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Tidningen Träskoposten vann Långasjö sockenpris 
Sedan 2002 har tidningen 
Träskoposten delats ut till 
samtliga hushåll i Långa
sjö socken fyra gånger om 
året. Redaktionen består 
av fem personer som alla 
arbetar ideellt. För ett par 
veckor sedan blevTräsko
posten en av två verksam
heter som fick ta emot 
Långasjö sockenpris. 

LÅNGASJÖ. I tidningen Trä
skoposten kan man fyra 
gånger om året läsa om 
vad som händer i Långasjö 
socken. Redaktionen be
står av fem personer som 
träffas åtta gånger om året 

och planerar tidningens 
innehåll. Artiklarna och 
reportagen skriver de på 
varsitt håll på sin fritid. 
Jan-Erik Fransson är 
redaktör för tidningen 
sedan 15 år tillbaka. 

� Vi flyttade hit för 17 år 
sedan. Vi sökte någon
stans där vi kunde pensio
nera oss. Jag ville ha ett 
snickeri och Britta ville ha 
ett galleri. Så hittade vi det 
här på nätet, säger Jan
Erik Fransson när han 
berättar om hur det kom 
sig att han och hans fru 
Britta Fransson flyttade 
till Långasjö utan att 

egentligen ha någon 
anknytning till platsen. 

Gunnar Alsmark har skri
vit för tidningen i ungefär 
fyra år och han flyttade 
precis som Jan-Erik Frans
son till Långasjötrakten 
utan att ha någon anknyt
ning dit. Han berättar att 
han har två boenden, ett i 
Långasjö och ett i Lund 
och att det ibland är tids
krävande att skriva för tid
ningen. Däremot menar 
han att tidningen för med 
sig mycket positivt. 

- Det är roligt på två oli
ka sätt. Det ena är att det är 

roligt att jobba med en 
hembygd. Men sedan är 
det ett värde för mig per
sonligen också. Det är ett 
bra och spännande sätt att 
lära känna folk, säger han. 

Vidare förklarar han att 
allt arbete med tidningen 
görs ideellt. När det var 
skördefest i Långasjö 
tidigare i oktober fick tid
ningen tillsammans med 
Emmaboda pastorats 
barnverksamhet, ta emot 
Långasjö sockenpris som 
delas ut av Geijerstiftel
sen. 

- Det här priset betyder

att vi slipper gå minus i år, 
säger Jan-Erik Fransson . .. 

Annika Hjalmarsson, 
som också skriver för tid
ningen, säger att de vill att 
det ska finnas något för 
alla i tidningen. 

- Vi vill få bort det där
gamla uttrycket om att 
Långasjö är en utvandrar
bygd och i stället få det till 
en inflyttningsbygd, säger 
hon. 

- Det betyder något för
bygden med en sån här 
skrift, för nyinflyttade till 
exempel, säger Gunnar 
Alsmark. 
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