
Centrumhuset -  
vad händer….?? 

 
Så är det dags efter flera års dröm-
mande, diskuterande och planerande. 
Vi kommer att bygga ihop de båda 
byggnaderna i Centrumhuset. Det gäl-
ler alltså affärsdelen med den delen 
där Ramkvillabuss tidigare hade sitt 
kontor. Puttes behöver mer yta - 
framför allt för den ökande volymen 
av posthantering med paket som in-
ternethandeln innebär. 

Den yta som idag är en gång mellan 
byggnaderna blir ett utrymme för att 
bl a kunna ta sig en kopp kaffe och 
någon enklare förtäring. En mötes-
plats där man kan sitta ner några mi-
nuter vid ett cafébord. Kika igenom 
ert tips, planera vad ni ska handla 
mm. Men det blir även plats för varor 
där. 

Affären kommer att nyttja några rum 
i f d Ramkvillabuss kontor. Det blir   
postrum, lite lager samt en kundtoa-
lett där. 

Inne i Puttes affär kommer det att bli 
en hel del förändringar. Omdispone-
ring av ytorna med helt ny inredning 
och utbyte av samtliga kyl- och frys-
enheter.  

Vi hoppas att komma igång med 
byggnationen i vinter och vara i stort 
sett klara innan påsken. Men hantver-
kare är ett upptaget folk så håll tum-
marna. 

Alla ni köptrogna – ni får ha tålamod 
med lite stök och bök framöver. Men 
den som väntar på något gott… 

 

Maria o Magnus Lamme 
Putte och Puttorna 

Auktion i kyrkliga sy-
föreningen 
 
Kerstin Fransson hälsade välkommen 
och Christina Virdung inledde med 
andakt. Efter kaffe med dopp började 
auktionen. Jimmi Olsson höll i klub-
ban och utbudet var stort: bröd, ka-
kor, ostkakor, kåldolmar, Janssons 
frestelse, stickade strumpor, paket, 
barnkläder, förkläden m m. Buden var 
många och höga. 
 
Efter paus för ostkaka och dragning i 
alla lotterier blev behållningen strax 
över 40 000 kr som ska delas ut vid 
årsmötet i februari. Vi tackar alla som 
skänkte till auktionen och alla som 
bjöd på varorna och alla som kom till 
kvällen. 
 
Syföreningen/Gunilla 
 

 
 
 
 

Ramkvillas fotokalen-
der 2020 
 

Din present till vännerna är fixad. Ka-
lendern innehåller 16 fina fotografier 
från tävlingen "Min vackraste ramkvil-
labild".  Säljs hos Puttes Lanthandel 
för 100:-/st. Begränsad upplaga. 
 

Stöd hembygdsföreningen och aktivi-
teter kommande år genom att köpa 
fotokalendern. 
 
Det går också att köpa kalendern och 
få den hemskickad, med tillägg för 
porto (36:-). Maila eller ring Karin 
Gustafsson vid sådana beställ-
ningar. karin@tilltro.se 070-226 50 90 
 
Vänliga hälsningar 
Karin Gustafsson 
 
 

Fel svar till klassföre-
ståndaren  

 
Efter 1962 års luciafirande påpekar en 
irriterad klassföreståndare i en stock-
holmsskola på förekommen anledning 
för sina 15-åringar i klassen, att alko-
holförtäring är strängeligen förbjuden 
och att rapporter som strömmat in till 
skolan från omgivningen under mor-
gonen har varit oacceptabla. 
 
En aningslös elev (med anknytning till 
Ramkvilla) räcker upp handen och på-
pekar att man i många familjer firar 
Lucia med lite glögg på morgonen och 
som kanske inte bör vara så far-
ligt...eller? ... varpå en ännu mer irri-
terad magister fräser att "lite glögg" 
inte föranlett kommentarerna som 
bombarderat skolan per telefon! 
 
 
Den aningslöse eleven räcker på nytt 
upp handen och säger att "min farfar 
är apotekare och glöggen han tillver-
kat åt oss är gjord på 96%-ig sprit!" 
 
Det blev kvarsittning - igen. 
 
Ingvar Fröberg 
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