
Lönneberga sockens utveckling under 100 år 

1970-1992 

1970-1980 

1971-01-01 bildades Hultsfreds storkommun, en sammanslagning av Hultsfreds kommun - i 
vilken Lönneberga och Målilla kommuner ingick efter sammangåendet 1969 - Vena, 
Mörlunda och Virserums kommuner. En sammanslagning som varit på både gott och ont.  
 
I början av årtiondet gjorde Hebes bandylag ett uppsving under Billy Thappers ledning. Det 
ordnades med en landisbana på gamla fotbollsplanen nedanför Faggemålabacken. Sedan 
byggdes landisbanan i närheten av idrottsplatsen, den försågs med elbelysning så att spelarna 
kunde träna under kvällstid och ibland var det också kvällsmatcher. Bandylaget hade nog sin 
höjdpunkt 1973 då det spelade mot lag som Nässjö och Tranås, båda hade spelat i 
allsvenskan. Det kan nämnas att när Hebe spelade mot Nässjö 1973 stannade tåget för att 
fråga om ställningen, bandybanan kantades med massor av folk.  
 
1975 fick de byar som hade minst fyra åretruntbostäder kommunalt ljus. Samma år 
avvecklades Ryds Åkeri.  
 

Den 8 juni 1976 flyttade de sista 
pensionärerna  från Änggården till 
Lindgården i Hultsfred. En epok med 
äldrevård i Lönneberga var därmed slut. 
Känslorna var blandade. 
 
 

Under 1977 byggdes sporthallen i Silverdalen, en anläggning som är flitigt utnyttjad. Samma 
år byggde kyrkan en ny kyrkogård eftersom den gamla på sikt inte skulle räcka. Stationshuset 
i Lönneberga såldes och revs 1977. I slutet av årtiondet lades Ture Eklunds affär i Åkarp ned.  
 

1980-1990 

  
Det händer inte så mycket under perioden.  
1980 lades Brukshandeln ned.  

Hösten 1985 revs pensionärshemmet Höstsol i 
Silverdalen (bilden). 
Året efter byggde Hultsfreds kommun de så 
kallade servicehusen med dagcentral och 
distriktssköterskemottagning på samma plats. 

1990-1992 

Den 1 september 1990 lades påsfabriken i Lönneberga ned. Numera finns det en mekanisk 
verkstad i lokalerna.  



I början av årtiondet lade Lilly Svensson ned sin pappershandel och 1991 revs fastigheten för 
att ge plats för en parkering åt Konsums kunder.  
 
1992 upphörde Silverdalens Musikkår med sin verksamhet.  
 
1 oktober 1992 stängde Lönneberga Sparbank filialkontoret i Lönneberga. Lönnebergaborna 
blev hänvisade till banken i Silverdalen. Men banken ordnade så att det blev möjligt att ta ut 
pengar i Lönnebergahallen i samband med inköp där.  
 


