Gårdsby sockenråd

Hallå alla hemslöjdare och
tavelmålare!

Gårdsby sockenråds
höstmöte den 28
oktober 2006.

Text: Toni Sjö

Det finns säkerligen många i socknen som sitter hemma
på kammaren eller i garaget och tillverkar en mängd
trevliga saker. En del hemslöjdare får avsättning för sina
alster på julmarknader och liknande, andra låter bara den
närmaste vänkretsen få del av hobbyarbetena.

Vi kunde konstatera att det var lyckat att
välja byombud, det fungerar mycket bra.
Vi diskuterade även bredband: vi känner
oss isolerade och frustrerade när vi inte
kan arbeta via internet. Kravet nu är att
bredband installeras även på landsbygden.
Ett ljus i mörkret är att företaget TMB
kommer att satsa på bredband på
landsbygden. Vi hoppas att detta ska
komma igång inom kort.

Ett sätt att få visa upp sitt hantverk är att ordna en
hantverks- och konstrunda i Gårdsby. Samtidigt erbjuder
man trevliga utflyktsmål. Förra årets sightseeing med
buss i Gårdsby var uppskattad, så en rundtur på egen
hand med besök hemma hos vävare, svarvare och målare
skulle det säkert finnas intresse för.
En gemensam utställning någonstans i Sandsbro med
utdelning av kartor över var hantverkarna finns tillsammans med information i
Gårdsby-Sandsbrobladet kan säkert locka ut Gårdsby- och Sandsbroborna. Det blir
som de stora konstrundorna fast i mindre skala!
Med ett tiotal intresserade utställare skulle sockenrådet kunna ordna en sådan runda
under några timmar en lördag och söndag till våren.
Är du intresserad av att visa upp och kanske sälja lite alster? Hör av dig före nyår till
sockenrådet, Toni Sjö tfn 0470-65610 eller toni.sj@telia.com

Cykelväg är planerad av Vägverket. Det
kommer att bli en så kallad cykelgata
som läggs i anslutning till väg 23. Så fort
vi fått mera information från Vägverket
lägger vi in en karta som visar hur
vägarna kommer utformas.
Vid pennan
Ulla-Britt Schill

Luciafirande ute
Naturgruppen inbjuder till Luciafirande vid Sporryd 10 december kl 16.00. Följ
avtagsväg ca 2 km mot Vikensved från väg 23 (mellan Gårdsbyavfarterna). Ta med
glögg, pepparkakor, grillkorv osv. – och ett glatt humör!

Dovhjortar ett nytt inslag i trakten
Text: Toni Sjö
I maj i år upptäcktes för första gången en flock på sex
dovhjortar mellan Ekesås och Tofta. Tidigare har det varit
ovanligt med hjortar i våra trakter, även om det finns spridda
stammar i hela södra Sverige. Djuret är mycket stationärt
varför man under sommaren och hösten dagligen har kunnat
se flocken i Tofta – Ekesås – Stojby. Som mest har man kunnat
räkna till fjorton djur, dock ingen hanne. Det har konstaterats
att minst fem kalvar fötts, varav en dödats vid slåtter och en på
Rottnevägen.
Djuren är en stor trafikfara just på Rottnevägen, framför allt i
området vid Ekesåsvägen. Dovhjorten uppträder alltid i flock,
så ser man något djur är resten att vänta!
Flera trädgårdar i området har fått påhälsningar, med följd att
salladsland och hallonbuskar blivit illa åtgångna. Normalt är
dovhjortar mycket skygga men det gäller inte den här flocken,
vilket visar att den säkerligen kommer från ett hägn. Ett av
djuren har dessutom märkning i örat. Varifrån de kommer
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är osäkert. Någon menar att flocken i samband med stormen
Gudrun rymde från ett hägn i Ramkvilla, medan man där anser
att dovhjortar knappast rör sig så lång sträcka.
Vad ska då hända med djuren? Enligt Gårdsby sockens
älgskötselområde (socknen utom Tveta) ska de tills vidare
fredas, och eftersom de tidigare matats i hägnet kommer man att
stödutfodra dem kommande vinter. Detta för att förhindra skador
i trädgårdar och på åkrar. Vid brist på foder kan dovhjortar även
ge sig på gran- och tallskott.
Dovhjortens kännetecken är vit spegel, som begränsas av en
svart rand och delas av den svarta svansen. Den är vitfläckig på
rödbrun botten, vintertid mera enfärgat gråbrun och något större
än rådjuret. En hind kan väga upp till 50 kg.
Ovanstående uppgifter är inhämtade från traktens jägare och
markägare

www.gardsby.se

Bredband på landsbygden
Anmäl dig nu, gamla anmälningar gäller inte!
Text: Poul Kongstad

Bredband åt alla har vi hört länge, men år
2007 blir det verklighet i Gårdsby socken.
Är du intresserad ska du anmäla dig nu.
Utbyggnadstakten här påverkas direkt av hur
många som anmäler sig inom vårt område.
Äntligen
Tillgången till bredband med internet
varierar inom socknen. Sandsbro och
Stojby/Norrgårda har mycket bra
anslutningsmöjligheter, och södra delen av
Gårdsby socken (Vikensved m m) verkar
kunna få ADSL-anslutning med acceptabel
hastighet. Men resten av socknen behöver
också bredband.
Som vi tidigare berättat har lyckade tester
gjorts i bland annat Växjö kommun med
trådlöst bredband via antenn (som TVantenn fast mindre). Växjö kommun har
tecknat avtal med TMB (True Mobile
Broadband) om bredband för landsbygden.
De allra flesta hushåll sägs kunna få denna
bredbandsmöjlighet.
Däremot är fast anslutning via
telefonledningen (ADSL) inte idag möjlig
inom stora delar av socknen bland annat
eftersom telefonstationen saknar lämplig
datamatning.
Just nu bygger TMB ut söder om Växjö, och
därefter står bland annat området norr om
Växjö i tur.

Normala villkor men anslutningsavgift
Månadskostnaden (245 kr/mån) för bra
bredbandsanlutning (1 Mbit/s) hos TMB är
jämförbar med den som fås i stan. Att surfa
och maila osv. går snabbt, upp till 40 gånger
snabbare än med modem, och telefonen är
inte upptagen när man använder internet.
Däremot är anslutningskostnaden större
(engångskostnad 2995 kr) inklusive den
grundutrustning som behövs. Troligen svarar
TMB för all service på utrustningen första
året, och man har även en servicebil som är
tillgänglig ute på plats vissa tider så man kan
få personlig hjälp. Man tecknar egentligen
två avtal, ett för radioförbindelsen och ett för
internet.
Anmäl dig snarast
Du bör alltså anmäla dig omgående om
du är intresserad av sådant bredband på
landsbygden:
• Anmäl dig direkt på Internet om möjligt:
http://www.truemobilebroadband.net/
anmalan_bredband.html
• Alternativt: TMB, Annavägen 5, 35246
VÄXJÖ. (tfn: 013-21 21 61. E-post: info@
truemobilebroadband.se)
Gårdsby sockenråd inte har någon
koppling till TMB och kan inte garantera
funktion, service m m för bredbandet. Men
sockenrådet har under flera år arbetat för

bredbandsmöjlighet på landsbygden, och vi
är glada över att denna möjlighet kommer. Vi
vet också att utbyggnaden styrs direkt av hur
många kunder företaget kan få i en viss trakt.

Exempel på riktantenn för bredband på
landbygden. Den monteras på taket eller
husfasaden
Gradvis igångkörning
TMB uppger att höga radiomaster för
detta bredband redan finns på plats
(Sandviksverket i Växjö och mobilmast på
höjden vid Tveta/Hultäng). TMB kommer
att hjälpa med ”utrullningen” av bredband
till kunderna gradvis under våren. Man kan
t ex få hjälp med antenntyp och att rikta in
antennen rätt.
Som sagt: anmäl dig omgående om du är
intresserad av bredband på landsbygden!
- Även om du anmält ditt intresse tidigare.

Vedugnsbakat Tunnbröd
från
Södra Ryd, Stojby
Välkomna till vår bagarstuga!
Här har vi alltid nybakat och färska
tunnbröd och hällkakor! Vi har öppet
för visning och försäljning lördagar
mellan 9-14. Det går även bra att
beställa på telefon. Ring Eva på
073-843 62 73
Väl mött!
Eva och Thure Arnqvist
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Gårdsby-Sandsbro avdelningen av PRO har ett 80tal medlemmar och erbjuder förutom medlemsmöten
med underhållning bl.a. gymnastik i Scoutstugan,
studiecirklar och sopplunch varannan vecka.
Dessutom gör man utflykter med buss eller egen bil.
Kontaktperson är Lennart Holm, tfn 0470-651 63.
Sveriges Pensionärsförbund – SPF har i Växjö ca
800 medlemmar, varav ett antal finns i Sandsbro.
Också här erbjuder man friskvårdsaktiviteter
och resor. Det spelas även bridge och boule.
Månadsmöten hålls i Pensionärernas hus eller
Församlingshemmet i Växjö, sommartid på
Wilhelmshill, Evedal.
Ordförande är Ingvar Karlsson, tfn 0470-226 16,
e-post ikek@telia.com.

Text: Toni Sjö

Pensionärsaktiviteter

Hur får man tiden att gå, när man inte längre har
ett jobb att sköta? Blir det svårt att fylla tiden, eller
kommer tanken att äntligen kunna ta itu med allt
som man skjutit upp under åren? Ofta hör man
pensionärer undra: ”hur hann jag med att arbeta
också?”
Den som ändå har lite tid över och letar efter
verksamhet kan erbjudas de mest skiftande
aktiviteter i olika organisationer. Här är några tips,
och det är inte enbart tårta och dragspel!

Pensionärsuniversitetet Växjö - PUV har ett mycket
stort utbud av föreläsningsserier, studiecirklar,
studiebesök m.m.
Expeditionstid tisdag och torsdag kl 10 – 12 tfn 0470295 20.

?

Var gör alla av sina
hundar på dagarna?
Text och foto: Toni Sjö

Hur skulle det vara att veta
att ens bästa vän får mat,
motion och sällskap när man
är på jobbet? Bara lämna
lille Fido på morgonen och
sen inte behöva bekymra
sig under dagen skulle nog
kännas väldigt skönt för
många hundägare .

Samtidigt finns det många
hundälskare som av olika
skäl inte vill binda sig som
hundägare med allt vad
det innebär av ansvar och
bundenhet. Däremot att ha
hand om en trevlig hund
under vissa dagar och inte behöva bekymra sig under andra
tider kanske kan vara en tilltalande lösning?
Hör av dig, så kan vi kanske förmedla kontakter!
Ring Toni Sjö tfn 0470/65610 om du vill vara daghusse eller
få din hund passad under dagtid. Din granne är kanske den
du söker!

SeniorNet Växjö har tips och kurser för
datorintresserade.
Se hemsidan www.seniornetvaxjo.se

Utedag med Trollbacken
På föräldrakooperativet Trollbacken i
Gårdsby har vi utedag varje tisdag. Då går
vi till någon av de fina skogarna runt om
Trollbacken. Där leker vi och upptäcker saker
i naturen. De större barnen, Stortrollen, lagar
mat och äter ute.

Vill ni komma i kontakt med oss på
Trollbacken kan ni ringa Hanna Björk
(förskolechef) på 0470-61199 eller Maria
Barsegård Gustavsson (styrelseordförande)
på 0470-61182. Vi har också en hemsida som
ni kan titta på: www.trollbacken-gardsby.se
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Äventyr, få nya kompisar, skattjakt,
få nya kompisar, hajk, få nya kompisar,
läger, få nya kompisar, göra upp eld,
få nya kompisar, ledarskap, få nya
kompisar, tält, få nya kompisar… Listan
kan göras oändlig. Är du intresserad?
Allt hittar du hos scouterna!
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
bedriver sedan drygt 60 år scouting i
Växjö. Under hösten 2006 har vi haft
scoutmöten i Sandsbro, Araby och
Teleborg. Både barn, ungdomar och
vuxna är välkomna att vara med i vår
verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kr
per helår.
Vill du veta mer? Ta
gärna en titt på vår
hemsida www.varendsscoutkar.se eller ring
till vår ordförande
Patrick Zein på telefon
070 – 39 93 196.

Gårdsby IK

Att vara med i orienteringsklubben kan leda till Liverpool
Nina Sandrell och Johanna Falk publicerar här ur sin dagbok.
(Som ni vet springer alla i Gårdsby IK
orientering för Värend GN. GN står för
Gårdsby och Norrvirdarna (Lammhult).)

Värend GNs Englandsresa 4 till 13
augusti 2006 - kaptenens loggbok

för att besöka den kända affärsgatan Hope
street. Vi gick dit och hittade massor av
restauranger, så vi satte oss på ett staket
och åt upp våra medhavda mackor.
Därefter gick vi tillbaka till affärsgatorna
och shoppade.

Dag 6, den nionde augusti. Tredje
Dag 1, den fjärde augusti. Resan dit.
tävlingen.
Idag startade avresan mot England
Idag var det ännu en tävling uppe bland
klockan 06.00 med buss till Växjö station. bergen, fast med lite värre backar den här
Halv två landar vi i Skottland på flygplats gången. Som en engelsman sa; ”ett felsteg
Prestwick, i närheten av Glasgow. Sen
kan leda till att man trillar av berget”.
väntade en 30 mil lång resa till den lilla
Sträckan till starten var cirka 1000 meter
byn Ambleside, England.
och stigningen var 190 meter, superbrant.
Klockan 22 anlände vi till vandrarhemmet Och som det blåste, på väg till första
Ambleside backpackers – the Lake
kändes det som jag skulle blåsa bort. Lite
district. I vårt rum fanns det 3
senare på väg till näst sista kontrollen slog
våningssängar och en vanlig, som Henrik jag upp mitt knä, så jag blev tvungen att
la beslag på. Sängarna var gammaldags
halta i mål.
bäddade utan påslakan och kudden fastsatt
i lakanet. Alla utom en i vårt gäng fattade Dag 7, den tionde augusti. Andra
hur man sov i dem…
vilodagen.
Idag tog jag lite sovmorgon och sedan
Dag 2, den femte augusti.
åkte jag och min familj till Keswick. Där
Idag tog vi det lugnt efter resan. Vi har till haltade jag runt på Cumberland Pencil
exempel gått ner på ”byn” tre gånger och museum och Cars of Stars motor museum.
gjort en bergsvandring. Berget var ganska Hemma efter denna utflykt åt vi fish ‘n’
högt och det tog cirka en halvtimme
chips.
att gå uppför. Där uppe såg man hela
Ambleside, som ligger i en dal, och
Dag 8, den elfte augusti. Fjärde
jättemånga får…
tävlingen.
Idag var jag inte med och sprang, på
Dag 3, den sjätte augusti. Första tävlingen. grund av att mitt knä värker. Därför
Det började med att man fick gå 2300
lämnar jag över tävlingsskrivandet till min
meter till starten. På väg dit frågade en
klubbkamrat Johanna…
engelsk fotograf om vi var från Göteborg
eller Stockholm. Han visste inte var Växjö Johanna: Jaha, då var det alltså min tur
låg.
att skriva.
Ute på banan var man tvungen att stångas Den här dagen startade ingen av oss
med får. Banan som var 3050 lång låg
förrän klockan 13.12, alltså kunde vi ta
uppe bland alla bergstoppar och emellan
det lugnt på morgonen. I banan, som var
dem var det sankmarker. Trots alla höjder 3100 meter, var det stora höjdskillnader
gick det ändå ovanligt bra för min del.
(180 m) men det märktes inte så mycket
Landskapet var vackert med massa
som jag trott. Däremot var det ojämnt
svettiga orienterare.
med smågropar hela tiden som bidrog till
flera vrickade fötter.
Dag 5, den åttonde augusti. Första
vilodagen.
Dag 10, den trettonde augusti. Resan
Idag åkte jag, Johanna, Elle, Josse, Stina, hem.
Henrik, Jonatan, Lars-Åke, Maggan och
Klockan 02.00 parkerade vi bilen på
Karl-Erik på utflykt till Liverpool. Bilen
Avis parkering utanför flygplatsen, sen
parkerade vi i Aintree och därifrån åkte vi slaggade vi bilen till klockan 05.00. Tiden
tåg in till Liverpool station, kostnad: £1
emellan 05.00 och avresa spenderade vi
tur och retur, det vill säga cirka 14 spänn. på flygplatsen som hade ökat bevakningen
Väl i Liverpool beslutade min grupp sig
sedan terrorförsöket. I säkerhetskontrollen

blev vi tvungna att ta av oss skorna och
vårt handbagage fick bara bestå av pengar,
pass och nycklar i en plastpåse. Väl
hemma i Sverige tog vi flygbussen till
Göteborg och sedan tåget hem till Växjö.
Hur ska man då sammanfatta resan?
England får plus för: toalettpappret
på bajamajorna (jämfört med vårat rent
ut sagt skitpapper, har det Rolls Royceklass), vacker natur, fina får, god kinamat
& fish ‘n’ chips, bra väder och fina
småbutiker.

England får minus för: vattnet som
smakade klor, för smala och kurviga
vägar, för mycket branter och höjder,
svårigheter att ibland ta sig över vägen,
konstiga spolhandtag på toan, inga
duschar på tävlingar och att målet inte låg
på TC.
Summerat får England

av 5 möjliga
// Nina & Johanna Värend GN

Presstopp, Presstopp!
Värend GN har tillsammans
med Växjö OK fått
landtingets friskvårds - och
hälsostipendium på 10 000
kronor. Nina Sandrell, Sandsbro
och Patrik Karlsson, Marieborg,
Gårdsby, tog emot priset den 27
november.

Psst!
”Mapping Växjö” lär du få veta mer
om, håll ögon och öron öppna!
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Sångglädje i Sandsbro och Gårdsby
Text: Ulla-Britt Schill
Foto: Sofia Stysberg

Vi har för närvarande tre aktiva barnkörer i Sandsbro. Sofia Stynsberg som är ledare säger att körerna har fått ett uppsving i år och
är väldigt aktiva.
Körerna är :

Ministrålarna

35 st småttingar mellan 7-8 år som sjunger av hjärtans lust.
De framträder och sjunger på familjegudstjänsten och den
första advent framträdde de i Gårdsby kyrka.

Solstrålarna
12 barn som är 9-10 år gamla övar efter skolan i Solstrålarna.
Solstrålarna både sjunger och framför rollspel. De övar flitigt och
tycker det är roligt att få sjunga inför publik. Den första advent
sjöng de i Gårdsby kyrka.

Sofiakören

Sofiakören består av fem flickor i åldern 11-12. Dessa flickor övar
stämsång, sjunger efter noter och har börjat lära sig sångteknik.
De har sjungit tillsammans med Gårdsbykören i kyrkan och även
sjungit solo. Mycket duktiga!

Gårdsbykören
Detta är en blandad kör som övar
varje tisdag med Sofia Stynsberg som
körledare. Vi har fin stämning och trevlig
samvaro.
Kören har haft konserter i Gårdsby kyrka
vid flera tillfällen och i år sjunger kören
på Julottan kl 07.00 i Gårdsby kyrka.

De senaste tre åren har vi åkt på körresor
till Ven, Gotland och nu i somras till
Dalarna där vi sjöng i Gagnef kyrka.
Dessutom gjorde vi lite utflykter till bl a
Leksand och Rättvik. Mycket uppskattat!
För er som är intresserade av att sjunga
- ta kontakt med Sofia Stynsberg på tfn
0470-657 28.
Ni är hjärtligt välkomna!
Konsert i Gagnef Kyrka, Dalarna.
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