten från februari 2006. Som 
tack för att företaget Södra Skog fått 
lagra stormfällt virke på en liten del 
av golfbanan lät man anlägga en pro-
menadstig och ett 17 meter långt bro-
bygge över Ramkvillaån. 
 
Södra Skog har haft svårt att hitta 
platser där man kan lagra timret i 
väntan på att detsamma ska upparbe-
tas, berättar produktionsledare To-
mas Albertsson på Södra Timbers såg-
verk i Ramkvilla för tidningens ut-
sända. Det ska vara en relativt stor 
yta och det ska finnas vatten i 
närheten och man ska ha möjlighet 
att dra el dit, fortsätter Albertsson. 
 

 
 
Ett nybildat bolag, Golfbana AB, med 
markägarna Magnus Lamme, Klas Hå-
kanson, Lars-Gunnar Johansson, Inga 
Johansson och Vetlanda kommun hyr 
ut marken till golfklubben som mött 
stor förståelse och samarbetsvilja 
från bolaget, säger golfklubbens ord-
förande Owe Hördegård. Södra Skog 
lovade att återskapa marken när avta-
let gått ut, tillägger Owe Hördegård. 
 
Att återskapande skedde kan vi Ram-
kvillabor konstatera, och tänker nog 
inte så ofta på de två stora lagrings-
platserna som då, för ett antal år sen, 
rymde 250 000 kubikmeter timmer. 
 
Kerstin F. som tittat i ”Minnenas ar-
kiv” 
 

 
 
 

Ramkvilla Ambrosia 
 
Många minns och många har köpt 
och många har smakat Ramkvilla 
Ambrosia! 
 

 
 
 
Vad minns du? Har du köpt Ambrosia-
ost? Hur smakade den? 
 
Hör gärna av dej till oss i redaktionen! 
 


