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2008 upprättade jag på eget initiativ och egen bekostnad Angshults Rastplats på ”Jönsabacken”
genom att lägga sadeltak belagt med VegTec-mattor på en gammal mur som var en rest från
uthus vid tidigare boplats. Där ordnade vi rustika sittplatser och eldningsplats. Vi offentliggjorde
och välkomnade allmänheten genom skyltning vid vägen och publicerade som ett av
Agunnaryds besöksmål på hemsidan och i boken Besöksmål, Agunnaryds Rike-domar. Intill
finns också en jordkällare i fint skick, som jag snyggade till bland annat genom singel på golvet
och lite möblering.

Omfattande inskriptioner i gästbok, /gäst-asp, gäst-ek, gäst-gran/ visar dess popularitet bland
besökarna. Väggarna är dekorerade med ett urval hittade redskap samt äkta foton från den tid
då ”Jönsagården” ännu var bebodd. På hemlig plats finns också geocache-kontroll.

Våren 2015 upptäckte vi att en av rastplatsens upplagda stenväggar hade gett sig och
tenderade att rasa och även jordkällarens ingång var hotad. Den mur, som stått i kanske mer än
150 år, tålde kanske inte ökad regnvattenskoncentration. Nu behövdes kvalificerad insats med
hel nerrivning av väggen, inhämtning av bättre sten samt återuppbyggnad av muren med fullgod
dränering. VegTec och brädtaket behövde demonteras för åtkomlighet. Olika stensättare
tillfrågades hösten 2015 och våren 2016, men vi fick vänta till hösten 2016 innan den
lämpligaste, som förstås var hårt bokad, kunde planera in arbetet.

Själva återuppbyggnaden utfördes i mitten av september 2016 av Strixen, Hässleholm, med två
man och grävare med grip. Resultatet blev en mycket stabil och snygg mur.
Vi hade förberett genom att leta upp och transportera fram en mängd förslag på stenar till
muren. Genom att lägga grov makadam bakom och fiberduk, torde inget tjälbrytande heller
kunna uppstå. Vi är mycket nöjda med utseende och kvalitet. Vi satte också in en liten ugn i
stenväggen för mysig kvällsvärme. Kompletterande arbeten har utförts med återuppbyggnad av
takets lockbrädor, förstärkning med ny yta av egen använd tryckimpregnerad panel, gummimatta
på hela taket, takfot och vindskivor,

VegTec-mattor som delvis fick nyanskaffas (2nd kvalitet), tryckimpregnerade vindskivor och
takfot, tillsnyggning av invändig möblering, nya ljugarbänkar och stenbord utanför, utjämning
med sand från eget grustag samt utläggning av singel framför byggnaden för att ordna jämnare
och renare uteområde. Vi har ringat in med staket av tryckimpregnerade brädor.

Sockerdricksträdet har uppgraderats med ny mekanik till godishissen och ny godis-/dricka-korg.

Agunnarydsstiftelsen har bekostat i det närmaste alla externa utlägg (58 kkr) och vi själva har
bidragit med eget arbete - noterat till 90 tim - samt materiel, som vi redan hade. Nu hoppas vi
att rastplatsen skall stå i minst 150 år till och vara till förnöjelse som lokalt besöksmål och för
turistande besökare. Alla är välkomna som vill besöka och bevara en skön plats i härlig natur,
vars ädellövskog är skyddat genom naturvårdsavtal inom KOMET-programmet.
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