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♥Agunnaryd 
▷ "Hjärta Agunnaryd" ska öka chansen att överleva ett hjärtstopp i Agunnaryd. 

Vi kommer placera ut ca 10 st hjärtstartare på strategiska platser över hela 
socknen. Hjärtstartarna ska placeras lätt tillgängligt för alla i avsedda 
värmeskåp utomhus, t.ex. på hus- eller ladugårdsväggar. När olyckan är 
framme behöver vi hjälpas åt! Inom projektet kommer det också genomföras 
DHLR-utbildningar samt samordning av registrering till tjänsten SMS-livräddare. 
 
När SOS-alarm får in ett samtal om misstänkt hjärtstopp larmar de ut det som 
kallas frivilliga SMS-livräddare. Den som har registrerat sig som SMS-livräddare 
får ett larm i sin mobiltelefon om den befinner sig i närheten av den 
drabbade. Den som accepterar ett larm kommer få vidare instruktioner, t.ex. 
att ta sig direkt till platsen, medan någon annan får i uppdrag att hämta 
närmsta hjärtstartare. Målet är att det ska finnas minst 50 sådana SMS-
livräddare i Agunnaryd.  
 
Vi kommer se till att få en bra geografisk spridning på hjärtstartarna i hela 
socknen. Men en viktig grundtanke är att – när det ofattbara inträffar – så ska 
hjärtstartaren komma till den drabbade med hjälp av SMS-livräddarna. 
Därför ska placeringarna av hjärtstartarna ses som gemensam angelägenhet 

för flera mindre byar. Det är därför viktigt att samordna oss så att det finns ett antal frivilliga SMS-livräddare runt 
varje hjärtstartare – prata med dina grannar! Har du kanske redan en hjärtstartare och vill göra den tillgänglig 
för allmänheten så kan projektet eventuellt bidra med ett värmeskåp, på det viset får vi ut än fler hjärtstartare i 
bygden. 
 
Tillsammans ökar vi tryggheten i Agunnaryd! "Hjärta Agunnaryd" är en samverkan mellan SPF Seniorerna 
Agunnaryd, Agunnaryds LRF-avdelning, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, Agunnarydsstiftelsen samt Noréns 
Säkerhet & Utbildning AB. 
 
I höst kommer vi ha följande kurstillfällen i bygdegården:Tisdag 4 oktober kl 14-17, Torsdag 14 oktober kl 18-21, 
Torsdag 4 november kl 18-21, Tisdag 23 november kl 18-21, Söndag 28 november kl 14-17. DHLR-utbildningen är 
gratis och vi bjuder på smörgåstårta! 
 
Vid frågor och anmälan till kurstillfällena kontakta: 
Ingmar Nilsson, LRF och Brandvärnet, 070-346 30 64, ingmar.ranglakop@gmail.com 
Claes Ritzén, SPF, 072-563 20 67, ritzen.c@telia.com 



Hösten är här! 

▷ Ljuvliga Lanthandeln
Kanonfina ljung i 12 cm kruka. 3 st 
för 100 kr. Finns i flera färger. 
Mängder med andra härliga 
uteblommor både säsongsblommor 
och perenner. Inför All helgons 
helgen hittar ni egengjorda 
gravdekorationer, gravljus och 
batteriljus hos oss. Missa inte våra 
egna kampanjer i butiken, vi 
försöker alltid ha veckans ost, kött, 
bröd, frukt och grönt klipp! 
Vi har även sänkt priset på ett 
flertal produkter. 
Med vårt hundrakort så får du efter 
10 st stämplar 100 kr rabatt!! (Gäller 
inte på tobak, tidningar, apotek, 
systembolaget och svenska spel). 
För varje 200 kr du handlar så får du 
en stämpel. 

Vecka 38 är sista söndagen som vi 
har Söndagsöppet för säsongen. 
Öppnar upp till våren igen. 

Ljuvliga Lanthandel ÖPPETTIDER: 
MÅN-FRE  10-18 
LÖR   10-14 
Hjärtligt Välkomna 

Ni vet väl att ni kan beställa tårtor 
och smörgåstårta av oss! Ring eller 
maila så berätta vi mer. 037269039 
info@ljuvligalanthandeln.se 

▷ Reflexväst
Välkommen att hämta en 
reflexväst i lanthandeln så syns du i 
mörkret! Gåva från Länsförsäkringar 
och Sockenrådet.  

▷ KulTurRundan

Ett stort TACK till alla som köpt 
”paketet” till KulTurRundan i 
Agunnaryd och till Lanthandeln 
som sålde detta.Dragningen 
skedde i samband med Stickcaféet 
den 15 september. Vinnarna drogs 
med 1:a  pris till Ulf Ekström, 2:a pris 
till Ingrid Egonsson och 3:e pris till 
Ines Gothmann. Dessa fick varsin 
fikakorg i olika storlekar och med 
olika tillbehör. Nu återstår att 
planera en ny runda till 
nästkommande år. Agunnaryds HBF 

▷ Välkommen till
gudstjänst i Agunnaryd

31/10 kl 14 Gudstjänst JW/GB 
Läs även Sv. Kyrkans annons i 
Smålänningen och 
Veckobladet.  

och hur vi eventuellt kan dra 
nytta av varandra 

Välkomna att bidra med dina texter! Senast den 25e varje månad kan din förening eller verksamhet skicka in 
information till oss via denna mailadress: redaktion@agunnaryd.se  eller kontakta Roos 0767148271 Annonsbladet 
kommer innehålla följande information: ◦Kalendar ◦Annonser ◦Korta texter om vad som händer i din förening/ 
verksamhet. Annonsbladet kommer att delas ut i brevlådorna mellan den 10-15 varje månad. Tillsammans kan vi skapa 
ett annonsblad som bidrar till en levande by och stark gemenskap. 
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