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STRÖMBERGSHYTTANS WÄRDSHUs • drivs vidare i samma regi

oo

Ägarna planerar för framtiden
Strömbergshyttans
Wärdshus lever vidare
i samma regi som under
de senaste åren.
Makarna Malmqvist planerar nu för framtiden
med flera olika projekt
och satsningar.

I mitten på juli i somras meddelade makarna
Bengt och Maud Malmqvist att de hade för avsikt
att sälja Strömbergshyttans Wärdshus. Som skäl
angav man att sviktande
hälsa låg bakom beslutet
att avveckla.
Någon försäljning har emellertid inte ägt rum. De
nuvarande ägarna hade
öppet på värdshuset fram
till den andra helgen i
december.

”Men nu har vi
tagit julledigt
och öppnar igen
efter tretton
helgen.”
Bengt Malmqvist

– Men nu har vi tagit
julledigt och öppnar igen
efter trettonhelgen, säger
Bengt Malmqvist.
Finns det fortfarande planer
på att sälja?

– Ja, det gör det om vi får
ett intressant bud men det
ligger långt borta i horisonten. Samtidigt planerar vi också för en fortsättning där vi själva kommer
att satsa stenhårt med

fulla öppettider efter helgerna, fortsätter Bengt
Malmqvist.
Den nya satsningen innehåller, enligt Bengt Malmqvist, en rad olika aktiviteter som ska locka besökare. Mer än så vill han dock
inte säga i nuläget.
– Det är bättre att vi får
återkomma till det lite
längre fram.
Strömbergshyttans
Wärdshus har ingen fast
anställd personal utan
drivs på egen hand av
Bengt och Maud Malmqvist. Värdshuset har ett
utgångspris på omkring
två miljoner kronor.
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öppnar igen

Strömbergshyttans
Wärdshus öppnar igen
efter trettonhelgen. Då
har ägarna flera nya aktiviteter på gång.
Foto: Markus Danielsson

första namnet var poppelgården

Disponentvillan blev restaurang
n Sedan mitten av
1970-talet har det funnits
restaurang i den före detta
disponentvillan i Strömbergshyttan.
Huset byggdes efter det
att glasbruket Lindefors
anlagts 1878 i byn med

samma namn. När familjen Strömberg tog över
1933 bytte både företaget
och orten till Strömbergshyttan.
Första namnet på värdshuset var Poppelgården,
efter popplarna som inra-

IOGT-NTO OCH UNF • VIT JUL-ARRANGEMANG

Troll-Kul för barnen på jullovet
VI VAR DÄR
BIKUPAN
n Nykterhetsrörelsen i
landet satsar sedan fyra år
tillbaka på att göra någonting för barnen under jullovet. Det sker i form av
så kallade Vit Jularran
gemang.
För första gången kunde
lokala IOGT-NTO och UNF,
Ungdomens nykterhetsförbund, bjuda på ett evenemang för såväl skollovslediga som yngre barn.
– Tack vare att vi har fått
sponsorer. Vi är glada att
vi kan sprida budskapet
om en vit jul, säger Margaretha Enermo, IOGT-NTO
Lessebo.
Det var trollkarlen Nielo, Michael Nielsen från
Moheda, som kom till Lessebo, och högstadieskolan

Frans Hultmark, fem år,
skulle se trolleri för
första gången.

Bikupans fritidsgård som
drivs av UNF. Närmare
50 barn och föräldrar såg
honom både trolla fram
och trolla bort saker. Alla
bjöds också på glass.
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Elin Wilhelmsson, Tuva Ronnebring och Annie
Lennartsson, alla sex år, såg fram emot föreställningen.

Trollkarlen Nielo roade publiken.

Julia Ronnebring,
fyra år, var en av
dem som fick glass.

Sif Erlandsson

beslut

Bikupan
ska övervakas
n Det blir kameraövervakning på högstadieskolan Bikupan i Lessebo. Det
har i varje fall barn- och
utbildningsnämnden,
bun, fattat beslut om. Bakgrunden är den upprepade skadegörelse som skett
under hösten vid skolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska nu tillsammans med tekniska förvaltningen söka tillstånd
att få sätta upp kameror
på skolgården.
Nämnden beslöt också att bland annat öka
belysningen där. Tekniska
nämnden får även i uppdrag att förbättra trafiksituationen på Bikupans
skolgård. Man beslöt också att riva skateboardrampen, som är i dåligt skick.

HOVMANTORP

TROLLKUL

Johan Nylander, tolv
år, delade ut glass till
alla besökare.

mar huset. Sedan 1990
heter det Strömbergshyttans Wärdshus. Flera krögare har funnits genom
åren.

Upprustad
idrottsplats

Bröderna Walfridsson, Alwin, fem år och
Wilmer, tre år väntar på trollkarlen.

n Idrottsplatsen i Hovmantorp har genomgått
en upprustning. Exempelvis har golv och väggar på
två av toaletterna försetts
med ny färg. Förrådet på
idrottsplatsen har fått nya
vindskivor och nytt dörrfoder. Nu återstår det bara
ett antal andra punkter
på listan över vad som bör
göras innan renoveringen
är helt klar. Detta ligger på
tekniska nämndens bord
i samarbete med kulturoch fritidsberedningen i
Lessebo kommun.

