
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2002-9330 

Januari 2019      Nr 128 

Bild från besök på Utvandrarnas hus i Växjö 29 nov. 2018 
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DÖDERHULTARN 

Under det gångna året, 2018, uppmärksammar vi 
att det är 150 år sedan Axel Robert Pettersson - 
”Döderhultarn”  föddes 12 december 1868. 
Statyn här bredvid finns att beskåda 
utanför Döderhults kyrka 
och är tillverkad av Arvid Källström 

 

Foto: M. Waltersson 

Foto: M. Waltersson 

Denna tidnings innehåll: 

Sid. 2-3 Besök på Emigrantmuseet i Växjö      
Sid. 4 Kallelse, styrelse m m                         
Sid. 5 Ordförande har ordet  
Sid. 6 Verksamhetsberättelse                       

Sid 7-9 Firma G & F Johansson   
Sid. 10 Välkommen till våra lokaler               

Sid. 11 Tidplan 2019                                                 



 

BESÖK PÅ 

EMMIGRANTMUSÉET I VÄXJÖ 

Det gäng som varje onsdag fm. jobbar 

med registrering har även haft en 

utbildning, med hjälp av Tomas 

Carlsson, i hur man släktforskar efter 

anhöriga som emigrerat till bl. a 

Amerika. Efter avslutad utbildning 

bestämde man sig för att göra ett 

studiebesök till Utvandrarnas hus i Växjö 

den 29:e november. 

 

Till vår hjälp hade vi en ciceron och den IT-ansvarige 

som hade mycket att berätta. Vi hade behövt flera 

dagar för att kunna smälta all intressant information! 

Här finns många hyllmetrar med dokumentation som 

man kan få hjälp med av dessa kunniga herrar! 

Det finns också montrar som illustrerar tiden för 

utvandringen. 

Delar av onsdagsgänget 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsakerna till att man utvandrade var flera, 

fattigdom, religiös övertygelse, släktningar 

som tidigare emigrerat och lockade över 

andra… 

I väntan på att få intyg och tillåtelse 

att emigrera till Amerika 

Foto: M. Waltersson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse 

PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte 

Lördagen den 16 februari, kl. 14.00 

i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11 

Mötesförhandlingar 

 

Föreningen bjuder på kaffe 

 
Anders Berg berättar om Figeholms Lotsbåtsprojekt 

 

Välkomna  

Styrelsen 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2018 

Namn  Uppdrag  Telefon E-post 

Sam Blixt ordförande, dataansvarig 0491 – 151 28  sam.blixt.34@gmail.com 
Gunnar Håkansson v. ordförande 0491 – 175 83  gunnarbshakansson@gmail.com 
Leif Rydström sekreterare 0499 – 131 88  leif.rm@telia.com 
Ulf Waltersson redaktör 070 - 948 84 42 ulf.waltersson@gmail.com 
Edith Carlsson styrelseledamot  0491 – 930 14  elga@telia.com 
Anders Rotviker kassör 0491 – 620 11  anders.rotviker@telia.com 
Sven-Åke Fogelqvist styrelseledamot. v. kassör 0491 – 154 93  fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 
Britt Maria Ekstrand ansv. mailfrågor, datoransv. 070 - 825 02 21  bm.ekstrand@telia.com 
 vice sekreterare  
 ansv. för försälj. av CD & USB 
Birgitta Dahleman biblioteksansvarig 072 - 339 11 01  b.dahleman@hotmail.com 
Ingvar Andersson suppleant 0491 – 183 59  ingvar.an@hotmail.se 
Tomas Karlsson suppleant 070 - 628 17 79  tomas@vicus.se 
Anna-Stina Johansson suppleant 073 - 831 71 44  anna-stina_johansson@telia.com 
Vakant valberedning 
Vakant valberedning 
Vakant valberedning 
Morgan Corneteg hemsida och CD-skivor 0491 – 774 38  morgan.corneteg@telia.com 
 

 

PLF-nytt, medlemstidning för person och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn. 

Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1 700 exemplar.  

Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till  

PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN  

eller E-postadress: ulf.waltersson@gmail.com 
Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se  

Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.  

PLF-nytt 129 utkommer den 24/4 2019.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  
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Ordförande har ordet 

Vi har fått lite snö till julen, med betoning på lite. 
Nu väntar vi på vårväxter, som kan komma när 
som helst. 
 
Det har varit många som är intresserade av den 
nya versionen av CD-1 även efter 
släktforskardagarna i Växjö i september. Den nya 
versionen innehöll poster från 170 församlingar i 
Östergötland. Till årsskiftet har vi sålt 90 st CD1, 
36 st USB1, 60 st CD2, 37 st USB2, 25 st CD3, 25 
st USB3, 15 st CD4 samt 15 st USB4. 
Vi får tacka alla, som hjälpt till med registrering av 
poster, liksom Dis-Filbyter, Indiko, Umeå 
Universitet samt NÅDD, Namn åt de döda i 
Sveriges Släktforskarförbund.  
 
Vi önskar hjälp av medlemmar som vill arbeta 
ideellt med registrering av nya församlingar i östra 
Götaland. Det gäller som tidigare födda, vigda och 
döda, men även husförhörslängder samt in- och 
utflyttade. Vi behöver även hjälp med överföring 
av Excel-filer till sökbara filer i presentations-
program 1 för födda, vigda och döda, men även 
kommande presentationsprogram 2, för in- och 
utflyttade samt husförhörslängder. 
 

I höst har vi arbetat med husförhörslängderna i 
Högsby. Tisdagsgruppen jobbar med in- och 
utflyttade i Kalmar stad och Frödinge. Vid 
föreningsmötet den 17 november gav Eva Gröön, 
DIS-Småland en mycket uppskattad redogörelse 
för DIS-GEN 2018.  
Vi har även besökt Utvandrarnas hus i Växjö. 
 
Trots att PLF har bland de lägsta medlems-
avgifterna i Sverige och stora förmåner vid köp av 
våra CD-skivor och USB-minnen så har 
medlemsantalet minskat med mera än etthundra 
medlemmar.    
 
Sam Blixt 
 

Brevfrågor på databasen har upphört tills vidare!!! 
 

Tel:PLF-lokalen 0491 -76 08 78 Plusgironummer: 400938-7 

Telefontider till PLF-lokalen:  Bankgironummer: 386-0475 

Tisdagar 1300 – 1600  E-post: info@plfoskarshamn.se 

Onsdagar 0900 – 1200 

Nästa nummer av PLF-Nytt nr 129 

utkommer 24/4 2019 

 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PLF 2018 
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Antalet poster i vår databas har under 2018 ökat 
till 6 712 000 och är därmed landets största 
regionalt baserade databas för släktforskare.  

 

Släktforskardagen den 20 mars hade vi öppet i 
vår lokal på Kyrkogårdsgatan 11. Eftersom temat 
2018 är Arkiv talade Johan Teiffel om det lokala 
föreningsarkivet och Karin Lokrantz om Kalmar 
Läns Arkivförbund.  
 
PLF, Oskarshamn stod i år som medarrangör av 
Släktforskning i Sydost, tillsammans med BLSF, 
Blekinge Släktforskarförening, KLGF, Kalmar 
Läns Genealogiska Förening och KGF, 
Kronobergs Genealogiska Förening i Karlskrona 
den 14 april.   
Tyvärr var inte intresset tillräckligt stort varför det 
inte blev någon Släktforskning i Sydost, dessutom 
ägde släktforskardagarna för Sverige rum i Växjö 
detta år.  
  
Arbetet med att utvidga databasen kom att 

fortsätta under 2018.  Nytt för i år var att vi fick 

tillgång till omkring 400 000 uppgifter från Indiko, 

en databas för linköpingsområdet för Databasen i 

Umeå Universitet och DIS-Filbyter i Linköping. Vi 

fortsätter samarbetet med Jönköpingsbygdens 

Genealogiska Förening, PLF utökar antalet 

församlingar i Jönköpings län och har påbörjat 71 

församlingar i detta område. 

Många ideellt arbetande medhjälpare kommer 
att vara verksamma för att överföra innehållet i 
gamla kyrkoböcker till databasen. PLF kommer 
också att fortsätta arbeta med att registrera 
husförhörslängder samt in- och utflyttade för att 
framställa CD-skivor. Ett nytt dataprogram för 
detta framställs av Släktforskarförbundet. 
Genom samarbetet med 'Namn åt de döda' 
kommer antalet döda 1860 - 1999 att öka även 
i PLFs databas. 
 
Under tjugo måndagskvällar var vår lokal på 
Kyrkogårdsgatan öppen för allmänheten. Då 
erbjöd vi alla intresserade hjälp med allt som 
hör släktforskning till, t.ex. att söka i olika 
databaser. Denna hjälp erbjuder vi också 
genom att resa runt i länet och delta i olika 
aktiviteter såsom marknader och jubileer. Vi 
deltog också i de årliga ”släktforskardagarna”, 
som i september 2018 ägde rum i Växjö. 
 
Under året kom vår 12-sidiga tidning, PLF-nytt, 
att ges ut fyra gånger. Den trycks i 1 600 
exemplar och distribueras till nästan 1 500 
medlemmar i Sverige och medlemmar i övriga 
världen, samt till forskarföreningar och 
organisationer i Sverige. 

 
Oskarshamn den 7 januari 2019  

PLF 
 
 

REDAKTÖRN REFLEKTERAR / Från flydda tider 

Det är dags att skörda höet. Bonden kör häst och vagn med ett lass hö den smala 

landsvägen fram. Då hörs ett signalerande från en bil som uppenbarligen vill köra om. 

Långt om länge blir vägen bredare så att bilisten kan köra om och försvinner hastigt i 

fjärran. Bonden fortsätter i sakta mak vägen fram och upptäcker efter nästa krök att 

bilen har kört av vägen och bilisten står utanför och funderar. Bonden stannar till och 

undrar: ”…så bråttom och inte skulle längre?” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma G & F Johansson 
Av Elenore Svensson 

 

Från Lindås i Madesjö socken kom på 1830-talet tre driftiga bröder Johansson, alla 

handelsmän, till Döderhultsvik. Två av dem, Gustaf och Fredrik bildade ett 

gemensamt bolag G & F Johansson som sysslade med trävaruexport. För detta 

behövdes båtar, så de blev redare och även båtbyggare med eget varv, beläget på 

mark där Oskarshamns stadshus ligger idag. 

 I Lindås i Madesjö socken gifte sig drängen och 

sedermera bonden Johannes Månsson, född 

1777, med pigan Cajsa Lena Petersdotter, född 

1782. Vigseln ägde rum 1803. 

I familjen föddes totalt nio barn, fyra söner och 

fem döttrar. Äldst var sonen Jonas, född 1805. 

Fyra flickor föddes, Maria 1808, Christina 1810, 

Lena Maja 1812 och Cajsa Lena 1814, innan 

näste son, Gustaf, kom till världen 1816. Efter 

honom kom Fredrik, född 1818, och 1820 

föddes ännu en flicka, Anna Gustava.  Alla 

födda i Madesjö. Det var de tre äldsta sönerna 

som skulle bli framgångsrika affärsmän längre 

fram i livet och Fredrik var far till Gustaf 

Fredrik Johansson, kallad patron Gustaf (se 

artikel om Kvillegärde i tidigare nummer av 

PLF-Nytt). 

Familjen lämnade Madesjö socken 1820 och 

bosatte sig i Skäryd i Ljungby socken, där 

ytterligare en son, Daniel, föddes 1823. 

Vistelsen i Ljungby blev inte lång. Nästa 

boendeort blev Kalmar, dit familjen flyttade 

1823. 

Handlande i Pataholm 

Från Kalmar begav sig Jonas, eller Johan som 

han nu kallades, till Pataholm, där han blev 

”handelsbetjent” och senare handlande. Hit kom 

också fadern Johannes Månsson, som blivit 

änkeman 1824, och brodern Fredrik. Fadern dog 

i Pataholm 1832. 1836 begav sig bröderna Johan 

och Fredrik Johansson till Döderhult. Till 

Döderhultsvik kom också brodern Gustaf 

Johansson, som en tid varit bosatt i Borgholm, 

Köping och Kalmar och systern Helena Maria 

(Lena Maja) Johansdotter. De bosatte sig i det 

som senare skulle bli Oskarshamns stad och 

startade affärsverksamhet 1843. Senare 

återfanns syskonen Johan, Gustaf, Fredrik och 

Helena som hyresgäster på hustomten nr 196 

(kvarteret Prisma). 

 

Bild ur Kerstin Werner: Sjöfolk och kustbor. 

 

Redare och varvsägare 

Gustaf och Fredrik blev trävaruexportörer och 

redare och startade firman G & F Johansson. 

Firman var den största redaren med fyra fartyg 

om 304 läster vid tiden för Oskarshamns 

tillblivelse. Bröderna ägde också ett skeppsvarv, 

kallat Grålle Johanssons varv efter Gustaf 

Johansson. Detta varv låg intill Stora Varvet, 

grundat 1846 och beläget vid hamnens södra 

del, där järnvägsstationen ligger idag.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den mark Grålles varv låg, ligger idag 

Oskarshamns stadshus. Ett par av stadens största 

seglare, Ostindia och Westindia, byggdes på detta 

varv. Varvet lades ned någon gång på 1860 – 70-

talet. 
 

Bankebergs säteri 

Brodern Johan Johansson blev tillsammans med J 

P Dufwander från Döderhultsvik ägare till 

Bankebergs säteri i Fliseryd enligt Fliseryds 

husförhörslängd AI:5 för tiden 1835 – 1841. Enligt 

nästa husförhörslängd, AI:6 1841 – 1853, har 

säteriet fått nya ägare och Johan Johansson flyttat 

till Döderhultsvik 1846, där han äger hustomten  

nr 1.  

Bankeberg kommer ånyo i släkten Johanssons ägo 

genom köp av Fredrik Johansson, se nedan. 

Bröderna Johansson hade över tiden även flera 

lantegendomar, förutom Bankeberg i Fliseryd även 

Manketorp i Döderhult, Hammarsebo i Mörlunda, 

Flatehult i Fagerhult, Väderum i Tuna och 

Pauliström i Jönköpings län. 
 

Positioner i köpingens och stadens förvaltning 

Gustaf Johansson köpte hustomten nr 62 

(Postmästaregatan 11), där syskonen också bodde. 

Gustaf gifte sig 1853 med Andriette Charlotte 

Constance Frösén, prostdotter från Målilla och fick 

med henne åtta barn. Familjen bosatte sig på den 

egna fastigheten nr 73 (Lilla Torget 1). Gustaf 

Johansson ägde också tomterna nr 66, 67 och 68  

(Postmästaregatan 3 och 1). På 1870-talet var han 

även ägare/delägare till Trishults säteri i 

Lannaskede socken i Jönköpings län. 

Handlande Gustaf Johansson var ledamot av 

köpingen Döderhultsviks sista municipalstyrelse 

och valdes sedan stadsrättigheterna erhållits till 

”Oskarshamns äldste”. Stadens äldste, ”de äldstes 

råd” hade före 1863 att tillsammans med 

”borgmästare och råd” i städerna utöva 

borgerskapets kommunala beslutanderätt. Han 

valdes också som en av fem ledamöter till 

fullmäktige i handels- 

föreningen. Alla tre bröderna sökte och 

beviljades under 1856 burskap i staden, dvs  

rättighet att idka handel och hantverksyrke. 

Gustaf Johansson blev också ledamot i stadens 

första stadsfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild ur C F Bergström: Oskarshamns historia 1856 – 1906. 

1860 beslutades att en drätselkammare skulle 

inrättas och bestå av fem ledamöter av stadens 

burskapsägande borgare och husägare. Här blev 

Fredrik Johansson en av ledamöterna. Fredrik 

Johansson var suppleant i stadens första 

hamndirektion, medan Gustaf några år senare 

valdes till ordinarie ledamot. Gustaf Johansson 

blev en av direktionsledamöterna i Oskarshamns 

Filialbank, när denna konstituerades 1862 och 

Fredrik Johansson valdes till ledamot i styrelsen 

för Smålands Enskilda Bank, när ett 

avdelningskontor öppnades i Oskarshamn 1873. 

1880 avled Gustaf Johansson, endast 64 år 

gammal, av magkräfta. Han var sedan 1865 

änkling. Brodern Johan Johansson, som förblev 

ogift, avled 66 år gammal 1871. 

Efter Gustaf Johanssons död blev firmans 

huvudsakliga sysselsättning egendoms- och 

penningaffärer.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Kvar av bröderna Johansson från Madesjö var nu 

bara Fredrik (den yngste brodern dog i unga år). 

Fredrik gifte sig 1866 med Hilda Julia Lovisa 

Estelle, dotter till fanjunkaren vid Smålands 

Husarregemente Louis P V A Estelle på 

Rehnsberg i Rödsle.  

Makarna fick sex barn, fyra söner och två 

döttrar, en av sönerna var Gustaf Fredrik, senare 

kallad patron Gustaf.  

Familjen bodde i egen fastighet nr 88 

(Kungsgatan 5), men Fredrik ägde också nr 89 

(Kungsgatan 3). 1875 begärde familjen 

utflyttningsbetyg för att flytta till Fliseryds 

socken, till säteriet i Bankeberg, som gross-

handlare Fredrik Johansson blivit ägare till. 

Flytten tycks emellertid aldrig ha blivit av, då 

familjen inte återfinns som inflyttade i Fliseryd. 

I husförshörslängden AI:12 för Fliseryd, 1892 – 

1897, stryks handlanden F Johansson i 

Oskarshamn som ägare till säteriet och ny ägare 

blir sonen agronom Gustaf Fredrik Johansson, 

som flyttade in i november 1894.  

Den sista oktober 1899 dog Fredrik Johansson 

efter att i maj samma år ha försatts i konkurs. 

Dödsorsaken angavs bland annat vara marasmus 

senilis, dvs ålderdomssvaghet. 

Resten av familjen, utom patron Gustaf, begav 

sig så småningom av till Stockholm. Hustrun 

överlevde maken med 12 år. 

Konkurs 

Utdrag ur Oskarshamn under 150 år – Stora och 

små händelser i stadens historia 1856 – 2005, 

Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 

2006. 

”Den 29 maj 1899 försätts grosshandlare Fredrik 

Johansson och hans firma G & F Johansson 

i konkurs, närmast orsakad av förfallna och 

oinlösta växlar till ett värde av 81 000 kr. 

Johansson, tio år tidigare betraktad som 

mångmiljonär, äger vid konkursen ett flertal 

fastigheter, bl a nr 88 (nuv. Kungsgatan 5), som 

senare förvärvas av Nathan Hersson, och den s k 

cirkus-tomten, även kallad Grålle Johanssons 

äng, vid Tunnbindaregatan. Fredrik Johansson är 

mycket kommunalt engagerad, bl a i 

drätselkammaren och stadsfullmäktige. ”En 

uppseendeväckande konkurs”, konstaterar 

Oscarshamns-Posten den 30 maj.” 

 

Kyrka förvandlad till villa 

Patron Gustaf Johansson i Bankeberg köpte 

1896, enligt en notis i Kalmar län i ord och bild, 

Fagerhults gamla, i mångt och mycket särdeles 

märkliga träkyrka för ett pris av 2.300 kr. Det 

åldriga templet uppfördes efter nedtagningen på 

Kolberga gård utanför Oskarshamn. Fastigheten, 

som heter Saltsjöbad, finns kvar än idag och är 

numera ett hyreshus.  

 

Källor: Kyrkoarkivalier, Oskarshamn 1856 – 

1956, Oskarshamn under 150 år, Kalmar län i 

ord och bild, Sjöfolk och kustbor. 

 



 

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 

 
Måndagar 1700 - 1900.  Ansvariga: 

 
28/1  Sam Blixt o Anna-Stina Johansson 18/3 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman 

  4/2 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand 25/3 B M Ekstrand o Anna-Stina Johansson 

11/2 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman   1/4 Sven-Åke Fogelqvist o Tomas Karlsson 

18/2 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand   8/4 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker 

25/2 Sam Blixt o Leif Rydström 15/4 Tomas Karlsson o Ingvar Andersson 

  4/3 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson 29/4 Sam Blixt o Leif Rydström 

11/3 Ingvar Andersson o Anders Rotviker   6/5 Tomas Karlsson o Birgitta Dahleman 

 

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 31 jan 

 
31/1 Ingvar Andersson 28/3  Gunnar Håkansson 

14/2 Sam Blixt 11/4 Anna-Stina Johansson 

28/2 Sven-Åke Fogelqvist 25/4 B M Ekstrand 

14/3 Anders Rotviker    

 

Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78 

Tisdagsgruppen startar 15/1 kl.1300 - 1600, B M Ekstrand 

Onsdagsgruppen startar 9/1 kl. 900 - 1200, Sam Blixt 

 

 

 

 

 

Antal medlemmar 1 302. 
 

Antal poster i databasen är den 8 januari 6 278 943. 
 

 

 

2019-01-06

Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr

3497 Renate Arkesten Torparegatan 50 583 32 LINKÖPING

3498 Torbjörn Andersson Rånnaväg Gunnagården 201 523 61 GÄLLSTAD 321-700 87

3499 Inger Erlandsson Bangatan 56 Lgh 1203 414 64 GÖTEBORG 031-14 54 59

3500 Ricard Grundwall Hornsbergs Strand 99 Lgh 1401 112 15 STOCKHOLM 08-651 47 43

4  nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 127

Nya medlemmar i PLF efter PLF-Nytt nr 127



 

 

 

 

 

 

 

 

 

År  Vecka  Dag  Tid  Verksamhet  Lokal  

2019  3  19-jan  10-16  Släktforskningens dag  Kyrkogårdsgatan  

   5  30-jan     PLF-Nytt 128    

   6  06-feb  17.00  Styrelsemöte  Kyrkogårdsgatan  

   7  16-feb  14.00  Årsmöte  "-"  

   10  06-mar  17.00  Styrelsemöte  "-"  

   14  03-apr  17.00  Styrelsemöte  "-"  

   17  24-apr     PLF-Nytt 129     

   19  08-maj  17.00  Styrelsemöte  Kyrkogårdsgatan  

   20  18-maj  14.00  Föreningsmöte  ”-”  

   24  12-jun  17.00  Styrelsemöte  ”-”  

   32  07-aug 17.00  Styrelsemöte  ”-”  

   35  28-aug     PLF-Nytt 130    

   35  30 aug-1 sept     Släktforskardagar   

   36  04-sep  17.00  Styrelsemöte  Kyrkogårdsgatan  

   38  21-sep  14.00  Föreningsmöte  ”-”  

   40  02-okt  17.00  Styrelsemöte  ”-”  

   43  23-okt     PLF-Nytt 131    

   45  06-nov  17.00  Styrelsemöte  Kyrkogårdsgatan  

   46  16-nov  14.00  Föreningsmöte  ”-”  

   49  04-dec  17.00  Styrelsemöte  ”-”  

2020  2  08-jan  17.00  Styrelsemöte  ”-”  

   5  29-jan     PLF-Nytt 132    

   6  05-feb  17.00  Styrelsemöte  Kyrkogårdsgatan  

   7  15-feb  14.00  Årsmöte  ”-”  

TIDPLAN för 2019 

För de som inte har betalat medlemsavgiften för 2019 bifogas 

inbetalningskort för 2019. Det vore tacksamt om de som betalar 

via internet i första hand anger medlemsnumret och i andra hand 

namnet, det underlättar registreringen av inbetalningarna.  

Betala senast 31 mars 2019. Ange gärna e-postadressen om du 

har en sådan. 



 

Köp PLFs CD-skivor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid adressändring skicka den till  info@plfoskarshamn.se och till 

sam.blixt.34@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

CD 1 omfattar norra Kalmar län o 170 socknar  
i Östergötland  
CD 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra Jönköpings 
län 
CD 3 omfattar södra Kalmar län samt  
många socknar i Blekinge o Kronoberg 
CD 4 omfattar hela Öland 
OBS! Ny version augusti 2018 av CD-1!  
För mera detaljer om innehållet gå in på: 
http://www.plfoskarshamn.se/   
och klicka på CD-skivor.  
Priset på skivorna är 400 kr/st  
För PLF-medlemmar 300 kr/st.  
PLF-medlemmar som har köpt CD-1 - CD-4 tidigare, 
betalar endast 150 kr om de anger både 
medlemsnummer i PLF och serienr på gamla 
versionen av CD-skivan. USB-minnena kostar 450 kr/st 
resp 350 kr/st för medlemmar.  
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475  
eller Webb-shop CD 

 Returadress  PLF 

vid obeställbarhet:  Box 23 
572 21  OSKARSHAMN 

 

mailto:info@plfoskarshamn.se
mailto:sam.blixt.34@gmail.com
http://www.plfoskarshamn.se/

