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Om Lenhovda
Lenhovda - med rötterna i förhistoriskt tid och tidigt ett 
viktigt center i Uppvidingeregionen i sydöstra Sverige - 
hälsar dig välkommen.

Vårt gamla kulturella distrikt har mycket att erbjuda. Vi har 
allt dagens stressade människor behöver: ett landskap med 
frisk luft, underbara vidsträckta skogar och ett stort antal 
sjöar med friskt vatten.

För den sportintresserade finns det ett stort utbud i form av ishall, fotbollsplaner, ridhus, 
beachvolley, pistolskytteklubb, gymnastik, elljusspår, välutrustat gym och mycket mera.
Lenhovda har ett bra utbud av samhällsservice i form av bank, postkontor, läkarstation, 
tandläkare, apotek, shopping, hälsostudio, en vackert belägen campingplats, pub/pizzeria, 
värdshus, café, bensinstation och servicebutiker m.m.
Vi har även en trevlig liten låg-/mellanstadieskola, daghem, fritids, förskola och socialkontor 
m.m.
Om du är intresserad av historia kan du studera våra värdefulla fornlämningar - främst från 
Järnåldern, ett historiskt fängelse "Tjuvakällaren" och Tingshuset - även det ett historiskt 
monument med sin autentiska tingssal.Välkommen att utforska Lenhovda!

Hjälporganisation

Lions Club 
Uppvidinge

Georg Frisk
Flisvägen 7, Marhult
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-250 20
Hemsida: www.lions.se
Epost: frisk@brevet.nu

Köpmannagruppen

Coop Konsum 
Lenhovda

Fatos Kllokoqi
Box 74
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-485 40 - butik
Hemsida: 
www.facebook.com/CoopKonsumLenhovda
Epost: konsum.lenhovda@kfgota.se

Drömboden
Hannah & Malin
Romarliden 2
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-200 90
Hemsida: www.dromboden.se
Epost: hem@dromboden.se

Elteam Svensson AB
Susanne Granflo
Storgatan 45
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-203 62
Hemsida: www.elteamsvensson.se
Epost: info@elteamsvensson.se

ICA Nära Lenhovda
Anders Eriksson
Storgatan 51
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-202 00
Hemsida: www.ica.se/nara/lenhovda
Epost: anders.eriksson@nara.ica.se

Kalmar Lantmän
Sara Lindh
Järnvägsgatan 2
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-216 61
Hemsida: www.kalmarlantman.se
Epost: sara.lindh@kalmarlantman.se
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http://www.kalmarlantman.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=28&mode=view
http://www.ica.se/nara/lenhovda
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=25&mode=view
http://www.elteamsvensson.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=3&mode=view
http://www.dromboden.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=31&mode=view
http://www.facebook.com/CoopKonsumLenhovda
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=9&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=9&mode=view
http://www.lions.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=30&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=30&mode=view
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Lenhovda Järnhandel
AB

Andreas Svensson
Köpmangatan 26
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-200 25, 0474-204 25
Hemsida: www.lenhovdajarnhandel.se
Epost: info@lenhovdajarnhandel.se

Peterssons Bageri & 
Osteria

Konstantin Peter 
d'Huc
Tingsgatan 3
360 73 Lenhovda

Telefon: 070-616 25 68
Hemsida: 
www.facebook.com/GardsbagerietAlsterfors/
Epost: contact@svegastro.com

Roffes TV Service
Rolf Svensson
Villagatan 8
360 73 Lenhovda

Telefon: 070-720 00 73
Hemsida: -

Epost: roffes.tvservice@swipnet.se

Sales Force Sverige
Johnny Krusén
Mossvägen 8
360 73 Lenhovda

Telefon: 0730-35 05 31
Hemsida: www.salesforcesverige.se
Epost: jkr@salesforcesverige.se

SalonGo
Anne Svahn
Storgatan 57
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-203 72
Hemsida: www.facebook.com/salongoab
Epost: anne.svahn@hotmail.com

Storgatan 57
Jennica Henell
Box 85
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-200 91
Hemsida: -

Epost: storgatan57@telia.com

Träna för Livet
Helena Johansson
Romarliden 1
360 73 Lenhovda

Telefon: 076-209 52 00
Hemsida: -
Epost: info@joffab.se

Uppvidinge 
Begravningsbyrå

Katarina Gasslander
Storgatan 34
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-202 02
Hemsida: www.uppvidingebegravningar.se
Epost: info@uppbeg.se

Producentgruppen

Elitfönster AB
Percy Svensson
Industrigatan
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-280 00
Hemsida: www.elitfonster.se
Epost: info@elitfonster.se

Granflo MG Bygg
Linda Granflo-
Granath
Box 59
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-290 50
Hemsida: www.mgbygg.se
Epost: linda@mgbygg.se

Jan-Olof Fransson 
Fastigheter AB

Jan-Olof Fransson
Köpmangatan 2
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-201 08, alt. 203 69
Hemsida: www.joffab.se
Epost: info@joffab.se

Kulturfönster i 
Lenhovda AB

Lars-Gunnar 
Fransson
Järnvägsgatan 8
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-290 90
Hemsida: www.kulturfonster.eu
Epost: info@kulturfonster.eu

Lagergrens 
Handelsträdgård AB

Björn Lagergren
Storgatan 72

Telefon: 0474-484 80
Hemsida: www.lagergrens.se
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http://www.lagergrens.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=33&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=33&mode=view
http://www.kulturfonster.eu/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=27&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=27&mode=view
http://www.joffab.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=26&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=26&mode=view
http://www.mgbygg.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=16&mode=view
http://www.elitfonster.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=2&mode=view
http://www.uppvidingebegravningar.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=37&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=37&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=21&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=10&mode=view
http://www.facebook.com/salongoab
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=24&mode=view
http://www.salesforcesverige.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=38&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=19&mode=view
http://www.facebook.com/GardsbagerietAlsterfors/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=36&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=36&mode=view
http://www.lenhovdajarnhandel.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=12&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=12&mode=view
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360 73 Lenhovda Epost: info@lagergrens.se

Larssons Bilverkstad 
AB

Monica Larsson
Storgatan 32
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-200 22
Hemsida: www.larssonsbilverkstad.se
Epost: info@larssonsbilverkstad.se

Lenhovda 
Hästsportklubb

Carina Andersson
Box 91
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-207 97
Hemsida: 
www.idrottonline.se/uppvidinge/lenhovdahsk-
ridsport
Epost: lenhovdahk@live.se

Lenhovda Möbel AB
Nancy Lindroos
Vagnvägen 10
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-218 00 (växel)
Hemsida: www.lm-ab.se
Epost: info@lm-ab.se

Lenhovda 
Radiatorfabrik AB

Patrik Östangård
Box 83
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-299 50
Hemsida: www.lenhovda.com
Epost: info@lenhovda.com

Lenhovda Värme & 
Sanitet AB

Stefan Karlsson
Box 11
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-201 74
Hemsida: -

Epost: lvsab@telia.com

Schunk Nordiska AB
Dan Karlsson
Box 34
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-295 00 (växel)
Hemsida: www.schunk.se
Epost: info@schunk.se

Uppvidinge 
Lastbilcentral

Torgny Kroon
Vagnvägen 1
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-552 30 (växel)
Hemsida: www.uppvidingelbc.se
Epost: torgny.kroon@uppvidingelbc.se

Tjänsteföretag

Dietrichson Rehab 
Resurs

Dan Dietrichson
Box 77
382 21 Nybro

Telefon: 073-597 07 42
Hemsida: www.drr.se
Epost: dan.dietrichson@drr.se

Ekonomitjänst B 
Danielsson AB

Berit Danielson
Arebro
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-350 50
073-080 72 82
Hemsida: -

Epost: berit.danielson@gmail.com

Swedbank
Lena Nilsson
Box 84
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-287 90
Hemsida: www.swedbank.se
Epost: lena.a.nilsson@swedbank.se

SystemDesign SE AB
Anette Jonsson
Larmgatan 8
360 73 Lenhovda

Telefon: 0474-485 90
Hemsida: www.systemdesign.se
Epost: info@systemdesign.se
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http://www.systemdesign.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=22&mode=view
http://www.swedbank.se/
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http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=11&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=11&mode=view
http://www.larssonsbilverkstad.se/
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=6&mode=view
http://lenhovda.nu/foretag.asp?apid=5&id=6&mode=view
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Områden lämpliga för vindkraftverk

På kartan med vindkarteringen har samtliga områden med definierade skydds-/respektavstånd 
lagts in med vit färg, inklusive respektavstånd till bostäder på landet - 500 m samt konkurrerande
intressen.

Fram träder de områden i Uppvidinge kommun som kan vara möjliga för vindkraft.
Streckad blå linje markerar områden med riksintresse för vindkraft. 
Streckad grön linje markerar 
attraktiva områden för turism.
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Lenhovda 2050
Arbete och tillverkning

Vi utgår ifrån att grundinkomst är införd och som är förknippad med viss arbetsskyldighet i 
allmänningen. 

I Lenhovda produceras en ansenlig mängd energi i form vindkraft med också genom solceller 
som finns på alla hustak, men det finns också solcellsparker på steniga områden.
Denna energi utnyttjas vid tillverkning i fönsterfabrikerna, i avancerad tillverkningsindustri 
(Schunk och radiatorfabriken m fl har utvecklats) och vid lyocellframställning. (Ännu bättre 
metod togs fram redan 2017-18). 

Med utgångspunkt i lyocelltextil, ull och skinn har Lenhovda blivit ett designcentrum, både för 
kläder och hemtextil. 

Fina vandringsleder och fågelrika mader lockar till naturturism.

I samhället finns mejeri och slakteri som tar hand om lokal produktion, överskott ”exporteras”.
Bostorps kvarn används för mala lite större mängder säd och annat.

Allmänningen tillhandahåller reparationsverkstäder av olika slag liksom lokaler för kultur, allt 
ifrån ”logdans” till Metropolitanföreställningar. Föreningsliv och kursverksamhet gynnas på 
olika sätt.

Bostäder och boende

Bostäderna byggs nästan uteslutande i trä och andra förnyelsebara material. Det gäller också 
orangerierna vid bostädernas södervägg och de växthus som ger så många goda gurkor och 
tomater. Fönster kommer förstås från den lokala fönstertillverkaren, hög kvalitet och 
resursvänlig tillverkning. Bostäderna är nollenergihus/lägenheter (minst) och byggs för att hålla 
i 100 år eller mer. Det är länge sedan som kylskåpen försvann från köken. Ett sinnrikt system av 
kanaler under jord (temperatur 4-6 grader) och självdrag är ett resilient och miljövänligt 
alternativ. Det allmänna äger husen/lägenheterna.

Nyttjandet av de olika bostäderna anpassas varefter behoven ändras, exempelvis behöver 
kanske inte två personer en femrumslägenhet/villa när barnen är utflugna. Man byter bostad 
eller bygger om och när babyboomen så småningom kommer till Värend blir det kanske våra 
barnbarn som ”ärver” den bostad vi en gång hade, nu lite utökad i storlek. Möjlighet till 
kollektivboende är självklar och utvecklas mer lite senare. 

En del av Lenhovdaborna bor i någon form av kollektiv. Det är en ekonomisk förening som äger 
olika typer av boenden (ev kan allmänningen vara ägare), både små villor och hus med flera 
lägenheter. Tanken är att man kan flytta inom kollektivet, och ha den bostad som passar bäst 
för sin livssituation.  

Viss utrustning finns till varje bostad som ett litet kök och en liten tvättmaskin.
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Gemensamt finns ett stort välutrustat kök, rejäl matsal och en stor tvättstuga och andra 
gemensamhetsutrymmen. Matsalen erbjuder dagligen servering av lunch och middag, men om 
inte menyn eller tiden passar lagar man mat i sitt eget kök. Till kollektivet finns en rejäl 
köksträdgård, småskalig djurhållning och odlingsmark, både för matproduktion (både för eget 
bruk och till försäljning) och för djurfoder.

De boende arbetar i kollektivet några timmar (ej allmänningtid) i veckan och minskar därmed 
sina löpande levnadsomkostnader. Kollektivet har av allmänningen köpt tid, så att en person 
kan stå för kontinuiteten i storköket och tvättstugan. 

I anslutning till ett eller flera kollektiv finns också  vattenbruk. Tekniken att ”samodla” 
grönsaker med fisk och musslor fungerar fint. Gråvatten leds in i ett växthus där växter och djur 
tar hand om varandras avfall samtidigt som vattnet renas. Det kan sedan återanvändas i 
hushållet. (Prototyp finns hos Folke Günther i Södra Rörum)
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