TRAV&
TRAV
&ENERGI
Söndag 18/8

HUVUDSPONSOR GS75

GS75 & REKORDFÖRSÖK
Söndag 22 maj 2022
-start kl 13.45 - entré 100:-

Energiutställning
21 och 22 maj 2022
Öppet båda dagarna 10 - 16
Utställning för alternativ energi
sol- och vindkraft, luft- och markvärme,
biobränslepannor, batteri-verktyg,
el-mopeder, el-bilar mm!

Travet i Tingsryd
–
Tingsryd Travsällskap
Sveriges mest unika travanläggning ligger i Tingsryd.
Färdigställdes för tävlingar 2003 med fantastiska tolv
tusen besökare på åskådarplats premiärdagen.
Sällskapet på den tiden hette Tingvalla Travsällskap
och var verksamma fram till 2015
Sällskapet ersattes då av en förening
vid namn Tingsryd häst och sportanläggning som i sin tur några år senare
blev Tingsryd Travsällskap. En resa som
här beskrivs ytterst förenklad eftersom
oerhört mycket hänt under åren från
2003 till dags dato. Vi som varit ytterst
ansvariga under senaste 7 åren har haft
åtskilliga mål att nå fram till som exempelvis en sund och stark ekonomi, en
växande och kvalitetsinriktad travskola, en
allsidig anläggning som också innehåller
sidoaktiviteter typ Veteranmarknad.
Allt fler aktiva hästägare och tränare för
stor häst och ponny, publikanpassad

arena, moderniserad samt sist men absolut inte minst huvudmålet att bli tilldelade allt större och viktigare travtävlingar.

FÖRSTA SPADTAGET

Grunden lades som ovan nämnts i början
av 2000 talet med investeringar på runt
70 miljoner kronor. En utmaning och ett
fantastiskt projekt såg dagens ljus.
Ni som var med vid uppstarten skall
känna stolthet för allt arbete som plöjdes

ner i projektet. För alla initiativ, för all
ideell uppoffring, för allt som skänktes från kapital till varor. Ni gjorde det
möjligt för oss att ta upp stafettpinnen
för sju år sedan för att försöka fullfölja
planerna.
Till alla tidigare inlagda pengar i
anläggningen tillkommer ytterligare av
oss framtagna nya slantar på snart
10 miljoner kronor i nödvändiga
satsningar som ägt rum dessa åren.
Detta har vi lyckats med, dels tack vare
mycket ideellt arbete, speciellt under de
första 4-5 åren 2016-2020. Vi har vidare
exempelvis ännu inte tillsatt någon vd

utan löst den befattningen med mycket
ideella insatser, vilket inneburit stort
sparat kapital. Dock är det snart nödvändigt att tillsätta den posten. Under åren
har det tillkommit många sponsorer som
är oss trogna.
Vi har också ett viktigt samarbetet med
Blekinge Classic Car Cub som arrangerar idag Sveriges största Veteranmarknad. Detta bidrar med ökat kapital.
För att ytterligare i framtiden införskaffa
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mäter 800 meter, har som längst 228
meters upplopp, vilket alltid betonas som
ett mycket positivt inslag vid större
TV -sända tävlingar.
Vad vi också är helt ensamma om gällande travbanor i Sverige ( Norden ) är att
banan har de längsta och mest skonsamma kurvdoseringen för de tävlande
hästarna. Oerhört viktigt med tanke på
hästvälfärd.

V75

pengar ska nämnas utställningen som
sker nu den 21/ 22 maj i kombination
med travtävlingen.
Nytt är också på gång en ny löpartävling
i augusti 2022 som vi hoppas
kunna genomföra.
Vår multiarena passar för många olika
aktiviteter förutom trav. Villkoret från
oss är emellertid, för uppstart av nya
aktiviteter, att vi har en annan förening
som samarbetspartner för att vi och våra
duktiga funktionärer skall orka med alla
utmaningar.

UNIK BANA

Inledningen med Sveriges
mest unika travbana kräver
kanske en närmare förklaring eftersom majoriteten
av Sveriges befolkning inte
fått möjligheten att uppleva
trav ifrån Tingsryd. För det
första är det Sveriges enda
bana som mäter en engelsk
mil (1609meter ). Dessutom
är det den enda banan i hela
Europa som används som
tävlingsbana med just den
sträckningen. Inspirationen
till vår milebana kommer
ifrån Amerika och då närmare bestämt, en av världens mest kända travbanor,
Meadowlands i närheten av
New York.

Under åren, som vår bana varit i drift,
har man ännu inte ifrån ansvarigt håll
lyckats placerat en enda V75 dag i Tingsryd. Förklaringarna till detta är anledningar som vi inte kan acceptera typ tradition. Dom som tidigare blivit tilldelad
sådan dag vill inte lämna den ifrån sig.
Alltså det finns inga tävlingar kvar att
fördela som V75 vilket drabbat vår bana
som sista byggda bana i Sverige. Eller
att ”allt är upptaget under sommarhalvåret”. Vill också påpeka att det delats ut
större tävlingsdagar till övriga nordiska
länder innan man tilldelat Sveriges mest
unika bana några tävlingsdagar av rang.
Den tilldelningen till oss bör ske utan att
placera om någon av regionens övriga
tävlingsdagar i Kalmar eller Malmö.

JUBILEUM

Nästa år fyller vår bana 20 år. Mer än
hög tid att förlägga en större tävlingsdag
(V75) i Tingsryd. Vi är enda travbanan
i landet som kan komma med någon

typ av förnyelse och därmed tillföra
annorlunda tävlingar, vilket borde vara
viktigt för att behålla och kanske till och
med utöka publikintresset totalt i landet.
Något hela travfamiljen skulle tjäna på.
Att Malmö inte planerar för 1000 meters
bana utan siktar på 1400 meter är naturligtvis för att komma med något nytt.
Vår bana yppar sig utmärkt för trav i
TV likväl som för publik på plats. Det
kommer dessutom att finnas en jättestor
bildskärm som gör det lätt att följa
hästarna på andra långsidan.
Det rafflande upploppet gör sig extra
bra både i TV och för publik på plats.
Avslutar med att ni alla skall känna er
varmt välkomna till travet i Tingsryd för

ENERGI OCH TRAV

Helgens tävling 22/5 innehåller också
en energiutställning som vi för första
gången kombinerar med travet och som
blir placerad vid ingången till anläggningen. Utställningen är öppen både
21 och 22/5. Det finns också chans till
storvinst genom att bara finnas på plats
på söndagens tävling.

V86

Vi vill också informera om nästa tävlingsdag, V86 den 8 juni. Den kommer
att locka många mycket bra tävlande
ekipage till Tingsryd. I V86 tävlingen
kör man om inte mindre är 1,6 miljoner
kronor i prispengar vilket utlovar hästar
av yppersta klass.

Lite fakta

om vår unika bana. Den är 1609 meter
lång och 25 meter bred.
Från och med 2021 erbjuder vi våra
tävlande och vår överförtjusta publik/
spelare Sveriges i särklass längsta upplopp som tidigare var 218 meter och som
vi 2020 planerade för att bli 300 meter
långt men som av olika anledningar till
slut blev 285 meter vid ombyggnaden
2021 . Övriga svenska banor som är 1000
meter i längd, frånsett någon som bara

att få uppleva tjusningen med sporten
och kombinera detta med spänningen av
spelet.

Styrelsen Tingsryd Travsällskap

Tack

Tingsryd Travsällskap tackar alla våra sponsorer
som troget stöttar oss.
Utan er hade vi inte haft denna superarena.
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Grand Slam 75

är storspelet på söndagar där du kan
vinna 10 miljoner kronor om du är
ensam vinnare med 7 rätt. Undantag
när det är V75 på söndagar.
Starttiden är 15.00 och den sista avdelningen är i mål cirka 17.10 vilket innebär
att allt avgörs på drygt 2 timmar. Du kan
följa tävlingarna live på ATG.se eller i
kanal 12 från klockan 14.30.

Våra tidigare genomförda GS75 tävlingar
har mottagits som bra arrangemang av
aktiva och av alla tillresta funktionärer
och besökande gäster. Bäst beröm fick
vi kanske av TV-studion som avslutade
med orden ” I dag har Tingsryd Travet
visat sig från sin absolut bästa sida”.

BONUS:

Ni som besöker energiutställningen
21 – 22/5 får en biljett som även gäller
till travet den 22/5. Om banrekordet blir

O
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slaget den dagen lottas det ut 50 000 kronor till en bland publiken samtidigt som
rekordhästens ägare också får 50 000
kronor. Om rekordet inte blir slaget så
lottar vi ändå ut ett tröstpris till en i
publiken på 25 000 kronor.
Dragningen sker efter sista loppet slut.
År 2019 hade vi samma program och
då lottades 50 000 kronor ut till en
lycklig Göteborgare som fortvarande
lever i ett rus.
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Bäst emellertid live på plats i Tingsryd.
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Multiarena

GS75

har för TingsrydTravet blivit något av
tradition då det den 22/5 2022 åter är
dags att genomföra en dylik tävling för
femte året i rad. Publikt har vi tyvärr gått
bakåt beroende på corona som mer eller
mindre stoppat publik på plats. Sista
publikt öppna bana hos oss 2019 drog
runt 2000 åskådare/spelare. Nu när vi
åter får ta emot publik live siktar vi på
minst 3000 besökare.

TingsrydTravet är en multiarena som erbjuder banor för olika
arrangemang inom hästsport, idrott, konserter, mässor mm.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Smålands sporthästklinik
sedan 2014
Vi finns i Ramkvilla,
vid travbanan i Tingsryd
samt i Fliseryd

På utställningen presenterar vi ett urval av
Stihls och Husqvarnas batteriprodukter
samt Skeppshults elcyklar.

Milebana 1609 m
Ponnytravbana 800 m
Islandsbana
Westernbana
Hoppbana på gräs
Paddexbana
Servering Ryttartorpet
Publikhall
Stallbacke

Utbildningsstall
Defileringsvolt
Vinnarcirkel
Domartorn
Stall
Kontor
Konferenslokal
Hästklinik
Entré publik

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

M
H
R

K

Möjlighet till köp av utvalda produkter finns på plats
(kontant eller swish) alternativt avhämtning i butik.

G

Hjärtligt välkomna till vår monter!

www.ramkvillahastklinik.se
info@ramkvillahastklinik.se
0474-61030
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Program helgen den 21 och 22 maj.
Entré 100 kronor

Skönt inomhusklimat – året om
med värmepump från IVT

gäller för utställningen och GS75-travet på söndagen.

21 maj Utställningen startar klockan 10.00 – 16.00
Energiutställning. Sol och vind, luft och markvärme, ved och pelletspannor,
elbilar, elmoped, elredskap, elgräsklippare m.m.
Planeras också för visning av gamla hästvagnar m.m.

Vi är stolta över våra värmepumpar och inte minst det
faktum att vi kan lämna en av Sveriges längsta garantier.
Hos oss hittar du dessutom några av landets mest

I publikhallen

passionerade specialister, människor som kan värme

21 maj klockan 11.30 – Kommunen presenterar nytt miljöprogram
21 maj kl 13.00 – 15.00. Fördrag ”Räddningen”. ”Så enkelt går det att lösa klimatkrisen” av Johan Ehrenberg, journalist, vd ETC.

och värmepumpar utan och innan och som aldrig är
längre än ett samtal bort.
Med en värmepump från IVT kan du vara säker på att

Trav Utställning

få bekymmersfri värme i många år framöver - effektivt,

22 maj. Energiutställning kl 10.00 – 16.00
Trav GS75 med rekordförsök. Start 13.45. GS75 start 15.00.
Huvudsponsor Börjes Tingsryd.

ekonomiskt och klimatsmart!

10 års garanti
IVT utvecklar och tillverkar värmepumpar anpassade
för nordiskt klimat, helt utan genvägar. Den här
noggrannheten gör att vi kan ge dig 10 års garanti
på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

Från 2023 spel endast via ATG appen på telefon eller dator.
I år kan ni för sista året spela traditionellt på TingsrydTravet i totoluckan.
Fri parkering. Dock frivillig avgift som genom Lions skickas till Ukraina.

Läs mer på ivt.se

Det händer på TingsrydTravet 2022
ENERGIUTSTÄLLNING

21 aug

TRAV PONNY

22 maj

TRAV GS75

27 aug

LÖPTÄVLING

28 maj

WESTERNRIDNING

21 - 22 maj

8 juni
3 juli

6

TRAV V86
TRAV BREDDLOPP

11 sep

TRAV BREDDLOPP

16-17 sep

BCCC VETERANMARKNAD

24-25 sep

SPORTKÖRNING TÄVLING

25 juli

LUNCHTRAV MARKNAD

2 okt

TRAV PONNY

7 aug

ISLANDSTÄVLING

9 okt

TRAV BREDDLOPP

14 aug

TRAV BREDDLOPP

15 okt

ISLANDSTÄVLING

stiger 1 600 000 kronor. I tre av loppen,
även kallade STL lopp, gäller ett första
pris på 110 000 kronor vardera. Detta
utlovar ekipage av hög klass där troligtvis ett flertal kommer att sätta personliga
rekord. Kanske till och med att banrekordet blir putsat ytterligare än de 1.09,3
som gäller i skrivande stund.

V86 historik

ETT FAMILJEFÖRETAG I TIDEN
Det förpliktigar att vara fjärde generationen i ett familjeföretag.
Det handlar om att förvalta vad tidigare generationer byggt upp
men också att utveckla verksamheten och leda den vidare.
Liljegrens Entreprenad AB drivs enligt de principerna:
Bevara det stabila och goda ryktet samtidigt som vi anpassar
verksamheten efter dagens krav på effektivitet, kapacitet
och ansvar för miljön.

V86 introducerades i Sverige den 30 november 2011. Har blivit en stor succe och
allt fler spelare har V86 som sin främsta
spelform. Omsättningen är mindre än
på V75 men i gengäld är det ett lopp mer
vilket gör det svårare än V75 med 7 rätt.
Den största vinsten på V86 kom under
2019. Lycklig vinnare fick då ut inte
mindre än 22 670 896 kronor.
I april 2020 kom en annan storvinst på
runt 19 800 000 kronor.
V86 avgörs på onsdagskvällar.
Start 19.20 och man kan via ATG.se följa
loppen men bäst av allt är att följa tävlingen på plats på vår unika milebana
i Tingsryd den 8/6.
V86 i Tingsryd bjuder på en tävlingskväll med en total prissumma som över-

Liljegrens Entreprenad har idag 30 anställda med gedigen
erfarenhet och kompetens. Vår stora maskinpark är heltäckande
och uppdateras årligen med ett antal nya maskiner och fordon.
Vi är moderna, flexibla och alltid prisvärda, oavsett uppdragets
storlek eller art.
Liljegrens Entreprenad utför lika gärna ett litet och snabbt
uppdrag som ett riktigt omfattande projekt under läng tid.
Det är vad vi kallar service och respekt för dig som är
vår uppdragsgivare.
Liljegrens Entreprenad ligger i Tingsryd och arbetar främst
mot bygg- och entreprenadföretag i Småland och Blekinge,
men utför självfallet även uppdrag utanför vår hemmaplan.
I verksamheten ingår även en stor bergtäkt med
Kapacitet på runt 100 000 ton per år.
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Då vi förväntar oss mycket publik den
här kvällen går vi ut med ett tips. Önskar
ni ett bord i publikhallen så kom tidigt.
Vi kan också ta förbokning gällande
bord. Tingsryd Travsällskap önskar er
alla en trevlig kväll med V86. Lycka till!

Nu beställer du
ditt material
direkt från oss!
Isak

Vi kan leverera sten, grus
sand, jord, fyllnadsmassor
Ring och beställ!

Stefan

...eller om du hellre vill,
hämta med eget släp
går det också bra!
Se aktuella priser på vår facebooksida
Telefon: 0703 80 28 28
ÖPPET VARDAGAR
07:00-16:00

Smedjevägen 29, Urshult

BIOGAS - HVO - ALKYLATBENSIN - ADBLUE
”Din helhetsleverantör av driv- och smörjmedel”
Runes AB info@runesbensin.se 0471-125 90 Stenvägen 1 361 31 Emmaboda
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Missa inte ett besök hos Börjes Tingsryd
Välkommen till varuhuset där du hittar allt för hela familjen!
Livsmedel • Delikatess • Cafeteria • Heminredning • Leksaker • Trädgård
Fiske • Färg • Korvbod/snabbmat • Spelbutik • Cykel • Verktyg • Sport

Stor klädavdelning dam, herr & barn • Hästbutik/Hund & katt • Foder mm.

Snabbt och gott
I Korvboden hittar du god

VÄXTER, JORD &
FRUKTTRÄD PÅ
STALLBACKEN

korv, pommes, hamburgare,
schnitzel, köttbullar, mos,
vegetariska alternativ m.m.

Veckans meny 59 kr

Fikapaus
Fika på ”Hyllan” (cafeterian)
Vår berömda räkmacka
Kaffe

1 .
50

39:-

Baguetter, kakor, bakelser,
mjukglass m.m.

I hästaffären & på Stallbacken
hittar du allt för häst & ryttare,
stall, stängsel, hund och katt.

SPORT

KLÄDER

FISKE

Öppet 7 dagar i veckan. Se öppettider på borjes-tingsryd.se

2023
V75 – Tävlingsformen i högsta ligan.
Dags för travpubliken att få uppleva
Tingsryd Travet i denna tävlingsform.
Vår unika bana invigdes 2003 inför
12 000 åskådare.
Anläggningen, som är en multiarena,
planerades för att tillföra nytt till
den svenska och nordiska travvärlden. Nytt i form av en annorlunda
sträckning som komplement till alla
befintliga 1 000 meters banor. Här i
Tingsryd skapades efter amerikanskt
mönster en milebana, 1609 meter,
som nu även förbättrats med landets
i särklass längsta upplopp på inte
mindre än 285 meter i stället för vid
invigningen 218 meter.
Förnyelse
Travet är i behov av möjliga nyheter
för att inte bara behålla utan även

tillföra ny publik och därmed även
finna nya spelare som i slutändan
finansierar hela verksamheten.
Tingsryds milebana sticker ut men
har tyvärr ännu inte utnyttjats i de
större tävlingssammanhangen som
exempelvis V75.
De mest populära banorna i världen
är de med lite annorlunda längre
sträckning. Kolla bara banor i
Frankrike eller i Amerika.
Ännu inte för sent att vakna.
Jubileum
Nästa år 2023 fyller banan 20 år.
Dags att ta steget som hästägare,
kuskar och inte minst svensk
travpublik väntat på i många år.

Dags för V75 i Tingsryd 2023.

Biljettförsäljning via tickster
Under året säljer vi entrébiljetter via
ticksters hemsida. För att hitta biljetter
till ditt planerade besök går du in på
vår hemsida tingsrydtravet.com eller
tickster.com och söker på ”tingsrydtravet”.
Där hittar du alla kommande evenemang.
När du hittat rätt evenemang gör du följande:
Klicka på köp för att komma till aktuella biljetter

Alltid Börjesblå priser • 0477- 482 00 • borjes-tingsryd.se • @borjestingsrydvaruhus
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Välj antal biljetter och klicka på nästa
Välj leveransmetod (rekommendation
e-leverans), betalningsmetod och fyll i
dina kontaktuppgifter.
Slutför ditt köp!

Ponnytrav

TINGSRYD UNITED
FOOTBALL CLUB
GÅ Fotboll
med Tingsryd United FC!
Nu startar vi upp GÅ Fotboll för motionärer och äldre i Tingsryd United.
GÅ fotbollen är en del av Svenska Fotbollsförbundet satsning på
motionsfotboll i Sverige och där vi idag har ca 20 fotbollsföreningar som
har grupper i gång. Tanken är att man spelar på 5 eller 7 manna plan
och som det låter man får inte springa.
Vi kommer att starta upp detta i motionssyfte och tanken är inte att vi
skall tävlings spela, utan bara röra på oss och ha kul.
Är du 50+ man eller kvinna och vill pröva denna
roliga motionsform?
Kom då till den första pröva på träffen!
När: 22 maj kl.16.00 – 17.00
Var: Tingsryd IP
Ledare: Ulf Petersson
Upplysningar lämnas av Ulf Petersson på 072–6443307
eller ulf.petersson@rfsisu.se

Tingsryd Ponnytravklubb
En klubb med glädje, gemenskap
och hästar i fokus.
Sedan 2017 har vi haft en ponnytravsektion under
Tingsryd Hästsportanläggning som sedan blev
Tingsryd Travsällskap.

Hösten 2021

samarbete med Tingsryd Travsällskap.
Tingsryd ponnytravklubb är startad för att öka gemenskapen i området. Oavsett om man har egen häst eller inte, går
på travskola i Karlshamn eller Tingsryd, är klubben till för
alla. Vi kommer hitta på aktiviteter utefter medlemmarnas
önskemål året runt. Klubben ser ljust på framtiden och vi
hoppas fler vill hänga med på våra äventyr.

kände vi att vi ville bli en egen ponnytravklubb igen.
Vi ville få mer sammanhållning och kunna bli medlemmar
i SPTF (Svenska ponnytravförbundet). Vi började med ett
första möte för att se om intresset var större. Mötet resulterade i att vi hade årsmöte för att starta en klubb på riktigt.
I februari 2022 bildade vi klubben med en aktiv styrelse.
Klubben är i full gång med aktiviteter och medlemsantalet
växer.
Vi hjälper till att ordna och fixa inför ponnytravtävlingar i

Unika Butiker
Personlig Service
Fri Parkering
Upplevelser

HEJSAN!

Välkomna!

Annie Roos

Ordförande Tingsryd Ponnytravklubb

HEJSAN!

Vi samlar in pant för att få ihop extra pengar till vår förening även
utländska burkar.

Vi samlar in pant för att få ihop extra pengar till vår förening även
utländska burkar.

SPRID GÄRNA DETTA TILL ERA VÄNNER OCH BEKANTA.

SPRID GÄRNA DETTA TILL ERA VÄNNER OCH BEKANTA.

Om ni vill bli av med er pant ring kansliet 070-560 61 25 så hämtar vi.

Om ni vill bli av med er pant ring 070-560 61 25

Om ni vill bli av med er pant ring kansliet 070-560 61 25 så hämtar vi.

TACK FÖR ATT DU STÖDJER OSS

TACK FÖR ATT DU STÖDJER OSS

Tingsryd United FC

Tingsryd United FC

www.tingsrydhandel.se
0477 100 87
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Långgölsmålavägen 32 – Backaryd

Hos Egendomsbyrån gör vi alltid vårt bästa för att såväl säljare
som köpare ska känna att de har gjort en bra affär.
Med stor erfarenhet förmedlar vi alla typer av fastigheter och hjälper
er tryggt genom hela affären och otroligt nog till det bästa priset.
Vi presenterar fastigheterna på flest hemsidor i Sverige och marknadsför
din fastighet även i Danmark och Tyskland!
Egendomsbyrån är ett fristående mäklarföretag som är oberoende av
banker och försäkringsbolag.
Fiskestad Norregård 24 – Väckelsång

Lillagård 1 – Alvesta

I utkanten av Väckelsång, belägen i naturskön småländsk miljö,
finns det nu tillfälle att förvärva en vackert bevarad mangårdsbyggnad i lantlig stil som tar oss 200 år tillbaka i tiden. Omsorgsfullt renoverad medmånga rustika originaldetaljer som har bevarats.
Boarea: 161 m². Tomtarea: 3 290 m².
Pris: 2.600.000 kr eller högstbjudande.

Ca 12 km från Alvesta ligger denna mysiga gård med bostadshus,
gäststuga och ladugård placerat vackert i ett öppet landskap av
betesmark och skog. I fastigheten ingår 20 ha mark varav ca 17
ha skog och 1 ha åkermark.
Boarea: 180 m² + 55 m². Tomtarea: 2 000 m².
Pris: 5.250.000 kr eller högstbjudande.

Bungamåla 9 – Tingsryd

Kuppersmåla Gård – Ryd

Gummagölsvägen 27 – Hallabro

Det är ett stort nöje att få förmedla denna fina fastighet som är
en komplett hästgård belägen bland glittrande sjöar, grönskande fält och skogar. En plats för dig som vill leva nära naturen
och värdesätter stillheten som en trygg bas i livet!
Boarea: 120 m². Tomtarea: 10,7 ha.
Pris: 3.200.000 kr eller högstbjudande.

Här möts vi av ett vackert bostadshus med klassisk röd träpanel
och vita knutar, inbäddat i naturskön omgivning med småsjöar, naturreservat och lantliv in på knuten. Här är det lätt att
försjunka i egna tankar, långt ifrån stadens brus.
Boarea: 110 m². Tomtarea: 6 300 m².
Pris: 2.500.000 kr eller högstbjudande.

Gökadalsvägen 87 – Hallabro

Levalundavägen 29 – Johannishus

Detta smultronstället är ett gästvänligt fritidshus som erbjuder
plats både för familj och övernattande gäster i separata rum.
Sommartid njuter man gärna av såväl frukost som eftermiddagsfika på nybyggda altanen, som nås via vardagsrummet och även
har nedgång till trädgården.
Boarea: 100 m². Tomtarea: 3 515 m².
Pris: 1.400.000 kr eller högstbjudande.

Välkommen till denna lilla gård vackert placerad med en magnifik
vy som man omöjligt kan tröttna på! Här njuter man när fälten
utanför skiftar karaktär efter de fyra årstiderna. Chansen är stor
att ni inom lagom kikaravstånd får njuta av vilt, då markerna ofta
frekventeras av hjortdjur som älg och råddjur.
Boarea: 90 m². Tomtarea: 2 ha.
Pris: 3.000.000 kr eller högstbjudande.

Buskahult 17 – Urshult

Stor efterfrågan efter villor, fritidshus
samt skogsfastigheter!
Går du i säljtankar och vill sälja din
fastighet till ett bra pris?
Då är du välkommen att kontakta oss för
en gratis marknadsvärdering.

Mindre hus i småländsk charm från sent 1800-tal avskilt belägen
omgärdad av öppna marker och endast ett fåtal grannar. Lättskött
trädgård med fina odlingsmöjligheter. Bostaden erbjuder fyra varav
tre sovrum som är ljust och lantligt inredda.
Boarea: 85 m². Tomtarea: 1 429 m².
Pris: 795.000 kr eller högstbjudande.

TINGSRYD

Jörgen Johansen
VD och
Fastighetsmäklare

-

Melanie Oehme
Fastighetsmäklare

LESSEBO

Martin Floren
Fastighetsmäklare

-

Vackert beläget i hästriket finner vi Kuppersmåla Gård.
En fastighet för dig som vill leva i en idyll i Smålands vackra landskap med skog och sjöar. Här finns utrymme och goda förutsättningar för hästverksamhet med stall, ridhus och ett flertal maskinhallar.
Boarea: 180 m². Tomtarea: 26 ha.
Pris: 8.500.000 kr eller högstbjudande.

RONNEBY

Edona Bahtijari
Fastighetsmäklare

Johan Augustsson
blivande
Fastighetsmäklare

-

OLOFSTRÖM

Malin Sonnfors
Chefsmäklarassistent

Anton Humble
Mäklarassistent

0477 – 10 000 info@egendomsbyran.se
I naturskönt område utanför Urshult finner vi en större villa från
tidigt 1900-tal. Alla rum är inredda i lantlig stil med oväntade
kulörval som ger en charmiga touch.
Boarea: 148 m². Tomtarea: 935 m².
Pris: 1.275.000 kr eller högstbjudande.

Se mer av våra fastigheter på
www.egendomsbyran.se

Den 6 maj öppnade vi nytt kontor i Olofström. Välkommen till oss på Östra Storgatan 35

Veronika Eriksson
Mäklarassistent

Pamela Freborn
Mäklarassistent

Annika Carlsson
Ekonomi

Nina Tulestedt
Ekonomi

Storgatan 56, Tingsryd
Storgatan 58, Lessebo
Kungsgatan 21B, Ronneby
Östra Storgatan 35, Olofström
www.egendomsbyran.se
0477 10 000

BRA BIL TILL RÄTT PRIS

MGB Starbridge
Flakmoped
59 990:-

Super soco TSX
39 990:-

Vårstäda!
ÅR I TINGSRYD

Rawbike 4X
26 990:-

Kanske dags att vårstäda?
Hyr container av Tingsryd Miljö AB
TWS Dynamic
Elcykel

0477-45513

ord pris 18990:-

Mässerbjudande

1 7 490 : -

0470-277 07 Moränvägen 8 352 45 Växjö

”Finsk kvalité när den är som bäst”
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Begagnade bilar av hög kvalité

Vår moderna verkstad

På Carlqvist Bil är vi specialiserade på begagnade bilar inom alla
bilmärken. Vi utför alltid kontroller av bilens skick och låter bilen
genomgå en rekond innan vi lägger ut den till försäljning. Att välja rätt
bil är ett stort och viktigt beslut. På Carlqvist Bil strävar vi alltid efter
att hjälpa våra kunder att välja en bil som lever upp till våra kunders
höga krav.

Vår bilverkstad ser till att bilförsäljningen av begagnade bilar alltid
levererar bilar i bra skick. Förutom vår verkstad har vi även
plåtverkstad, däckverkstad och en rekonditioneringsanläggning.
Genom att göra en grundlig rekond av ditt fordon återskapas
nybilskänslan och samtidigt ökar både livslängden samt värdet av
ditt fordon.

Kanotleden 3, Tingsryd / 0477-19500 / www.carlqvistbil.se
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Trav är en tävling som går ut på
att snabbt och taktiskt komma
först över mållinjen.
Reklam är också en tävling.
Med tryck och bra lagarbete nås målet.

12-te
1
2- te
året.
året.

17
17

SEPT.

Ingen föranmälan först
till kvarn gäller

Under tak
50kr/m
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BIL-, MC-, MOPED delar
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Entré
Besökare
50kr
Gratis P

Fordonsrelaterade

Nostalgiprylar

Vi ger dig ett helt koncept
med idé, grafisk design,
original och produktion.
Välkommen med ditt projekt
– så når vi målet tillsammans!

Vi vill vara en del av ditt team.
Digitalprintade eller offsettryckta
broschyrer, magasin, reklamblad, böcker, etiketter, kuvert, brevpapper, vykort,
visitkort mm

0477 101 03
Lokgatan 19 Tingsryd

Välj fjärrvärme
Miljövänligt
När vi ersätter fossil olja med biobränslen reduceras
utsläppen av bl a växthusgaser.
Ett modernt fjärrvärmeverk är dessutom betydligt
mer miljöeffektivt än en egen anläggning, högre
verkningsgrad och avancerad rening.

Enkelt, tryggt och bekvämt
När din fjärrvärmecentral installerats frigörs
utrymme för andra ändamål t ex ett hobbyrum
i det gamla pannrummet. En fjärrvärmeanläggning
kräver minimal skötsel. Du kan enkelt reglera
energiuttaget och därmed styra kostnaderna.

Ekonomiskt
Du kan minska din uppvärmningskostnad väsentligt
om du byter till fjärrvärme.

Rot-avdrag
Du kan ansöka om ROT-avdrag oberoende av vilken
uppvärmningsform du haft tidigare.

Information

0768 59 78 65

www.bccc.se
Smart 2022-04-13

20

mediapartner

Tingsryds Energi AB Box 88, 362 22 Tingsryd Besöksadress: Lokgatan 17 Tfn: 0477 - 44 100
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Vagnutställning

Viktoriavagn, även kallad ALGOTS
vagnen, här på bilden med 4-spann ardenner
från Rungegårds Stuteri. Kuskar Bengtåke
Rungegård och Roland Fransson.
Ett antal åkvagnar tillhöriga Börjes Tingsryd och
Familjen Rungegård kommer att visas lördag 21
maj och söndag 22 maj på TingsrydTravet.

Dessa används vid många tillfällen årligen,
Börjes Jubileum, travdagar i Tingsryd,
hästutställningar, brölloppskörningar.
Vagnarna har även varit med Friends Arena,
Göteborgs Hästshow och Elmia. Sommartid
kör hästskjutsar i Tingsryds samhälle.

Energiutställning
21 och 22 maj 2022 på TingsrydTravet
Öppet båda dagarna 10 - 16

SUBARU OUTBACK
SÄKRASTE PERSONBIL 2021, enligt Euro NCAP

LÅG SK AT T
E N DA ST

1262:–
/Å R

SUBARU OUTBACK med Adventure-paketet
fr.

384.900:– |

fr.

4.295:– /mån

Miljöalternativ XFuel
Uppskattat och alltid standard
• Eluppvärmd ratt
• Värmesitsar fram och bak
• X-mode terrängkörningsläge
för extra djup snö
• Praktiska inbyggda takräcken***

*

Vi erbjuder XFuel-paket som tillval. Ett system som gör att bilen kan köras på både biobränslet etanol och bensin. Vägtrafikskatten för Outback med XFuel-paket är 1.262 kr/år. Systemet kostar 15.000 kr, monterat och klart.

Säkerhet som alltid ingår
• Fyrhjulsdrift och automat
• Förarassistanssystem med autobroms och adaptiv farthållare
• Helljusautomatik och kurvljus
• 7 airbags och whiplashskydd
• VDC (antispinn, antisladd)

3 ÅRS FRI SERVICE**

VÄXJÖ, Verkstadsgatan 11
0470-45120, www.motorsport-bs.se
Mån-fre 9-18, Lör 10-14

Energi
Anledningen till att vi på travet i Tingsryd nu
anordnar en energiutställning är egentligen inte
bara en utan består av ett flertal orsaker.
Upprinnelsen är emellertid ett försök att utvidga
ett travbesök med fler aktiviteter för att göra besöket
så innehållsrikt som möjligt.
Vad som också ligger helt rätt i tiden är de snabba förändringarna i vårt samhälle med behov av förnybart
på energisidan och inte minst minskade utsläpp.
Den tredje anledningen är att vi redan 2020 var på
väg att öppna en sol, vind och trädgårdsmässa på vår
anläggning vilket långt framskridet blev stoppat av
coronaepidemin. Allt förarbete vi då gjorde har vi nu
delvis kunnat utnyttja genom att åter ta upp kontakten
med ett antal utställare som skulle medverkat 2020.
Dock är trädgård nu borttaget men det hindrar inte att
det eventuellt kan bli nästa års specialutställning om
nu årets arrangemang blir uppskattat.
Vi räknar med att det kommer att ta några års
uppbyggnad med en dylik utställning som vi nu
presenterar likt vår veteranmarknad som senast
(för 10:e året) besöktes av ca 9 500 personer
Inne på energi så har vi företag som kommer att
visa solceller naturligtvis. Någon kombinerar sin
visning med energiåtervinning genom vindkraft,

Nibes sortiment kommer att finnas på plats, vidare
miljövänliga pannor och varför inte el moped,
flakmoppe, alltid skoj med eldrivna redskap.
Trots leveransproblem för några märken får vi ända
besök av ett flertal eldrivna bilar. På lördag 21/5 runt
klockan tolv finns representant från kommunen
i publikhallen för information.
Mellan klockan 13.00–14.30 finns ETC i hallen.
För att underlätta vid ankomsten till utställningen
/ travet så kan ni gå in och beställa biljett redan nu.
Gör enligt följande för beställning att ni går in på
tingsrydtravet.com och väl där vidare till
Tävling GS75. Går även att göra bordsbeställning
där. Ni kan givetvis också lösa biljett på plats vid
er ankomst. Fri parkering men ni får gärna lägga
frivilligt belopp i insamling till Ukraina. Pengarna
går vidare genom Lions Tingsryd.
Biljetten ni löser för lördagen den 21/5 gäller också
för travet på söndagen den 22/5 då även utställningen
fortsätter. Gällande tid för utställningen båda dagarna är klockan 10.00–16.00. Besökare på travet med
biljett i hand deltager dessutom i en stor utlottning.
Se vidare info om travdagen GS75.

Bränsleförbr. 8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 193 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen är extrautrustad.
aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning.

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

*Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr,
***Gäller ej Field-paketet.
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Välkommen till

Scorett Tingsryd!

Din lokala skobutik.

FYRSTJÄRNIG CAMPING & STUGBY
RESTAURANG & KONFERENS

BCCC

"Drömmen om sommaren i Småland
upplever du hos oss."

Vi kör gårdagens fordon på dagens vägar

www.tingsrydresort.se

info@tingsrydresort.se

Tingsryd, Storgatan 44 (Hos Härlins)
@scoretttingsryd

+46 47710554

En storsäljare
blir ännu bättre
Hyundai IONIQ 5

Klubben började som en Karlshamnsförening men är nu
spridd i hela Blekinge, vi har även upptäckts i resten av
landet så vi har även medlemmar lite längre ifrån.
Vi välkomnar alla och alla typer av bilar, för vår del är där
inget krav på att man har någon bil bara intresset finns där.
Vi sätter människan i centrum.
Idag, efter 15 år, har klubben vuxit till lite drygt 950
medlemmar och vi hoppas inom kort kunna välkomna vår
tusende medlem.
Alla i föreningen arbetar ideellt och vi har ett härligt go i
klubben, som verkligen är en social förening. I dagens
samhälle är det viktigt att kunna samlas och umgås med
olika åldrar, äldre är ofta ensamma och för dem betyder vår
verksamhet mycket.
Det handlar minst lika mycket om att vårda och ta hand
om bilen som att köra. Många renoverar sina bilar under
flera år. Vi är knappast någon miljöbov och vi har ett tydligt
miljötänk
i föreningen.
Vi är stolta att ha Sparbanken i Karlshamn som sponsor
till BCCC.

Sedan starten den 7 mars 2007 har Blekinge Classic Car
Club utvecklats stadigt och är idag en av Sveriges aktivaste
föreningar för entusiastbilar med cirka 35 evenemang om
året.
Många i trakten har säkert sett att föreningen tillsammans
med TingsrydsTravet genomför en av Sveriges största
Veterandelsmarknad på den för ändamålet bra platsen på
travbanan, eller sett våra läckra bilar under den årliga utställningen på Östersjöfestivalen i Karlshamn.
Ett lite nyare arrangemang som vi genomför i samarbete
med ett antal nationella märkesklubbar är Pony &Muscle
car meet
i Ronnebybrunnspark, i år den 6 aug, en utställning med
framförallt amerikanska bilar.
De lokala sammankomsterna består av onsdagsträffar,
maj-aug, från Sölvesborg i väster till Karlskrona i öster upp
till Olofström och Eringsboda i norr. På onsdagsträffarna
träffas vi klockan 18:00 på ett bestämt ställe för att gemensamt åka mot ett mål. Fikakorg medtages samt glatt leende
Vi anordnar reser till tex bilutställningar och andra
intressanta resmål.

För mer information titta gärna in på vår hemsida:
www.bccc.se
Jonas Ek
Ordf.

Välkommen att provköra hos oss.

Strömgatan 8 TINGSRYD
0477-551 50

www.autoverkstaden.se
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Behöver du hjälp eller har frågor? Kontakta gärna oss
Behöver du hjälp eller har frågor? Kontakta gärna oss
på medborgarkontoret 0477-441 00.
på medborgarkontoret 0477-441 00.
Öppet måndag-torsdag 07.30-16.30.
Öppet måndag-torsdag 07.30-16.30.
Fredag och dag före helgdag 07.30-16.00.
Fredag och dag före helgdag 07.30-16.00.
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Det finns gott om utrymme för vintern i rymliga familjesuven ID.4 GTX.
Med fyrhjulsdrift och femstjärnig säkerhet hjälper den dig när underlaget
är förrädiskt. Du snabbladdar 30 mil på 30 minuter, elkostnaden per mil
är låg och tack vare värmepumpen som är standard kan du komma långt
mellan laddningarna även vintertid. Så välkommen att provköra ID.4 GTX
under Sveriges kanske bästa årstid.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.
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ID.4 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,7 – 20,9 kWh/100 km.
C02-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Bilen på bilden är extrautrustad.

Jönköping | Växjö | Nässjö | Tranås | Ljungby | Älmhult | Lessebo | Tel. växel 036-34 88 00 | www.atteviks.se

Nya ENYAQ iV, vår helt eldrivna SUV, nu med fyrhjulsdrift.

LADDA UPP FÖR ÄVENTYR
UTÖVER DET VANLIGA.
Upplev allt naturen har att erbjuda med nya ENYAQ iV.
Njut av en femsitsig SUV med en generös räckvidd som
räcker till alla era intressen. Oavsett vart, oavsett hur, är
det nu ni kan göra er redo, för äventyr utöver det vanliga.
Välkommen in!

energi- och
✓✓Kommunens
Kommunens energi- och
klimatrådgivare är på plats

klimatrådgivare är på plats
för att ge dig som besöför att ge dig som besökare råd ur ett oberoende
kare råd ur ett oberoende
perspektiv.
perspektiv.

finns
✓✓PåPåmässområdet
mässområdet finns
också miljö- och byggchef

Du hittar alla lediga tomter
Du hittar alla lediga tomter
på tingsryd.se/tomter
på tingsryd.se/tomter

lats
VVi iäär rppååpplats!
rna
a
bbååddaaddaaggarna!

också miljö- och byggchef
Camilla Norrman och miljöCamilla Norrman och miljöstrateg Lisa Krondahl för att
strateg Lisa Krondahl för att
presentera kommunens nya
presentera kommunens nya
miljöprogram.
miljöprogram.

Räckvidd ENYAQ iV 80 vid blandad körning från/till 498 - 525 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden
från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning.

Jönköping 036-34 89 90 | Växjö 0470-75 31 80 | www.atteviks.se
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För hela familjen
Den nya löptävlingen
Mileloppet 1609 i Tingsryd
Lördagen 26 aug kl.10.00
Motionsloppet för dig som idag tränar regelbundet och/eller
vill börja komma igång med löpning i grupp eller individuellt.
Bansträckningen är originell med viss löpning på milebanan
för trav men också i nylagd slinga i fin skogsterräng runt om
den fina Travbanan.
Du kan anmäla dig själv eller med 4 kompisar i ett lag.
Aktiviteten är också godkänd som avdragsgill friskvård,
så om din arbetsgivare har ett friskvårdsbidrag så kan du/ni
använda friskvårdsbidraget för att betala deltagare avgiften.
Du kommer under dagen också att kunna ta del av:
Serveringstält med mat och dryck
Aktivitetsområde för barn med många spännande pröva på aktiviteter
Anmälningar gör ni till Tingsryd United på följande adress
kansli@tingsrydunited.se senast den 5 aug 2022.
Upplysningar lämnas av Ulf Petersson på 072–6443307
Varmt välkomna
Tingsryd United och Tingsryd Travet

Klasser

Distans

l Lilla barnloppet 1609 m

Våra aktiva-eget licensområde 2021
Eget licensområde 2021.
Uppdelade med 11 B-tränar licenser
och 15 med ponny licens.
Totalt 50 aktiva med box/träningsavtal.
Priser kvartalets häst
Q1 Fade Away – Yvonne Storm
Q2 Silpinge Speeder – Bengt Håkansson
Q3 See You in Heaven – Bengt-Olle Möller
Q4 See You McAllan – Bengt-Olle Möller

Regelbundna aktiva möten med aktuella
frågor, planerar föreläsningar.

Bästa ekipage
Stor Häst
Tränare: Bengt-Olle Möller
Kusk: Yvonne Storm
Montéryttare: Emelie Sivertsson
Bästa Sulkyhäst : Silpinge Superb
Bästa Montéhäst: See You in Heaven

Ponny Kat A/ Kat B
Tränare och kusk: Isabell Gustafsson
Tränare: Alexandra Henriksson
Kusk: Fanny Henriksson
Årets ponny Kat A: Rally Ronja, Kat B Hollie

Fartfylld kick-off, svensexa, möhippa eller födelsedagsfirande!
Utmana dina kollegor, vänner eller familj i ett häftigt travlopp!
Vi erbjuder en upplevelse utöver det vanliga för dig som vill arrangera:
Kick-off

Deltagare		

Startavgift

upp till 10 år		

100 kr

Möhippa eller Svensexa

Konferens

l Mellanloppet

5 km

för alla		

200 kr

Födelsedagsfest

l Stora loppet

8 -10 km

för alla		

300 kr

Friskvård med jobbet

l Lagtävling

5 km

4 personer/lag

1000 kr/lag

Här har du en unik möjlighet att prova köra trav med ponnyer
eller stor travare. Vi erbjuder konbanerace och/eller travlopp,
du bestämmer!
I våra vagnar kör du själv med en erfaren kusk som hjälper
och stöttar dig för bästa upplevelsen.
Hos oss får du en helhetsupplevelse med fart, fläkt och
mycket spänning.
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Vi kan även ordna förtäring som tex räksmörgås,
smörgåstårta eller exotisk planka med bröd och potatissallad.
Information:
Hjälm och övrig utrustning tillhandahålls
Oömma kläder rekommenderas
För pris och bokning hör av dig till TingsrydTravet på e-post
travskola@tingsryd.travsport.se

Travskolan
Tingsryd Travskola

På Travskolan får du lära
dig allt om hästar och trav.

Börjes hästhistoria
Sedan 1900-talets början har vår familj aktivt
sysslat med hästar. Då gällde ardenner; avel,
hingsthållning och handel.
I början av 1950-talet kom shetland och russ in i
bilden och lade grunden till Rungegårds Stuteri,
som har producerat 100-tals hästar för ridning,
körning och trav.
Avel av ridhästar tillkom i början av 60-talet
och 7:e generationens uppfödningar syns nu på
tävlingsbanor i Sverige och utomlands.
En av de första varmblodiga travare som vi köpte
var Bråna Express som 1-åring 1992.
Efter en stökig 3-åringssäsong flyttade han upp
till travnestorn Stig Lindmark i Skellefteå som
visste hur en häst skulle hanteras.

1996 blev Bråna Express landets vinstrikaste
varmblod med hela 13 segrar!
Bråna Express tävlade 1994–2001.
1993 inköptes Wanja W, vinnare av
Svensk Uppfödningslöpning
1985, och hennes stolinje har under snart tre
generationer lämnat ett antal goda travare,
bla. Rex B.T., Melba B.T., It´s Time m fl.

Vi har ett brett utbud av kurser och
aktiviteter. Vi har utbildningar för unga
och äldre och även för dig med någon
form av funktionsnedsättning.
Vi erbjuder körning för dig som är
rullstolsburen i vår specialvagn.

För att tillgodose alla har vi kurser på
olika kunskapsnivåer. Varje kurstillfälle
består av 1–3 timmar där teori blandas
med praktik. Alla kurstillfällen innehåller daglig skötsel och vård av hästarna
samt körning eller ridning. Vi har en stor
körplan innanför ponnytravbanan där
vi lär ut grunderna i körning och ridning
(monté) vi använder oss även av både
ponnytravbanan och milebanan i våra
kurser.

Vår familjs hästtraditioner ger oss värdefulla
kunskaper och ideèr kring de artiklar som
erbjuds av Börjes Hästsport!
Bra produkter till bästa pris!

Nu under våren kommer även en träningsslinga på ca 2,5 km bli klar för att
ytterligare öka möjligheterna för varierad träning.

Räddningen

så enkelt löser vi klimatkrisen

d
y
r
s
g
Tin nan
21 maj

Med personlig service monterar vi:
- Nyckelfärdiga solcellsanläggningar
- Carportar med solcellstak/sedumtak
- Energilagringssystem
- Laddstolpar

a
b
v
tra
t!
boka din biljet

Utbildning

Vi har ett superfräscht utbildningsstall
med 12 boxar, selkammare, omklädningsrum och en lektionssal.

Hos oss får du lära dig ta hand om hästen
och lära dig köra både ponny och stor
travare, vi har även utbildningar för dig
som vill rida monté (travridning).
Alla kurser leds av utbildade ungdomsledare och/eller licensierade kuskar och
tränare.

Samarbete

Vi samarbetar med tre olika gymnasier
där vi erbjuder elevens val med inriktning trav och körning till deras elever.
Hos oss på Tingsryd Travskola kan du
ha kick-off med ditt företag, vi har en
stor konferenslokal för möten och kan
erbjuda hästkörning som en rolig och
annorlunda aktivitet eller teambildning.
Vi ordnar även svensexa, möhippa och/
eller kalas med extra fart och fläkt tillsammans med våra fantastiska hästar.
Att gå på Tingsryd Travskola är ett
roligt och meningsfullt fritidsintresse
för alla oavsett ålder.
Vill du veta mer titta in på
eller travskola.se
Det går även bra att mejla
tingsrydtravet.com

travskola@tingsryd.travsport.se

Hos oss finns 5 st shetlandsponnyer, 3 st
russ och 2 st varmblodstravare i verksamheten som är trygga och utbildade så
att barn, ungdomar och vuxna kan lära
sig på bästa tänkbara sätt.

21 maj / klockan 13:00
Publikhallen på travbanan
En föreläsning av Johan Ehrenberg, solcellspionjär
och grundare av ETC som planerar att bygga en ekoby
i Väckelsång. Kom och var med om en resa in i en
framtid som kan bli så mycket bättre för våra barnbarn.

Vill du också längta efter
elräkningen?

Medlemmar från Föreningen Väckelsång ekoby finns på plats.

Kontakta oss på info@solarfarm.se

Boka din biljett på etc.se/raddningen
Mer om ekobyn i Väckelsång kan du
läsa på etcbygg.se/ekoby/

produktion: Cenneth Hall Rydreklam tryck: Tingsryds Tryckeri
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Spel på V75®
erbjuds av
ATG®
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BOKA DIN PLATS PÅ
jagersro.se
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, FÖRST TILL KVARN!

TISDAG 26 JULI
Första start kl. 17:00
Entrén öppnar kl. 14:00
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