Grönsaksförsäljningen var populär bland besökarna

Solig höstmarknadlockade,
P

EMMABODA.

å himlen lyser solen
starkt och från ett av
matställena sprider
sigJukten av nygrillat. Vid
kaffet i den röda byggna
den har några besökare
tagit plats i solskenet.
Några meter bort står
Theres Christersson Hug
hes och väntar på sin
dotter Maja Hughes, som
testar ponnyridning.
- Det är fjärde året som
vi är här och det är en
väldigt trevlig. Det finns
något för alla, säger Theres
Christersson Hughes och
ler.
Betydelsen av att det
anordnas en marknad
i Långasjö är stor, menar
hon.

.

- Det är viktigt för
småbygder för att behålla
gemenskapen som finns,
säger• There� Christersson
H\lghes.
Framför skolan har en
grön hoppborg satts upp
på skolgården. Markna
den har lockat flera
besökare som nyfiket går
omkring på området och
det är en varm stämning.
Det är inte bara vid skolan

som det har anordnats
aktiviteter. På andra sidan
vägen vid kyrkan är
försäljningen av pumpor,
nyskördade
grönsaker,
ljung och rosa cyklamen
i full gång.
Två av besökarna är Eva
"Frantzen och Elsa Frant-

zen. De berättar att de inte
besökt marknaden tidiga
re och att intrycket de fått
hittills är positivt.
- Det är jättemysigt och
det är roligt att se allt
lokalt som man kanske
hade
inte
upptäckt
annars, säger Eva Frant
zen.
Planen inför dagen är att
stanna kvar på markna
den ett tag till, berättar
Eva Frantzen.
- Vi ska fika lite och se
om vi hittar något. Jag ska
köpa ett fårskinn sedan
ska vi käka kräftor ikväll,
säger hon.
Under eftermiddagen
delade även Geijer skog ut
sin sockengåva på 60 000

kronor. I år gick den till
Galleri Garvaregården och
Ingemundebo
Bylags
förening, som får -dela på
pengarna.
- Det är en överrask
ningens dag, säger Jan
Erik Fransson, som till
sammans med Britta
Fransson driver Galleri
Garvaregården.
har stort
värde för dem, berättar
Britta Fransson.
- Det betyder mycket att
få bekräftelse och det är
välkommet med ett till
skott. Vi kommer att fort
sätta att utveckla verk
samheten, säger hon.
Bernt Herbertsson, ord
förande för Ingemundebo
Sockengåvan

Bylagsförening, var också
glad över gåvan. En del av
motivering till att de fick
ta emot gåvan handlar om
den bok som bylags
föreningen arbetar med
och som handlar om
Ingemundebo.
- Boken är på ungefär
200 sidor och den handlar
om byn under två sekel.
Pengarna kommer väl till
pass för boken kostar runt
75 000 kronor att trycka,
säger Bernt Herbertsson.
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Galleri Garvaregården och lngemundebo Bylags
förening fick årets sockengåva

Maja Hughes red på ponnyn Kakao som leddes av
Molly Sandström.
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Eva Frantzen och Elsa Frantzj!n var nöjda med
marknaden.
J

