Gamla RAsliitts Egnahems- oeh Intressefiirening

70 hr
Frin flkerlappar och grusvflgar till

dagens vfllordnande gatusystem

har mflnga "vindar blAst""
F'iire 1920 fanns inom omridet ingen annan hebyggelse fln det torpstiille som beniirnndes'oStridensoooch tig i korsningen Viirnamovfi gen * Norrahammarsviigen med n$gra smi flkerlappar ett femtiotal
meter utmed Norrahammarsvflgen. I iivrigt bestod omrfldet av
skogsmark iinda fram till torpet Vibyniis.
Marken i omridet iigdes och brukades av iigaren till Rflsliitts gird,
G. Svensson.1922 fick ooStridens'o torp liimna plats fiir fiirsta villan som alltsi byggdes i korsningen Virnamovligen - Norraham
marsviigen. Ar 1924 pfibtirjade pionjiirerna G. Johansson, M
Lorenzen och Emil Johansson sina villabyggen. Dessa nybyggare
hade en rad problem att brottas med. Nigra brunnar fick inte
grlvas pi tomterna eftersom man konstaterat, vid undersiikningar,
att vatten ej fanns aft tillgi pi rimligt djup, Man fick siika sig iinda
ner tiil bortom Ljungarumsskolarts idrottsplan, c:a 300 m, frin
byggnadsplatsen, fiir att finna vatten. Iliir kan man fln idag urskilja
ftirdjupningar i marken intill diir befintligt lciirromrfrde dir man
griivt sina vattenhfll. Hiirifrin fick man alltsi biira allt sitt vatten.
Ar 1926 beslutade dgaren fiir Risliitts grflrd att anl?igga ett vattenverk vid Lockebo med ledning ner till Rflsliittsomridet vilket fick
prflbdrjades en mycket livlig byggnadsverksamsom resultat
^ttdet
het i omridet vilket innebar att niistan hela omrAdet mellan Vlirnamovligen/Irl o rra h am m a rsvfi gen och Kyrkovli gen utgi orde €n s ammanhiingande bebyggelse.

Vi flyttar oss nu fram till ilr 1932. Genom den snabba utveclding som
omridet frfltt uppstod en rad frigor som kriivde sin liisning, Dessa
var i fiirsta hand gatubelysning, dammbildningen pi viigarna eftersom biltrafiken blivit allt mer utbredd, men framliir allt avloppsfrflgan som varit och skulle bli en lflng och svflr process inom omridet.
Pfl sjiilvaste Gustav-Adolfsdagen, den 6 nov. 1932 avhiilts miite i
Kettilstorps skola, som det di beskrevs, o'Fiir att om miijligt fi en
del saker sisom kloak och gator mera ordnat. Hjalmar Karlsson
giorde ett uttalande om niidviindigheten av att ffl till stind en fastighetsligarefiirening. Fiir att framkornma med nfigra fordringar utav
staden faller sig mycket svirt nflr det ej finns nflgon fiirening bakom".
Fastighetsflgare Thorberg framkom di rned ett flirslag att en forening skulle bildas och att miitet skulle viilja sin ftirsta styrelse vilken
utgiordes av Hj. Karlsson ordf.Eric Strid sekr, C Wahlbom, Axel
Karlsson och Algot Thorbergo med Oscar Svensson, P Rydin, Emit
Johansson samt J. Wennblom som suppleanter.
Styrelsen fick redan frfln biirjan ett flertal intrikata problem att ta itu
med. Stadens myndigheter stiillde sig titl en biirjan helt likgiltiga emot
detta nya samhiille som viixt fram. Motiveringen var att det lig utanfiir
stadens planlagda del. och diir hade man inga skyldigheter,

Den fiirsta frigan som styrelsen lyckades liisa var gatubelysningen. Fiireningens ftirsta flr ingen gatubelysning. Efter nflgra framstiillningar nidde man en iiverenskommelse med Drfltselkammaren vilken innebar att fastighetsiigarna fick ftirbinda sig bekosta
anliiggn in gskostnaderna med 40 : -/fastighet ftir TRE lj uspun kter.
En vid vardera Vfirnarnoviigen/ Kyrkovflgen, en vid Kyrkovigen/
Norrahammarsviigen samt en vid Norrahammarsviigen/Vf, rnamo'
vflgen. Efter nigra flr utiikades antalet Ijuspunkter efter framstiillningar frirt fiireningens styrelse.

En annan nktuell arbetsuppgift fiir styrelsen var'ogatu-" och vflgproblemel All trafik i omrfldet gick pi grusv?igar och dessa var i
bedriivligt skick. Efter framstiillningar fiirst till Drfitselkammaren
och sedan till liinsstyrelsen framfiirde lflnets viigingenjiir anmflrkning mot staden fiir bristfiilligt underhitl nv infartsvligarna till
staden. Efter denna anmiirkning blevo som man skriver i protokolleto t'fiirhillandena betydligt biittre". Vflrnamoviigen blev permanentad. Dock skulle gator inom omrfldet skiitas av markiigarent
Svensson pi Rflsliitt, och hiir ftck man kontinuerligt giira nya framstilllningar om underhill resp. bevattning mot damm under towa
perioder,
Ilen stora och mest problematiska frflgan fiir "nybyggarsamhflllet"
var omridets avlopp. I de fiirsta irens protokoll flr denna frflga
uppe pfl dagordningen vid varje miite och sammantriide. Skrivelser
och uppvaktningar skedde pi liipande band. Det var fiirst nlir pressen
togs till hjelp och niir stadens hiilsovirdsnlimnd uppvaktats som
driitselkammaren biirjade intressera sig ftir saken, Efter ett flertal sammantriiden med driitselkammaren kom frkgan niirmare sin
ldsning di man i slutet av 1936 fick ett ftirslag frin byggnadschefen.
Samtliga fastighetsiigare fiirband sig att bidraga med 425:- per fastighet ftir framdragande av huvudledningar samt sjiilva bekosta anslutning frfln denna till egen fastighet. Fiir att alla skulle klara kostnaden utlovade driitselkammaren ett S-irigt amorteringslfln till
egenavgiften. I fiirslaget ingick en reningsbrunn vid Lillfln men den
blev tills vidare stiilld pi framtiden. Detta blev en lingdragerr historia
eftersom denna reningsbrunn ej blev iordningst?illd fiirriin si sent
som 1952. Fastighetsflgarna var emellertid relativt niijda med detta
eftersom man efter 1937-38 var befriade frfln tiimning av slambrunnar pi varje tomt. Vattenfrfrgan var under mflnga ir styrelsens och
fiireningens "huvudviirk". Tomtexploatiiren, Gideon Svensson, ftirband sig att vid fiirsii[ining av tomtmark att svara ftir vattenftirsiirjningen och fiir att klara detta hade en damm anlagts vid Lillfln. Sflvil vattentillgflngen som kvaliten pfl vattnet var mycket dilig och
biinderna i Lockebo hade ett servitut som garanterade dem att vattna
sina djur i Lillin vilket innebar att vid torrperioder kom inget vatten
i ledningarna till bostadsomridet. Det vattenverk som byggdes vid
Lockebo var ocksfl nlldeles fiir primitivt ftir att tillgodose err vfixande
byggnation. Bl.a. var riiren alldeles fiir klena. X'iireningen giorde ett
fiirsiik att kiipa hela vattenanlliggningen och d?irmed bli befriade frin
Svensson, denne verkade vara ett av ftireningens stora bekymmer,

Detta visade sig emellertid ftirt dyrt och utsiktsldst, Man giorde di
ett fiirsiik att pruta ned vattenavgiften' som var 40 iire per kutlikmeter, Detta visade sig lika utsiktsliist. Niir beslutet om reningsbrunn
var taget biirjade nflgra av fastighetsflgarna planera fiir och siitta i
verket att installera toaletter i sina fastigheter och flven nflgra byggde
badrum, Dessa kunde dock inte anvflndas fiirrfln reningsbrunnen vid
Lillin var klar anno 1952 om ingen annan ltisning kom tidigare.
I en sidoantecknirrg till flrsmiitesprotokollet ftir 1952 stflr; 'oDen 9 maj
k!.14.20 iippnades reningsbrunrten efter l6 irs vflntano'
En suck av liittnad hiirdes troligen tiver omrfldet.
Under den mycket stringa vintern 1942 raserades delvis vattenverkets dammftisten och en del fastigheter blev helt utan vatten. Ljungarumsskolan var nu under planering och fiireningen lyckades ni en
iiverenskommelse med staden att i samband med detta bygge koppla
in stadens vattenledning tiil Rislittsomridet. Hlirmed uttrycktes i
protokoll en fiirhoppning att vatten- och avloppsfrflgan kunde avfiiras
frin dagordningen fiir all framtid. f en iiverenskommelse med stndens
myndigheter skulle vattenledning successivt byggas ut fram till Stridslyckegatan inom en femArsperiod.

Hiisten I938 biirjade lintligen Jtinkiipings stad med tiimning av sopkiirl I ging per vecka fiir ett pris av 23:- per ir samt tiimning av
Iatrinkiirl varannan vecka fiir en kostnad av l4:- per ir.
3O-talets nybyggarperiod innebar ocksi anliiggning av triidgflrd.
plantering av frukttriid m.m. Diir{iir inkiiptes tidigt en triidgflrdsspruta. En tremannagrupp valdes fiir handhavande och besprutning enl. den tidens kunskap om vad som tog bort insekter m.m.
Medel av karaktiir och styrka som vi idag inte ens vfrgar drtimma
om. Fiireningen ingick ocksi som medlem i Lantmannafiireningen
ftir en flrsavgift av 10:- plus 10 iire per medlem. Man var vid den
tiden ocksfl medlern i triidgirdsodlarefiireningen och dess korrsuIent besiikte fiireningen vid ett miite 1934 och ftir sitt fiiredrag erhiill han ett facilt arvode av 1:-.

Vid frrsmiitet l94O nf,mns ftir Rirsta gingen om Arsavgiften till fiireningen vilken dfl pi styrelsens fiirslag skulle hdjas till 1.50 ( ftirmodligen hade den tidigare varit l:- )
Lokaltrafiken har vid flera tillfiillen varit aktuell pi fiireningens
dagordning, Siviil busslinj ers striickning som tidtabeller, turtiithet och biljettpriser. Niimnas kan att fiireningen 1945 fiireslog
stadens myndigheter att ftirliinga spflrvagnslinjen frf,n Jordbron
upp till Skogskyrkogirden men fick dA til svar att den korta biten som ftirliingningen avsig kunde omrfldets innevAnare och besiikare till Skogskyrkogflrden gfl. Vad giiller utbyggnaden av vflrt
omride visar en karta frfln 1948 pi bebyggelse frin omridets norra
spets iinda fram till Kyrkovligen samt i ftirlflngning pfl Norrahammars
vflgen och Viirnamovflgen.

Vattenfrflgan var nu lintligen pi viig att liisas genom kommunens
fiirsorg. Anslutningsavgiften var faststiilld till 450:- / fastighet och
fiireningen beslutade gfl in till stadens myndigheter med ansiikan
om ett S-firigt amorteringslin gflllande samtliga fastigheter med
fiirbehill att de som sfl bnskade skulle ffl betala hela skulden vid
fiirsta fiirfallodagen. Dflrmed kunde iintligen friskt vatten komma
hela Rflsliittsomridet till del.
Avtalet med kommunen undertecknades av samtliga 51 st. fastighetsiigare vilket iir c:a 30 Yo av dagens fastighetsbestind.

Av protokollen framgir ocksfl att ftireningen och mest genom
styrelsen engagerat sig i frflgor som anlflggandet av badplats
vid Lillin, iordningstiillande av lekplats och fotbollsplan vid
Cadamer.vilgen, uppvaktning och brev till Televerket ang. en
telefonkiosk, till Postverket ang. brevlida m.m.
-50 och *60talet prflglades av en stabilisering inom omridet.
De sttirsta problemen var fiirdigdiskuterade. Nu riirde sig innehillet i ftireningens miiten om ev. parkanlliggning vid Litlfrn,
midsommarfest och julgran pi central platso biittre underhfiLll
av gator och viigar.
Vid firsmiitet i febr. 1957 byter fiireningen namn frin RAsliitts
Fastighetsiigareftirening till Rflsliitts Egnahemsftirening.
Fiireningen har fitt ftirslag frin Kettilstorps Egnahemsftirening
om samgiendeo vilket avslogs.
Som kuriosa kan nflmnas att fiireningen 19961 uppvaktade omridets Konsumaffiir och dess ftirestflndare ang. bristande service och undernriliga chark -varor
60-talet gick in med ett lugnare tempo i fiireningen. Nu biirjade
omrfldet stabiliseras. Busslinjer och en ny lekplats diskuterades
med kommunen, Stridslyckegatan var ftireningens lflngblinlc
Gatan var i miserabelt skick men stadens myndigheter vligrade
giira nigot sfl liinge fastighetsiigarna vid gatan ej kunde komma
iiverens Fiirst 1964 liistes problemen och sivlil denna gata som
Norrahammars vflgen och dess gingbana kunde iordningsstiillas. Detta 6r fick styrelsen en eloge pfl flrsmiitet fiir att de fiir.
handlat fram bflttre bussftirbindelser iin vad man kunde 6nska.

Kettilstorps Egnahemsftirening ville flterigen sl6 sig sammarr
med vflr fiirening men detta awisades bestiimt. Dfiremot framfiirde nigra medlemmar i vflr fiirening 1965 fiirslag om att den
skulle uppliisas. Vid flrsmiitet motiverades detta med otidsenlighet och att fiireningen infe giorde nigon nytta. En omriistning
medelst handuppriickning awisade ftirslaget med stor majoritet.
Visst fanns det frflgor att diskutera och ett bostadsomrflde blir
aldrig fiirdigt. AIItid dyker nya frflgor upp, Trafikfrigor finns
med pfl niistan varje mdte. Lekplatsen mflste ftirnyas. Utgaltring av triid i griinomriden m.m.

Lekplatsen krlvde underhflll och fiirnyelse. Kommun€n reserverade 25000:- i 1968 flrs trudget fiir en ny anlliggning vid Andgatan, diir den fortfarande iir bel?igen. Fiireningen beslutar att
anordna en pflskbrasa och anslAr 200:- fiir inkiip av fyrverkeriartiklar. Eftersom gflngbanan 6ver Lillin pfl Norrahammarsviigen var mycket smal och utgiorde en fara ftir barnen som var
pfl viig till Kettilstorpsskolan hade fiireningen under flera ir
fiirsiikt ffl stadens myndigheter att bygga bro och gingviig diir
densamma idag finns frfln Vibynrisgatan och dir nu ocksi en
ging- och cykelviig leder till Risliitt. Ett el-ljusspflr lyckades
styrelsen ocksi ffl till stind 1970 och man uppmanade boende
att flitigt utnyttja detsamma.
1971 biirjade man diskutera namnbyte eltersom fiirviixling
ofta sker mellan R'flsliitt och Rflsliitts gird varfiir minga trafikanter ktir fel. I)essutom "I tidningarna skrivs det ofta om liigenhetsbrik, stiilder, iiverfall och andra brott att dessa begfltts
pi Risliitt trots att det skett pi Rflsliitts Gflrd. Rflsliitt har df;rfiir inte liingre den goda klang det tidigare haft" {citerat ur protokollsboken ) Sophiimtning, bollplan, isbana och skyltning till
omridet var ocksi aktuella 70-talsfrf,gor.
1977 beslutade irsmiitet att vflrt omride skall byta namn till
Gamla R'flsliitts Egnahemsfiirening. Styrelsen tillskrev alla de
kornmunala myndigheter som kriivdes ftir att fS namnet Gamla
Risliitt intaget pi kommunens kartor m.m. Diiruttiver meddelades tidningarna om namnbytet samt motiveringen fiir detta.
Ar 1981 rustades vflr lekplats fiter upp genom kommunens ftirsorg, Aterkommande frflgor var under denna tid trafiken i omridet, fiirfrflgan om att slippa saltning i omrfldet vintertido en
utfyllnad och upprensning av omrfldet nere vid Lillin, asfaltering av Cadamervflgen m.m. 1987 beslutar man upphiira med
att anordna piskbrasa av sanitiira skiil samt att det biirjade bli
ftir dyrt med inkdp av fyrverkeripjiiser till densamma.
1991 lindrar ftireningen namn till Gamla Rrisliitts Egnahemsoch intresseftirening med motivering att det i omridet finns
ett antal hyreshus och diir boende hyresgiister ocksfl iir vfllkomna som medlemmar. Fiireningens stadgar iindrades till
ftiljd av detta beslut vad giiller $ 2.

I vecka 22 under 1991 drabbades vflrt och niirliggande omrflden av en svir magsjuka, Symptomen var kramper, diarr6, och
kriikningar. Nigra hamnade pfl sjukhus ett antal dagar och en
och annan fick lflngvarig efterfiiljd. Orsaken var att en ledning

med vatten frin Lillin pi Skogslryrkogfirden sammankopplades
med dricksvattenledningen bl.a. till Gamla Risliitt och Kettilstorp. Hundratals personer drabbades. Vflr styrelse handlade
snabbt di orsaken till magsjukeepedemien blev kiind. Man beslutade att omedelbart kriiva besked hur det hela gitt till och
vilka fiiroreningar och bakterier som fanns i vattnet. Vidare
avkriivdes ett skriftligt besked om ersittning till enskilda per-

soners krav pfl ersiittning till llikareo sjukhusvflrd och eventuell fiirlorad arbetslnkomst. Kommunen hade en fiirsiikring ftir
bl.a. detta och en generell ersiittningsram frarnriiknades och
var och en som krlivde fick hiinviinda sig till kommunerts fiirsiikringsbolag. Samtliga ersf,ttningsansprik behandlades med
flortur och utan inviindningar.
1993 pibiirjades projektet "Grannsamverkan mot brott " med
att Nlirpolisens representant bevistade fiireningens flrsmtite och
informerade varefter fiireningen satte projektet i verket under
1994 och utsflg ett antal av ftireningsmedlemmar en arbets-

i

grupp.
Under 1993 pigick ocksi livliga och ingiende diskussioner i sflviil styrelse som vid ftireningsmiiten ang. ombyggnad av riksvlig
40 och de fiiriindringar som detta innebar av in- och utfarter m.m.
fiir boende i Gamla Rflsliitl Fiireningens styrelse deltog iiven i
av Vligverket och kommunen anordnade informationsmiiten vilket
resulterade i ett yttrande frfln fiireningens styrelse som framftlrde
en rad synpunkter till planftirslaget infiir dess slutbehandling
htisten 1994.
Nu var ocksfl infrastrukturprojektet aktuellt och ftiriindringen av
tiitortstrafiken planerades. Eftersom detta innebar klara fiirbiittringar fiir vflrt bostadsomrflde med tiitare och snabbare fiirbindelser hade styrelsen inga speciella synpunkter pi:detta.

Frigan om Cadamervfigens underhill, asfaltering resp. sniiriijning vintertid kom iterigen upp pA dagordningen bl.a. pi grund
av att denna vflg anviinds ner till busshflllplatsen. Kommunen
meddelade pi vir skrivelse ntt detta inte var planerat,
1998 informerades styrelsen om att lekplatsen vid Andgatan var
i riskzonen ftir nedliiggning. Vi informerade di kommunen om att
eil stor generationsviixling skedde pi omridet och att lekplatsen
vlil behiivdes. Styrelsen gick till motangrepp och i skrivelse till
resp. fiirvaltning krivde att viss triidfiillning skulle ske inom lekplatsomrfldet samt att lekplatsen skulle fiirnyas och rustas upp.
Svaret frin kommunen blev att fiireningen under sidana ftirhflllanden sjiilva skulle ffl ta ansvaret ftir driftert efter det att
kommunen stiillt i ordning densamma, Styrelsen ansig att fiirutom fiireslagna itgiirder en plan ytao helst asfaltbelagd skulle
iordningstflllas. Detta visade sig helt omiijligt varfiir ett stort
antal av flireningens medlemmar bidrog med 100:- vardera
till detta. Den gamla leftstugan behiivde ocksfl bytas ut och med
ett flertal pflstiitningar fick ftireningen ocksi denna. Si kunde
vi den 20 sept. 1999 flterinviga tekplatsen och startadc ocksfl
vir sedan dess flrligen flterkommande tipspromenad vilken
frirr detta flr hitintilts avhitlits tredje stindagen i sept.

ir 2000 hade inkommit motion frAn enskild
medlem, dels om att til kommunen anhfrlla om belysning pfl
grflng- och cykelbanan mellan Vibyniisgatan och Rflsliitts girdo
dels att stolparna fiir gatubelysning inom Gamla Rflsliitt borde
bytas ut eller underhillas. Styrelsen ingic\ efter irsmiitets beslut, med skrivelse till kommunen, vilken svarade att det inte
fanns med i divarande planering samt att det fanns belysning
via Riide Pile frrfln virt omrAde till R.'f,sliitts Gflrd, Trots detta
svar kom belysningen pi plats redan under vflren 2002 och
nigon lyktstolpe har ocksi redan bytts ut. Visst liinar det sig
att arbeta vidare fiir virt omrfldes frarntid. Vi iir minga medlemmar och detta ger styrka. Fdreningens mottoo attta tillvara
omrfldets intresse och verka fiir i omrAdet boendes trivsel flr
en stor uppgift fiir fiireningen och dess sfyrelse allt framgent,
Till vflrt irsmiite

Minga fir de som arbetat fiir vflrt omrides blista under de 70
ir som gfltt. nar ftiljer alla dem som sfyrt och verkat som ordf.
L932 - 1938
Iljalmar Carlsson

- 1944
- 1947
- l95t
- 1955
- 1959
$64 - 1964
1965 - 1973
1974 - 1975
1976 - 1977
1939
1945
1948
1952
1956

1978
1979 -1980
1981 - 1982
1983 - 1984
1985 * 1989
1990 - l99l
1992
1993 - 1994
f995
(v.ordf.)
1996
1997

Axel Karlsson
G. Holm6r
Axel Karlsson
Folke Ekstriim
Hjalmar Carlsson
Gunnar fvarsson
Henry \ililhelmsson
Svante Reimblad
Sonja Ihrman
Gunnar Westblom
VernerJohansson
Kjell Fransson
Gunnar Bulov
Lennart Gustavsson
Owe Berthlirrg

C.G.Ihrman
Folke Rehrr
Conny Salestam, Torbjiirn Johansson
Sonja fhrman
Per-OIof Brinck

Medlemsantalet finns endast noterat fiir vissa 6r, Hiir

tiotal:
1950

$7A
1980
1990
2000

60
99

t44
136

t57

pi jiimna

Visste du detta om Garnla

Risl[tt

?

Gadamervflgen har ffltt sitt namn efter Herman Gadamer' som var
{brestindare fdr R&slfitts Skogvaktarskola 1861 * 1885.
Den djupa gropen vid Kyrkovligen flr en s.k. dddisgrop bildad av
inlandsisen

Vid korsningen Viirnamovflgen - Kyrkovligen fanns en Konsumbutik dflr man kunde ktipa s6vfil specerier som charkvaror,
De fem resta stenarna
Risliitt sett.

pt andra sidan Viirnamovflgen, frfin Gamla

Ahkvnrttsgatan har fett sitt namn efter den stenhiill med fdrdjupningar som man fanrr i en gravkulle dfl man byggde bostadshuset
vid Alvkvarnsgatan.
Stridslyckegatan har ffltt sitt namn av torparen Strid vilken diir
hade en liten lycka ( en Aker ),

Diir grawflrdsbutiken nu ligger, Iflg fiirr ett litet torp. Vattnet fick
man hiimta i en kiilla i siinkan inne pi nuvarande skogskyrkogirden diir den litla spegeldamman nu finns.
I Abrahamssons hus vid korsningen Norrahammarsviigen - Stridslyckegatan fanns Srr ett musteri dilr man kunde llimna in frukt
fiir mustning.
Vibynf,sgatan har fflU sitt namn efter torpet Vibyniis. Bostadshuset
uppe pfl kullen bakom hyreshuset Vibyndsgatan 6,
Torpet hette dfl "Knstten".

lig tidigare

Grenadj6rgatan efter namn pi soldater med uppgift att kasta handGranater. Dessa var elitsoldater. Kravet var ett de skulle vara minst
tre alnar ( 18O cm) lflnga.

Lillfln, d$r man fiirr kunde bada har iindrat sitt lopp och diirvid
bildat s.k. meandrar ( korvsjdar).
Ett flertal sommarstugor fanns tidigare inom nuvarande Gamla
Rfrsliitt bl.a tvfr vid vligen mot R&sliitts gflrd intill nuvarande
Norraharnmarsleden. En lflg vid Lillfln norr om tunrreln under
Norrahammarsleden. Ytterligare en stuga lig vid Rflsliittsvilgens
Ostra sida
Inom Gamla Rislf,tts fanns tidigare en begravningsplats fOr hundar.
Denna flyttades di Norrahammarsleden byggdes och finns numera
i parken bakom Strtimshergs herrgfird.
Fdrsta etappen av Ljungarumsskolan invigdes 1949. Hdgstadiedelen var

flirdig vhren1967.

