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Här har livet alltid varit ett med skogen, människorna och husen. 

Här har generationer kommit och gått, stora förändringar har skett. Men kärleken till 

bygden, den består. Många hus som av olika anledningar blivit tomma, har till allas vår 

stora glädje blivit bebodda igen och nya hus har vuxit upp. 

Vår bygd lever. 

Hoppades och trodde våra förfäder på denna utveckling? Ja, det är frågor som vi aldrig 

får svar på. Men vi är tacksamma för allt det de gjorde och försöker att föra arvet 

vidare. 

Vi samlas kanske inte runt byastenen som de gjorde en gång. Men vi samlas och känner 

gemenskap och ansvar och vill det bästa för vår kära bygd. 

Så kom byalaget till 

Folkets hus föreningen fanns här redan, med många duktiga medlemmar. De som byggt 

och vårdar vårt fina Folkets Hus, lokaler som byalaget ofta utnyttjar. 

Första årsmötet 

En fin kväll i slutet av juli 2001 hade vi vårt första årsmöte i Lönnskogbygdens Byalag. 

Och det var välbesökt, vi samlades i Folkets Hus, förväntansfulla kom vi från alla 

väderstreck. En interimstyrelse bildades, ingen sa blankt nej till de olika uppdrag som 

delades ut. Stadgarna var utskrivna och ingen opponerade sig mot dem. Det var helt 

enkelt en gemytlig skara Lönnskogsbor som träffades, som bestämde och beslöt i god 

anda. Lönnskogs byalag började ta form. 

Åren går fort. Detta hände för 10 år sedan, och på dessa år har byalaget varit mycket 

aktivt, haft mycket roligt och uträttat mycket för vår bygd. 

Eldsjälarna är flera, jag nämner inga namn. Men visst finns det många drivande krafter, 

många som håller i yxskaftet när det behövs, för aktiviteterna är många 
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Möten 

Vår och höstmöten har vi haft varje år med god uppslutning. Kanske, har vi varit mer på 

alerten på vårmötena när sommarens alla aktiviteter varit på agendan, men det mesta 

har gått i lås. Ofta, med samma medlemmar i flera arbetsgrupper, ingen säger helt nej. 

Viljan att ställa upp finns nog hos oss alla, men vi som bor en bit ifrån kan ju av naturliga 

skäl inte alltid vara med. 

 

Broschyrer  

Mycket arbete har lagts ned på fina bilder och text om vår sköna bygd. Säkert har den 

lockat hit många turister och vandringsmän som inte blir besvikna när de finner ett 

paradis mitt i skogen. 

 

Gökotta 

Det var första gången i år. Och lät inte den riktiga göken höra av sig så var vandringen 

till Fjällsknatten, gemenskapen, vädret, utsikten, smörgåsarna och termosen värt priset 

att gå ur sängen i ottan. Vi hoppas på repris. 

 

Tidningen Lönnlövet 

Där har inte personaltätheten varit stor, men trots detta är den både efterlängtad, 

omtyckt och välredigerad 

 

Badplatsen Siketjärnet 

Ett av våra smultonställen, där bryggor läggs i och tas opp. Och där det städas i goda 

vänners lag en dag på försommaren, och sen hålls rent och snyggt hela sommaren. En 

underbar badplats mitt i vilda skogen 

  



 
 

Vandringslederna 

Är många och välskötta, där mycket arbete har lagts ner, där har skyltats och röjts och 

broar har byggts. Med lite vandring i benen så kan man ta sig till många vackra platser. 

Jag säger som Ingemar Stenmark; ”Dä ä bare å gå” 

 

Midsommarfirandet 

Har varit välbesökt under årens lopp, av både människor och knott. 

Här på denna anrika plats där munkarnas liv säkert inte var någon dans runt 

midsommarstången. Så tror jag ändå att de nu ler i sin himmel, när de ser hur roligt 

både barn och vuxna har, när de här firar en fin värmländsk midsommar. 

 

Loppis 

Vi försökte, men det kanske inte var vår starka sida. Men visst gjordes det fynd där 

och Erikshjälpen fick sitt. Och det hela slutade i en fiskdamm på pubkvällen. 

 

Lönnpuben 

Kvällarna på Lönnpuben har varit en värdig avslutning på årsmötesdagarna. God mat och 

dryck har kockarna stått för, de är värda allas beundran. Musikunderhållning har det 

också bjudits på och den har uppskattats. Det har varit en härlig stämning runt borden. 

De gånger vädret har satt en käpp i hjulet, då har vi varit inomhus. Men nu har vi 

partytält som fungerar i alla väder. Ja, den kvällen vill man inte missa. Jag säger som en 

god vän sa; ”Vad vet folket på Stureplan om livet, de som aldrig upplevt en kväll på 

Lönnpuben”. 

 

Bastukväll 

Renlighet är ju en dygd, även så i våran bygd. Och det är heller inte fel att avsluta 

bastandet med en korv och ett glas öl eller vin i glada vänners lag 

  



 
 

Valborgsfirande 

Förr firade vi Valborg på Stenbyhöjden, där vid brasan sjöng vi Vintern rasat ut och 

Sköna maj och vår kära magister höll talet till våren. 

Men kära vänner, detta var länge, länge, längesen. Nu är det Ingela och Ingmar på 

Lindgärdet som är snälla och ordnar en härlig brasa, som både värmer och gläder alla de 

som kommit dit på Valborgskvällen. Plats för grillning finns också om man råkar ha en 

korv i fickan 

 

Kolarkojan 

Ännu ett av våra smultronställen. När veden är på plats och mesta gräset är bortröjt. 

”Då är där helg djupt i skogarnas ro”. En av våra vackra platser att njuta av. ”En plats 

som ligger mil efter mil från lador och hus”. 

 

Byavandringar 

Vi började i Elofsbyn, och den vandringen slog alla rekord vädermässigt, men de andra 

byarnas vandringar har varit lika uppskattade. En del av oss har läst på och känner till 

lite mera och kan då berätta för oss andra. Vi tycker det är intressant att höra lite av 

vår borttappade historia, om gamla torp och hemman som inte finns längre. Det är ju 

många platser som är värda att minnas. 

 

En Lönnskogdag 

Vid lägerskolan en solig sommardag 2005 invigde vi våra vandringsleder. Det hade lockat 

dit mycket folk, bland annat en delegation från Länsstyrelsen. Dock inte landshövdingen, 

hon nobbade oss. Men vi som var där njöt av en strålande dag och av allt som stod på 

programmet. Det var bland annat tipspromenad, servering, guidad tur till Kniphöjden, 

naturruta och gudstjänst vid kyrkplatsen. Sen avslutade vi dagen på Lönnpuben som 

hade extra öppet denna ljuvliga sommarkväll. 

 

Allt detta och mer därtill ansvarar de olika arbetsgrupperna för. Och det som inte 

omtalas här, är inte mindre viktigt. Det kan bara vara så att författaren är dåligt insatt 

i administration och föreningstekniskt arbete. 

Det, som ingen förening klarar sig förutan  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Här slutar min jubileumsberättelse om Lönnskogbygdens byalag. Ett byalag som jag 

hoppas kommer att leva i många, många år. Så länge det finns medlemmar som har lust, 

tid och ork att jobba för bygdens bästa. Så får vi hoppas på nya medlemmar, unga 

krafter som ser möjligheter i vår bygd. En bygd med arv och traditioner som verkligen 

är värda att föras vidare. 

 

    Gertrud på Hagen 


