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Några bilder från PLF:s jubileumsfest på Forum den 21 april

Sam Blixt berättar kortfattat om PLFs historia från början av 1980-talet och hur PLF
bildades 1987 och verkat fram till i dag

Ted Rosvall berättade om Bernadottarna
och om sitt ryska ursprung. Här visar
han en tavla över regenter i Sverige

Sam överlämnar ”Gårdarna i
Döderhults socken på 1500-talet” till
Ted Rosvall som tack för föredragen

Torsten Strömberg, OskarshamnsTidningen, intervjuar Sam Blixt om
PLFs historia

Gullan Olsson, Kalmar Läns Genealogiska Förening, överlämnar en bok
till Sam som jubileumsgåva till PLF

Holger Kanth, Tjust Släktforskarförening, tackar för gott samarbete
under alla år och överlämnar en bok

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte
lördagen den 8 september
Samling sker i Stabygården, Högsby, klockan 12.00
Information om bl.a. Staby tingshus
Mötesförhandlingar kl. 13.00
Därefter åker vi till Gillberga för att delta i de arrangemang,
som Christina Dannesäter ordnar.
Se ”Ordföranden har ordet” och program på sidan 9
Välkomna Styrelsen
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Ordföranden har ordet
Efter en regnig och sval sommar hoppas vi
på en varm och solig höst.
Vi hade senaste föreningsmötet i Pataholm,
Sveriges äldsta köping, där vi blev guidade
av Gunnar Svensson, Ålems Hembygdsförening, som berättade om Hullgrenska och
Harbergska gårdarna.
Arbetet med nya versionen av CD-3 har
pågått länge, men intensifierats de senaste
veckorna för att få den så värdefull som
möjligt. En förteckning över vad som tillkommit sedan första versionen 2006 visas
på annan plats i detta nummer av PLF-Nytt,
samt på PLFs hemsida. Vi vill redan nu
tacka alla som på olika sätt har hjälpt till att
få den nya versionen till stånd. Vi räknar
med att den kommer att innehålla över en
miljon poster med födda, vigda och döda
södra Kalmar län samt några grannförsamlingar i Blekinge och Kronobergs län.
Detta innebär att nya versionen har 25 procent flera poster än den första versionen.

Den 23 augusti åker vi till släktforskardagarna
i Gävle, redan den 24 augusti är det konferenser och den 25 augusti har vi premiärförsäljning av den nya versionen av CD-3
och hoppas att vi säljer många då.
Nästa föreningsmöte äger rum i Högsby, där
vi först besöker Stabygården för lunch. Efter lunchen berättar Lars Alldén, Christina
Dannesäter och Solbert Wallenstein om Staby
Tingshus och platsen där vi befinner oss.
Sedan följer föreningsmöte på Stabygården
och därefter förflyttar vi oss till Gillberga med
samling hos Christina, där vi får information om istiden, rullstensåsarnas bildande och
tittar därefter på järnåldersgravfält. Därefter
förflyttar vi oss till platsen där bykärnan låg
före laga skifte. Nästa punkt är Munklyckan,
där Lars Alldén berättar om Laga Skifte. Vi
dricker vårt medhavda kaffe i Lars Alldéns
trädgård där Lars berättar om laga skiftet i
Gillberga.
Sam Blixt

Några notiser
Medlemsavgifter
Antalet medlemmar i PLF är i dag 1 621,
varav 1 513 har betalat för 2012. Sista
påminnelsen om avgiftsbetalning för
2012 bifogas detta PLF-nytt.
Poster i databasen
Antalet poster i databasen är den 27
juli 4 785 662.
Släktforskardagarna i Gävle
PLF kommer som vanligt att delta i
Släktforskarförbundets årliga sammankomster. I år äger dessa rum i Gävle den
24-26 augusti. Då kommer PLF att representeras av Sam Blixt, Anders Thunberg, Britt Maria Ekstrand, Sven-Åke
Fogelqvist och Inga Linde. Sam Blixt
deltar i ordförandekonferensen och Anders Thunberg i redaktörskonferensen.

PLF kommer också att deltaga med
tre representanter på riksstämman, som
äger rum på lördagen.
Under lördagen och söndagen har allmänheten bl.a. tillträde till den stora utställningshallen, där ca 100 släktforskarföreningar från hela Norden har
slagit upp sina montrar. PLF.s stora
trumfkort är som vanligt vår databas.
Många brukar komma och söka hjälp
med sin sökning. Det blir främst Sam
Blixt och Britt Maria Ekstrand, som
får ansvara för den avdelningen. Britt
Maria svarar också för försäljningen
av våra CD-skivor. De är alltid efterfrågade, och i år har vi dessutom den
uppdaterade CD-3 att erbjuda. AT
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På PLF:s hemsida ser man en dagsaktuell lista över vad som är nytt
på den nya versionen av CD-3 sedan förra versionen från 2006

Släktgårdsinventering
För några år sedan startade JUF (Jordbrukareungdomens förbund) i samarbete
med Hembygdsförbundet en släktgårdsinventering. Målet var att kartlägga släktgårdar som varit i samma släkts ägo i mer än 200 år. Vi tar oss här friheten att
rapportera att hittills har vi funnit närmare 600 släktgårdar. Arbetet fortsätter.

JUF gör en ny inventering av släktgårdar!
På 1930-talet gjorde JUF en inventering av släktgårdar i Sverige. JUF fann 1.000 gårdar, som varit i
samma släkts ägo i över 200 år. Alla dessa fick ett
släktgårdsdiplom och presenterades i boken "Anor
och Minnen" av Sigurd Örjangård. 2500 gårdsägare sökte, men 1500 gårdar blev ej godkända av
olika anledningar.

dokument. Vi räknar med att denna inventring kommer
att hålla på ett antal år.

På 1940-talet gjordes en ny släktgårdsinventering,
och man fann några hundra nya släktgårdar.

Vet du inte hur du ska dokumentera din gårds historia
kan du be om hjälp från din hembygdsförening, släktforskarförening eller JUF. Det är i stort sett samma teknik, som används vid släktforskning. I de flesta hembygdsföreningar finns mycket god kunskap om hur man går
tillväga. Aktuella frågeställningar kommer också att behandlas på JUF:s hemsida.

Vi och många andra tror, att det verkliga antalet
släktgårdar vid denna tidpunkt var mycket större.
Nu vill vi undersöka hur många släktgårdar det finns
idag.

Inventeringen sker tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund, 4H, Skog och Ungdom, Släktforskarförbundet,
DIS, Genealogiska Föreningen, Linköpings universitet,
Studiefrämjandet och några andra organisationer.

Med släktgård menas en jordbruksfastighet, som varit i samma släkts ägo - eller arrendebruk - i minst
200 år.

Det kommer att ordnas kurser och seminarier över större
delen av landet om hur man kartlägger sin gårds historia.

Kännedomen om gården och dess folk under gången
tid, ger en stark känsla för vår hembygd. När vi älskar vår bygd ger denna kärlek oss vilja och kraft att
arbeta för att vårda vår gård och bygd.
JUF kommer att ge innehavare av släktgårdar ett
släktgårdsdiplom. Sänd in ägarelängd med släktförhållande, styrkt av funktionär från din hembygdsförening, till JUF, gärna även digitalt som Word-

JUF:s förbundsstyrelse har i Jönköping 2007-12-02 uppdragit åt Barbro Ålström-Bragée, Korpklev (0494 - 410
17), Ingmar Carlsson, Styvinge (013 - 520 10) och Bertil
Ljungars, Mjölby (0142 - 122 16, efter 19.00 bertil_ljungars@hotmail.com) att leda en släktgårdsinventering i Sigurd Örjangårds anda.
JUF, Box 2022, 641 02 KATRINEHOLM, juf@juf.se,
www.juf.se, 0150-503 90
Bertil Ljungars
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FÖRENINGSMÖTE I PATAHOLM
Lördagen den 5 maj arrangerade PLF ett föreningsmöte i Pataholm. Efter mötesförhandlingarna guidade
Gunnar Svensson från Ålems hembygdsförening ett
tjogotal medlemmar i PLF runt Sveriges minsta köping, Pataholm, som hade sin storhetstid på 1800-talet. Han berättade att Pata ursprungligen låg nära
Alsteråns mynning i närheten av den plats där Pata
kapell låg. Redan på medeltiden var Pata en betydande
handelsplats med utskeppning av trävaror, tjära och
myrmalm från det småländska inlandet. Köpingens
oskyddade läge vid havet gjorde att den ofta var utsatt
för angrepp av fientliga flottor till havs. Under unionsstriderna mellan Sverige och Danmark 1506 bränner
en dansk flottstyrka under befäl av Jens Holgersson
ner Mönsterås, Pata och Strömsrum som hämnd för
två förlorade skepp i Tjusts skärgård. År 1520 äger
en drabbning rum vid Pata mellan Sören Norrby, slottshövitsman på Kalmar och borgare och bönder, som
gjort uppror mot Kristian II och som lagt beslag på de
skatter som lagrats i Pata.
På 1530-talet förbjuder Gustav Wasa, efter framfört
klagomål från borgarna i Kalmar, all olaglig köpenskap
i Pata och Mönsterås och andra olagliga hamnar. De
som bodde på dessa platser och ville bedriva köpenskap skulle flytta in i städerna och bo där. År 1546
beslagtog kronans fogde en klocka, som vägde 11 lispund från kapellet i Pata.
Under det nordiska sjuårskriget 1563-70 skulle Pata
än en gång hemsökas av fienden och under Kalmarkriget brändes och plundrades det mesta i Ålem under

sommaren 1612. Efter Kalmarkrigets slut flyttades
handelsplatsen till Ersholm, som idag kallas för Pataholm. Handeln fortsatte i köpingen trots förbud mot
lantköp, och på 1600-talet insåg myndigheterna att
de inte kunde få handeln att upphöra i Pataholm. Det
var motiverat med ytterligare en permanent handelsplats och utskeppningshamn för bl.a. järnvaror. Pataholm och Mönsterås blev därför år 1620 lydköpingar
under Kalmar. Det betydde att borgarna i Kalmar fick
driva handel genom köpdrängar, som bodde i Pataholm och Mönsterås.
På kvällen den 20 augusti 1677 sände den danske
amiralen Buks sina landstigningsfartyg till Pataholm,
sedan den danska flottan i början på månaden hade
kommit in i Kalmarsund och plundrat och bränt utefter Smålands - och Ölandskusterna. Pataholm påtändes liksom de ansenliga timmerhögar, som låg upplagda där. Strax därefter brändes och plundrades
Strömsrums herrgård och Ålems by.
Under 1700-talets senare hälft skedde en övergång
från systemet med köpdrängar till så kallade provisionshandlare, som fick ställa eget kapital till förfogande
och på egen risk handla, men måste låta handeln gå
via Kalmar. De måste dessutom vara skattskrivna i
staden. Vid århundrades slut framträder fem sådana
handlare i Pataholm. Under 1800-talet utvecklades
både sjöfarten och andra näringsgrenar. Pataholms
storhetstid inträffade i mitten av 1800-talet, då näringsfrihet hade infört i landet. Nu kunde många driftiga
köpmän och hantverkare etablera sig i köpingen.
Utskeppningen av trävaror var betydande
och till Pataholm kom åtskilliga hästtransporter med virke ifrån skogsbygderna
i väster. Handel, varvsindustri och sjöfart
blomstrade och köpmännen byggde nu de
ståtliga hus, som än idag kringgärdar det pittoreska torget, som påminner om en svensk
småstad från förra sekelskiftet.

Torget med kullersten och brunn.
En ovanligt välbevarad 1800-talsmiljö.
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Sjöfarten och skeppsbyggeriet kulminerade
under 1800-talet och fram till omkring 1920.
Många av fartygen hade Pataholm som hemmahamn. Här fanns personer, vilka fungerade som handlare, varvsägare och redare
på samma gång, och 1863 fanns inte mindre än 16 fartyg registrerade, vilka alla tillhörde personer i köpingen. De pataholmsfartyg som låtit mest tala om sig är Briggen
Gerda och Förlig Vind. När ångbåtsepoken

inleddes, fordrades större hamnar, varför Pataholms
betydelse minskade. Hamnen var inte tillräckligt djup,
utan lasten fick fraktas på pråmar ut till fartygen.
Visningen började i Hullgrensgården, där trävaruhandlaren Carl Johan Hullgren bedrev ett omfattande
handelshus. Hullgren var en initiativrik affärsman med
många järn i elden, som bl.a. etablerade Pataholm som
brunnsort. I husets bottenvåning kunde man se hur en
handelsbod såg ut förr i tiden och i övervåningen fanns
familjen Hullgrens bostad, vilket är en genuin miljö
från dåtidens köpmanshus.
Vandringen fortsatte sedan ner mot hamnen förbi
Rundgrenska gården och Carlsundska huset. Vid hamnen kunde man se varvsholmen, där det på 1800talet var en omfattande varvsindustri. Vid hamnen var
det förr flera magasin och stora virkesupplag, men nu
är allt borta. Vid torget ligger Sjöbergska gården, en
tvåvånings 1700-talsbyggnad, som är köpingens äldsta
hus och kallas även Slottet eller Drottninghuset, eftersom drottning Kristina en gång lär ha övernattat här.
Vid torget ligger också Hederströmska gården, f.d.
Lindströms gård, som en tid användes som posthus,
f.d. Lagerhamnska gården, Möllerska gården och
Nordinska gården. De vackra byggnaderna, som omger det pittoreska torget, hyser gott om minnen från
Pataholms storhetstid på 1800-talet. Torgbrunnen med
sitt brunnskar av sinnrikt hopfogade kalkstensplattor
var en sevärdhet.
Visningen avslutades i Harbergska gården, som är sammanbyggd med hembygdsgården. Huset var köpmannen och färghandlaren S. C. Harbergs boningshus,

vilket senare köptes av C. J. Hullgren, som förvandlade det till en elegant societetssalong under Pataholms
tid som brunnsort. I Harbergska gården bedrevs under
1800-talets slut brunnsverksamhet, där man drack
järnhaltigt och hälsobringande vatten. Här erbjöds
varma bad, tallbarrsbad och gyttjebad samt solbad i
något som liknade drivhus med stora fönster åt söder.
På flytande pontoner ute i vattnet fanns ett kallbadhus,
dit gästerna forslades med båt. Trädgården bakom Hullgrensgården och Harbergska gården fungerade som
brunnspark. Salongens väggar är dekorerade med
naturromantiska motiv av bygdemålaren Axel Roth.
På andra våningen över salongen finns Oscar Hullgrens
ateljé med hans stora verk samlade. Oscar Hullgren
var på sin tid känd marin- och landskapsmålare och
son till C. J. Hullgren. Han har i sin konst förevigat
mycket av det gamla Pataholm, där den livliga sjöfarten var ett viktigt inslag. Flera av hans verk finns på
Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs konstmuseum.
I samma våning finns ett fotomuseum, som är unikt i
Sverige genom den bredd på föremål som kan visas.
Här visas utvecklingen av både stativkameror och handhållna kameror samt kameratillbehör från slutet av
1800-talet och fram till 1960-talet. En fotoateljé är
uppbyggd, som visar inredning från slutet av 1800-talet och här finns även utrustning som använts vid framkallning.
Mötet avslutades med kaffeservering i den vackra övervåningen i hembygdsgården.
Anders Rotviker
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Jonas Larsson Hallegård - en gotländsk båtsmans rätta öländska härstamning
av Lars Vejlens
När jag skulle söka efter mina barns anor visste jag,
att min gotländska hustrus far kom från Öland. Så
småningom, när jag kom till hennes farfars farfars far
båtsmannen Lars Unger, så fanns han i den äldsta
husförhörslängden i Ranstad i Högby socken utan födelsedatum och -plats angivna, men noterad som död
1789.
Han fanns inte i dödboken, men däremot fanns det en
bouppteckning:
Ölands Norra mots häradsrätt FII:8
Bouppteckningar 1788-89
{AdOnline Bild 261/sid 515)
Så här lyder ingressen:
År 1789 den 15 october voro undertecknade efter
begäran af Enkan Maria Pehrsdotter i Ranstad att
förrätta bouppteckning efter dess aflidne make
Afskedade Båtsmannen Lars Unger som afled med
döden för 2nne veckor sedan och efter sig lemnat
jämte Enkan 5 st barn 3 Gossar och 2 Flickor,
dottern Brita 38 Åhr Gift med volontären Dahlberg,
sonen Jonas Hallegård 36 Åhr, fången under Ryssen
Olof 34 Åhr, Kjerstin 25 Åhr och sonen Sven 12
Åhr, För de omyndiga åtog sig modern förmyndarskap, Gerar(?) efter sedan Enkan till Känna Gifvit
att hon erhållit Testamente efter mannen att nyttja
i sin lifstid Egendomen upgafs som följer: -.-.-.
Yngste sonen, torparen Sven Larsson är alltså min svärfars farfars far. Efter letande i Person- och lokalhistoriska föreningens i Oskarshamn databas (avdeln.
PLF CD4 Öland) kom jag fram till, att Sven Larsson
inte hade några helsyskon, och att de övriga barnen
var födda i Lars Ungers tidigare äktenskap med Annica
Göransdotter, och att han då hade ett annat båtsmansnamn, nämligen Sachtmodig.
När jag letade i Centrala soldatregistret fann jag Jonas
Larsson Hallegård som båtsman för Hejde s:n på Gotland med födelsetid 1760-05-17. I det lokala soldatregistret för Gotlands båtsmän, upprättat av Kjell Olsson och förvarat på landsarkivet i Visby, står han som
född 1760, och att han var kommenderad på skeppet
Prins Gustaf, som erövrades av ryssarna vid slaget vid
Hogland i Finska viken 1788.
I landsarkivet i Visby finns landskontorets inskrivningsuppgifter om båtsmän, och där finns Jonas Larsson
Hallegård inskriven år 1781 som ordinarie båtsman
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för Hejde och det står även hans ålder, 21 år, och att
han var född i Högby socken på Öland {Övriga rullor
och handlingar rörande båtsmän GI ac:2. Båtsmäns
inskrivningsrulla 1751-1811 sid 308.)
I Anbytarforum under Hejde såg jag en uppgift om att
Hallegårds far skulle vara Lars Hornstrand. Detta påstående stämde ju inte med bouppteckningen efter Lars
Unger.
Födda i Högby 1756-1760
Jon1756-09-17 i Horn, okänd far,
mor Sissela Olufsdtr
Jon 1757-01-10 i Ranstad, Lars Sagtmodig som
far, mor ingen uppgift
Jon 1757-01-19 i Sandby, Lars Olufsson som far,
mor ingen uppgift
Jonas 1760-05-17 i Horn, Lars Månsson som far,
mor ingen uppgift
Lars Hornstrands son Jonas föddes 17/5 1757 (jfr med
uppgiften från Centrala soldatregistret, se ovan) . Lars
Månsson gifte sig 1759 i Algutsrum med Beata Kåhre
och byter strax efter sonen Jonas födelse namn till
Hornstrand, förmodligen efter det han börjat ägna sig
åt stenhuggeri. Han får två barn till som föds i Horn i
Högby, Sara född 1762 och Peter född 1764. År 1766
dör hustrun Beata och 1767-06-21 gifter Hornstrand
om sig med Margareta Orm. Hon avlider tydligen
också. Den 9/12 1798 gifter sig Lars Hornstrand om
sig med jungfru Hedvig Örnberg i Kalmar stadsförsamling (EI:1). Hon dör 1816 i Björnhovda i Torslunda. Stenhuggarmästaren Lars Hornstrand kan spåras i kyrkböcker framåt i tiden slutligen till Björnhovda
by i Torslunda på Öland, och där finns även hans båda
söner Jonas och Peter Hornstrand {SVAR bildid
C0028748_00024}. (I PLFCD4 stod liksom i CD:n
Ölands kyrkböcker Hornström i st f Hornstrand i
dödsnotisen för Lars H. 1815-03-14, 79 år och nära
3 månader). {Hornstrands dödsnotis har SVAR:s bilidid
C0028745_00329} Stenhuggarlärlingen Peter Hornstrand får i Tävelsrum, Torslunda en son Samuel u ä.
Stenhuggaren Jonas Hornstrand från Björnhovda vigs
10/1 1786 i Kalmar stadsförsamling (EI:1) med jungfrun Sara Hagelund. Sara Hagelund är född 1867.,
men hade en äldre syster född 1865, som dog som
späd. Deras dotter Anna Maria föds i Björnhovda 19/
11 1787 och dör 1788. En änka Sara Cath. Hagelund
gifter sig med en artillerikonstapel 1792 i Kalmar slotts-

församling och hon dör 1795, 30 år gammal (antagligen har åldern beräknats efter systernamnens födelseår). Om detta var Jonas Hornstrand tidigare hustru
så har i så fall Jonas H. avlidit före 1792. Jonas Hornstrand har jag emellertid inte lyckats spåra vidare. Dock
är det ju uppenbart att Jonas Hornstrand och Jonas
Hallegård är olika personer. Det är tydligt att åldersuppgiften 21 år för Hallegård i inskrivningsrullan är felaktig - det är ju inte ovanligt i militära rullor med sådana fel. Säkert är det detta som förlett någon att tro
att han var född 1760 och då räknat ut att han var
Hornstrands son och lagt in dennes födelsedatum i
Centrala soldatregistret.
I Disbyt kan man råka på en annan Jonas, som påstås
vara Lars Saktmodigs son. Han sägs där ha avlidit den
10/9 1825 i Böda. Datum stämmer, men denne Jonas
Stadig är emellertid inte Saktmodigs son, utan, vilket
framgår av notering i hfl från Böda, identisk med denne
man som har följande födelsenotisuppgifter:
Jon. Född 17/9 1756 i Horn, Högby (H)
Far: Ingen namnuppgift
Mor: Olofsd, Sissela i Horn
Källa: Högby C:2
Han har dock i en inflyttningsattest {GID
60.21.16600} till Högby givits felaktigt födelseår,
1757, vilket kan ha bidragit till förväxlingen.

I bouppteckningen stod att Maria Pehrsdotter skulle
bli förmyndare för styvdottern Kerstin och man finner
dem mycket riktigt ihop i flera husförhörslängder i
Ranstad, fram till att Kerstin flyttar till grannsocknen
Källa flera år senare. Där är hon piga ett par år i byn
Hagelstad och 1799 får hon sonen Anders (Nilsson) u
ä. Tillsammans med honom flyttar hon tillbaka till
Ranstad 1804 och bor sedan ihop med Maria Persdtr
igen {SVAR bildid C0027424_00071}, åtminstone
fram till 1812.
Jonas Larsson Hallegård blev gift med en gotländska,
Cajsa Olofsdotter, född omkring 1757 i Sanda s:n och
giftermålet ägde troligen rum 1782 i Visby. Hon har i
den vigselnotisen namnet Anna Catharina Sandström.
De fick två döttrar. Den äldsta Anna Cajsa, dog 20 år
gammal i hetsig feber. Den yngre, Brita Stina, gifte sig
1811 och blev bondhustru på St. Enbjenne gård i socknen Hogrän. Hon fick 9 barn och har förstås ett stort
antal ättlingar. En del finns nog kvar på Gotland och är
alltså släkt med min fru och mina tre döttrar. En av mina
döttar är med sin familj bosatt i Visby. Och 150 år efter
det att Jonas Hallegård blev gotländsk båtsman gifte
sig hans sentida släkting, min svärfar Albert Jonsson,
med en gotländska och blev boende i Visby. - Cirklar
som sluts, ringar över Östersjöns vatten.

Lördagen den 8 september 2012 kl 12.00
PLF föreningsmöte samt by-och kulturvandring
i Gillberga, Högsby kommun.
Lunch kl 12.00 på Stabygården för alla som beställt.
Kan beställas på Stabygården till en kostnad av 100:Tel: Stabygården 0491/20518
Efter lunchen cirka 12.40:
Christina Dannesäter, Lars Alldén och Sobert Wallestein hälsar välkommen och berättar kort
om Staby Tingshus och var vi befinner oss.
PLF:s föreningsmöte börjar kl 13.00 på Stabygården.
Därefter förflyttar vi oss till Gillberga med samling hos Christina, där vi får information om
istiden, rullstensåsens bildande och beser järnåldersgravfält.
Därefter förflyttar vi oss till den plats, där bykärnan låg före Laga skifte.
Nästa punkt blir Munklyckan, där Lars Allden berättar om Laga Skifte, och vi dricker vårt
medhavda kaffe i Lars Alldéns trädgård.
Lars, Christina och Solbert berättar vidare under resans gång.
Om dåligt väder medtag regnkläder och paraplyer.
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 101

10

Nya medlemmar i PLF

11

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
måndagar 17.00 – 20.00. Ansvariga:
3/9
10/9
17/9
24/9
1/10
8/10
15/10

Sam Blixt och Leif Rydström
Ulf Waltersson och Birgitta Dahleman
B M Ekstrand och Ingvar Andersson
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Ingvar Andersson och Anders Rotviker
Gunnar Håkansson och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Anders Rotviker

22/10
29/10
5/11
12/11
1911
26/11
3/12

Birgitta Dahleman och Ulf Waltersson
B M Ekstrand och Gunnar Håkansson
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Ingvar Andersson och Anders Rotviker
Gunnar Håkansson och Ulf Waltersson
Birgitta Dahleman och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Leif Rydström

Vi håller även öppet torsdagar udda veckor fr o m 13 september
Ingvar Karlsson och ytterligare en medhjälpare
Tidsplan fram till årsskiftet
År

Vecka

Dag

2012

36

5/9

36
41
43
45

8/9
10/10
24/10
7/11

46
49

17/11
5/12

Tid

Verksamhet

18.00
14.00

Styrelsemöte
Föreningsmöte

Kyrkogårdsgatan
Högsby

18.00

Styrelsemöte
PLF-nytt nr 103
Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

Föreningsmöte

-”-”-

18.00
14.00
18.00

Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN

Styrelsemöte

Lokal

-”-”-

Tel. Arbetsstugan 0491-76 08 78

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.

Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 13.00 - 16.00

Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.

Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se

Sänd också med ett
frankerat svarskuvert (2 x 6.00 kr = frimärke)!

Avgifterna för svar på brevfrågor sändes in via plusDu kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som giro. OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med sökblankett och brev.
du når med adressen www.plfoskarshamn.se.
Under rubriken internet-sökning hittar du vårt elek- Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen, vad
troniska formulär. Eller direkt med frankerat kuvert pengarna är avsedda för. Det kan ibland uppstå miss(2 x 6 kronor) till
förstånd om detta.
PLF, Box 23, 572 21 Oskarshamn
Tel. 0491-76 08 78
Nästa nummer av PLF-nytt
Edith Carlsson, Kumlemar 304
380 53 FLISERYD Tel. 0491-930 14.
kommer ut den 24 oktober

