
Kommunal tomtmark i 
Ramkvilla 

I början av februari fick Ramkvilla besök 
av Centerns kommunalråd i Vetlanda, 
Daniel Berner. Han hade reagerat på ett 
mejl inskickat till delar av kommunstyrel-
sen, samt till några tjänstemän där det 
efterlystes en handlingsplan på hur Vet-
landa Kommun svarar på den efterfrågan 
som uppstått av boende på landsbygden. 
I mejlet belystes vikten av att Ramkvilla 
behöver människor som flyttar IN, inte 
ut. Affären är utbyggd, fin och rationell. 
Men det var inte gratis och varje kund är 
viktig. Samma villkor gäller för skolan, 
varje enskilt barn är viktigt. Vi får aldrig 
slappna av och ta något för givet utan 
jobba för en fortsatt utveckling i vår 
socken. Daniel Berner ville komma ut och 
se på den kommunala mark som ligger 
vackert längs en del av sjövägen intill 
Sundbron i Ramkvilla. Marken är kommu-
nens sedan länge, ingår i ett s k LIS-
område vilket innebär att det är undan-
taget från strandskydd. Alltså, fullt möj-
ligt att göra attraktiva tomter på lands-
bygden med sjöutsikt. Några tjänstemän 
har också planerat att besöka Ramkvilla 
och inspektera den kommunala marken. 

Då det skrevs om detta på facebook har 
många läst, ryktet har spridit sig och ett 
antal personer har hört av sig och är in-
tresserade. Är du eller någon du känner 
intresserad av tomtmark längs sjövägen i 
Ramkvilla går det alltid att lämna in en 
intresseanmälan till kommunen. Det kos-
tar ingenting. Det är först när man begär 
bygglov som det blir avgifter. 

Ta er chans att påverka. Vi fick god re-
spons från både politiker och tjänstemän 
och hoppas på en fortsatt bra dialog. 

Maria och Magnus Lamme 

Grannsamverkan 

Påminner om information om Grannsam-
verkan tisdagen den 8 mars kl 18.00 på 
Dalbo. 
Ramkvilla Sockenråd 

Pizzakväll 

Nu kan vi träffas igen!! 
Rogers Pizza serveras på Dalbo lördagen 
den 12 mars från kl 18.00. Anmäl er sen-
ast den 7 mars på telefon 0705356049, 
Cajsa Håkanson. 

OBS! Begränsat antal platser, först till 
kvarn…… 

Välkomna! 
Roger, Cajsa och Klas 

Ramkvilla Hembygdsför-
ening – Årsmöte 20/3 

Välkommen på årsmöte 20/3 kl 14.00 på 
Dalbo, Ramkvilla. Hillevi Torell medver-
kar och berättar om sin debutbok Myten 
om Luna. På mötet kommer årets Ram-
kvillabo presenteras och tavlor delas ut 
till vinnarna i fototävlingen. Årsmötesför-
handlingar blir det naturligtvis också. Till 
kaffet blir det ostkaka. 

Självklart skall du vara medlem i Hem-
bygdsföreningen och stödja föreningens 
verksamhet, bland annat utveckling av 
Ramkvilla socken. 

Medlemsavgiften är 100 kr per person, 
ungdomar under 18 år 20 kr. Betalas till 
Bankgiro 5622-3811 eller Swish: 
1235532981. Skriv ditt namn, ange att 
det gäller medlemskap. 

Välkommen! 
Magnus Färjhage 
Ordförande 

Fiskevårdsstämma 27/3 

Välkommen till Örkens Fiskevårds-
stämma i Skärbäcksgården. Söndag 27 
mars kl. 15.00.Sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Föredrag om dykning. Kaffe. 
Styrelsen. 

Påskmarknad 

Vi söker utställare till vår ”Påskmarknad” 
i Röshults äng som äger rum söndag 10 
april 2022  kl. 11- 15. 

Här får du tillsammans med andra lokala 
hantverkare och utställare visa upp och 
sälja dina produkter utomhus i en natur-
skön miljö. Bord och tält kommer ställas 
upp på dansgolvet och i ängen. Det finns 
även goda möjligheter för dig som före-
drar att sälja från egen bil eller på annat 
sätt marknadsföra dina produkter. Vi i 
bygdegårdsföreningen kommer att sälja 
korv, hembakat fika och lotter. 

För ytterligare information och anmälan 
kontakta Alice Evald 
på rostgaard62@gmail.com eller 0703 85 
95 62 

Hör av dig om du vill vara med, gärna in-
nan 13 mars. Begränsat antal platser. 
Marknadsavgift om 100 kr 

Arr. Ingaboda bygdegårdsförening 

Majblommekommittén i 
Ramkvilla och Bäckaby 
informerar 

Majblomman har stått på barnens sida 
sen 1907. Idag jobbar vi för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. 186 000 barn, 
vilket är ungefär vart tionde barn, lever i 
familjer där pengarna inte räcker till. 
Majblomman jobbar för att förbättra vill-
koren för dem. 
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Det gör vi genom att bland annat dela ut 
ekonomiskt stöd för till exempel fotbolls-
skor, barnkalas, avgiften till fritidsaktivi-
teter eller en jacka. Hur många barn vi 
kan hjälpa är helt beroende av hur 
mycket pengar som samlas in varje vår. 

I år kommer barnen att sälja blommor på 
två olika sätt:  

 Traditionellt så du har möjlighet 
att köpa blommor direkt av bar-
nen  

 Via personliga webbshoppar och 
då skickas blommorna direkt till 
er köpare från Majblommans la-
ger.  

I år startar insamlingen den 1 april. Det 
är barnen i åk 3 och åk 4 på Ramkvilla 
skola, som är med och säljer. 

Majblommans lokalkommitté i Ramkvilla 
och Bäckaby lämnar bidrag till enskilda 
barn, lokala projekt och skolan. Bidrag 
lämnas till sådant som samhället eller 
försäkringar inte täcker kostnader för. 

Vi som ingår i styrelsen är: Annelie Ek-
strand, Barbro Frisk, Åsa Svensson, The-
rese Wågesson, Lina Hördegård, Caroline 
Andersson, Maria Wickholm och Karolina 
Sandell. 

För att ansöka om ekonomiskt bidrag går 
det bra att kontakta någon av oss i styrel-
sen. 

Tillsammans kan vi göra konkreta insat-
ser för barn i vår närhet. 

Hälsningar från oss i Majblommans sty-
relse gm. Karolina Sandell 

 
Vill du ta upp en ny –  
eller gammal – hobby:  
akvarellmålning? 
  
Vi är några personer som tänkte måla 
med akvarellfärger tillsammans. Sitter du 
också med en önskan att vara med i ak-
varellens värld? ”Akvarellgruppen” pas-
sar både dig som aldrig hållit i en pensel 
liksom dig som har svårt att komma 
igång i din egen kammare. Vi gör alla på 
olika sätt och lär oss av varandra. Det kan 
vara så olika som att ”bara leka” med fär-
gerna, inspireras av ett fotografi, måla ef-
ter ett minne du har eller göra en bild av 
något som står framför dig på bordet. 

 

  
Tanken är att träffas en gång i veckan un-
der våren, förslagsvis torsdagar kl 15-17 
med början av mitten av mars. Vi får bre 
ut oss i sammanträdesrummet på Dalbo. 
  
Träffarna sker i samarbete med studie-
förbundet Vuxenskolan. Karin Gustafsson 
samordnar ”Akvarellgruppen”. Ring alt. 
maila snarast ditt intresse och eventuella 
frågor, karin@tilltro.se tel 070 226 50 90. 
Av mig kan du också få tips om vad och 
var du köper bra material. 
 
Karin Gustafsson 
 
 
 

Nu längtar jag till våren 
  
Tiden går fort och väldigt, väldigt snart 
kommer den efterlängtade våren med 
sin skira grönska och den vackra få-
gelsången. Med våren kommer för mig 
också en stark längtan att få ge mig ut 
och spela golf igen. Efter att ha låtit klub-
bor och bollar vänta i sin vintervila ska de 
nu fram och hjälpa mig att uppleva den 
bästa säsongen någonsin. För så känner 
jag inför varje nytt år. De allra flesta av 
oss amatörgolfare vilar oss nog annars i 
form under vintern. Vi tittar kanske på 
någon tävling på TV från fantastiska ba-
nor där solen strålar. Vi ser hur proffsen 
gör hole-in-ones, eagles och de där per-
fekta slagen ifrån omöjliga lägen och från 
de allra djupaste bunkrarna. Tack och lov 
visar även proffsen emellanåt att de är 
mänskliga och att ingen är perfekt. Även 
de missar inspel och givna puttar. Skillna-
den mellan dem och oss är troligen tiden 
de lägger på träning? Så…för att bli 
bättre i år har jag bestämt mig för att slå 
fler bollar från ranchen. Det är viktigt att 
nöta in slagen så de känns rätt och att 
försöka lära sig vilken klubba som ska an-
vändas för att nå rätt längd. Detta är i 
alla fall planen – för känner jag mig själv 
rätt kommer jag nog som vanligt att 
lägga mest tid på den sociala biten. Den 
att umgås med människor på och runt 
banan. Få sporter når över så stort 
spann, när det gäller både ålder och 
skicklighet, som golf. Alla, verkligen alla, 

kan spela tillsammans och det är det som 
gör golfen så fantastiskt trevlig. Jag hop-
pas vi ses på banan inom kort! 
  
Hälsningar från Carola Fingalsson 

 
 
Jag är imponerad 
  
Som utsocknes kanske jag lättare kan se 
det fantastiska som finns i vår by än ni 
som inte varit uppvuxna och inrotade i 
en storstad. Till exempel fotokalendern 
som vi kunnat göra i flera år. Fina bilder, 
stort engagemang. De tre vinnarna kom-
mer att uppmärksammas på hembygds-
föreningens årsmöte 20 mars. 
 
Överskottet går ju till verksamheten i 
byns aktiviteter i hembygdsföreningens 
regi. KOM IGEN NU och köp de sista 
tryckta kalendrarna för 2022 för HALVA 
PRISET, 50 kronor! Finns hos Putte. I en 
kartong på lagret gör de ingen nytta. 
  
Du kan själv bidra till nästa års fotokalen-
der med max 3 bilder med valfritt motiv, 
2-3 MB storlek, gärna liggande motiv. 
Kolla bland dina gamla bilder eller fota 
några nya! Maila senast den 30 septem-
ber till ramkvillabild@gmail.com. 
  
För hembygdsföreningen, 
Karin Gustafsson 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2022 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  
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