
 

Trivselkväll i Traryd med 250 

personer i publiken 

TRARYD Ett telefonsamtal från Lennart Karlsson, Markaryds SPF-ordförande till 

Nils Svensson, ordförande i Traryds hembygdsförening, och så var sommarens 

första trivselkväll ett faktum. 

Med kort varsel ordnades underhållning med lokalt välkända Goda grannar, ett band 

med en över 40-årig historia, samt också med den ungdomsorkester med 

sommarjobbande musiker, som just nu turnerar runt i kommunen med offentliga 

framträdanden. 

Och uppenbarligen var detta evenemang efterlängtat hos allmänheten. Nils 

Svensson räknade till runt 250 personer i publiken. 

Den gemensamma nämnaren hos Goda grannar och ungdomsbandet är Lars ”Lasse 

på Backen” Nilsson. 

Denne har varit sammanhållande länk inom Goda grannar under alla år, och just nu är 

han turnéledare för de musicerande feriearbetarna. 

På scenen syntes välbekanta ansikten i Goda grannars besättning - Thomas Möller 

på stränginstrument och Steve Nilsson på kontrabas och så den mångsidige 

musikanten ”Lasse på Backen, för kvällen på gitarr. 

Bandet var denna gång förstärkt med paret Jantunen, Arja på piano och dragspel och 

Tony på trummor. 

Och kvällens program innehöll låtar som enligt kapellmästaren passar in på 

beteckningen ”gamla godingar”. 

Ett avsnitt av sommarunderhållningen innehöll allsång, som numera är ett populärt 

inslag i tillställningar som denna med mönster från tv-klassiker och med inspiration 

av Sanna Nielsen, Lotta Engberg och även Katrine Moholt från den svensknorska 

gränsen. 

Avslutningsvis framfördes i ett extranummer ”Oh boy”. Peps Perssons paradlåt, som 

en hyllning till den nyligen bortgångne skånske artisten. 

Ett signum för musikerna i Goda grannar är att de alltid uppträder med mössor eller 

hattar på. 

- Nu åkte mössorna av i aktning för Peps, säger ”Lasse på Backen”. 



I samarrangemanget mellan pensionärsföreningen och hembygdsföreningen är det 

SPF som ekonomiskt hade bidragit till underhållningen. Medan hembygdsföreningen 

hade ordnat med servering med kaffe med dopp och korv med bröd. 

- Behållningen av serveringen skänker vi oavkortat till insamlingen ”Världens barn”, 

berättar Nils Svensson. 
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