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Fredag i Sandsbro skola
Vi är två tjejer som går på Sandsbro skola i klass 5c. Hilda fyller år
den 25 December och Hanna den 11 Februari. Idag hade vi tänkt
berätta om hur vi upplever en dag i Sandsbro. Dagen vi valde var
Fredag.

06.30
”PIP PIP PIP”
Dagen börjar med att min väckar-klocka ringer högt och ljudligt.
Sedan stiger jag slött upp ur sängen. Samma sak för både mig och
Hilda.

07.45
Sedan möts Hanna och jag vid cykelvägen, då är även vår vän Olivia
med. Vi cyklar till skolan, låser cyklarna och går med raska steg mot
ingången utanför vårt klassrum.
Vi väntar i fem minuter till. Sen kommer en från fritids och låser
upp. Alla rusar in och hänger av sig ytterkläderna på krokarna. Efter
en stund kommer vår lärare och låser upp klassrummet.
Dagen börjar med mitt favoritämne Engelska. Men engelska
är inte Hannas favoritämne, hon gör en ful grimas så jag börjar
fnittra… Efter 40 minuters engelska börjar vår svenska lektion.

Lindströms Tryckeri AB

09.30

upplaga

Vi plockar ihop våra saker, sedan är det rast! Efter tjugo minuter
ringer klockan. Därefter har vi en svenska lektion till på 40 min.
Sen kommer den efterlängtade Elevens val. Vi fick Äppelpaj med
vaniljsås och saft. Mums!

1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet
kommer i december!

11.50
Efter Elevens val var det lunch. Det var kroppkakor och potatisbullar med lingon. Därefter rast till 12.40. Efter rasten har vi Bild. Vi
ska göra ett pussel tillsammans om oss själva, hela vår klass på 25
elever. Det blir 25 pusselbitar.

13.50
Äntligen är skolan slut för dagen och vi kan pusta ut!!
Text av Hilda Gustavsson och Hanna Petersson
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Hembygdsföreningens höstprogram presenteras.

Referat från populära Gårdsbydagen och invigningen av nya
cykelvägen. Och snart är det dags för julmarknad igen!

Mycket att se fram emot i höst!

Gårdsbydagen
Här hälsar Christer Jonasson besökarna välkomna till Tångshult och årets Gårdsbydag. Christer
var huvudansvarig för årets Gårdsbydag och
med hjälp av släkt, vänner och andra frivilliga
från socknen såg han till att det blev en mycket
intressant och givande dag. Ett stort tack till dig
Christer.
/Bo Gunnarsson
Läs mer om Gårdsbydagen på sidan 11.
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Noel, Daisy och Alma gungar på Dagishaket.

Våra barn
Inledande text: Ulla-Britt Schill

Bild: Toni Sjö, Trollbacken, Sandsbro förskola, Tofta förskola

Barnen är vår framtid och det bästa vi har. Alla föräldrar vill att barnen ska ha
det bra även när mamma och pappa jobbar. I Gårdsby har vi fyra olika förskolor
som tar hand om barnen från 1 års ålder till 6 år. Här får barnen stimulans och
kan träffa lekkamrater och kompisar. Det finns personal som hjälper, leder och
leker med småttingarna och ser även till att dom något äldre barnen får olika
aktiviteter såväl ute som inne. Här presenterar dom olika förskolorna sig.
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En av pojkarna har
haft vattenkoppor på
Sandsbro förskola:
– Jag är glad för
jag fyller 6 år idag!
– Men du har just
fyllt 4 år!
– Ja, men jag har
haft en svår sjukdom,
då åldras man snabbt!
Sagt av Olle, nu 5 år.

Sandsbro förskola

Trollbackens förskola

På frågan om “Vad är det bästa med förskolan?”, svarar
två av femåringarna på avdelningen Solen så här:
– Man får leka, säger Alva.
– Man har många kompisar och man kan leka med bilar
och duplo, säger Theo.
På samma fråga svarar två av föräldrarna, Jessica och
Linda:
– Det bästa är att veta att barnen trivs och har det bra,
det känns tryggt.
– Jag tycker att utemiljön är fantastisk.

Trollbackens förskola är ett föräldrakooperativ, vilket
innebär att det ägs och drivs av föräldrar som vill ha en
fungerande barnomsorg med bra pedagogisk verksamhet.
Föräldrarna hjälper till med matlagning och städning och
diverse andra uppdrag som behöver utföras. I barngruppen
arbetar utbildad personal (förskollärare, barnskötare, fritidspedagog).
På Trollbacken finns två förskoleavdelningar; Bergstrollen och Småtrollen. Vi har också fritids (skolbarnsomsorg) för barn från 6 år och uppåt. Är ni intresserade av en
plats hos oss, så hör av er till oss! (Vi har plats för något
barn till.)

Sandsbro förskola har funnits sedan 1969, i takt med att
samhället har vuxit har förskolan blivit större. Idag består
förskolan av 7 avdelningar som tillsammans har 113 barn
i åldrarna 1–5 år.
Förskolan ligger i ett fantastiskt grönområde med närhet
till skog och sjöar. Utemiljön är underbar och spännande
med skogsområden, stora lekytor, cykelstigar, fotbollsplan
mm som inbjuder till rörelse, fantasilek och många naturupplevelser.
Innemiljön är anpassad för de olika åldrarna och inbjuder
till många utmaningar men det finns också möjlighet till
lugn och ro.
Verksamheten som utformas enligt förskolans läroplan;
Lpfö 98, skall vara lustfylld och lärande. Växjö kommun
har beslutat att under åren 2008–2011 skall språkutveckling, genus (jämställdhet) och hälsa prioriteras. Att skapa
en positiv och trygg miljö, där barnen lär sig att ta hänsyn
till varandra och ett klimat som utvecklar och stärker deras självkänsla, är viktigt!
Titta gärna på vår hemsida www.skolweb.vaxjo.se om ni
vill få mer information om förskolan.
Hälsningar från pedagoger och barn på Sandsbro förskola.

Vi är ute mycket alla dagar, både på vår stora, fina gård
och i naturen. 1 dag/vecka kallar vi för utedag. Då traskar
vi med fika i ryggsäckarna iväg till bokskogen eller någon
annanstans och stannar ute och lagar lunch över elden eller
med stormköken. 1 gång/vecka åker Bergstrollen med vår
egna buss på gympa i gymnastiksalen på Söraby skola.
Småtrollen gympar på förskolan. Andra aktiviteter är
förstås skapande/bild, musik/rytmik, sagor mm. Eftersom
vi har en egen buss kan vi lätt ta oss iväg på utflykter som
t.ex. bio, teater, lekplatser, badstranden.
Under hösten har vi ett projekt på gång ihop med Calle
Bjelke (musiklärare). Vi har gjort egna trummor och ser nu
fram emot att sjunga och spela med honom.
I höst har vi 20-årsjubileum på Trollbacken! Detta firar vi
med öppet hus för alla gamla, nya eller bara intresserade
barn och föräldrar. Lördagen den 12/9 kl 10–14 visar vi
upp vår förskola och vår verksamhet! Kolla gärna vår hemsida också: www.trollbackensforskola.se.
Välkomna!
Hälsningar Anna J. Liljegren, föreståndare.
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Tofta förskola
Gustav S leker på Sandsbro förskola.

Utedag i Gasslanda med Trollbacken.

Tofta förskola är en förskola i anslutning till skolan. Vi är tre avdelningar
med små barn 1–3 år. Till
Tofta förskola tillhör även
paviljongen som ligger vid
kanten av skolgården.
I paviljongen finns två avdelningar med de stora barnen
som är 4–5 år. Vi har en fantastisk gård till de små barnen
med cykelvägar och sjöutsikt. De stora barnen har en bra
klätterställning som utmanar och dessutom går de ofta iväg
till skogen och bygger kojor. Vi jobbar med att utmana
barnen och ge dem mycket inom hälsa, jämställdhet och
språk som är våra prioriterade mål.
Maten hämtar vi nylagad från skolans fantastiska kök
som ligger vägg i vägg med förskolan. Paviljongens barn
går till matsalen och äter. Vi har en välutbildad och erfaren
personalstyrka på 15 tjänster av förskollärare och barnskötare. Kök och städtjänster köper vi från skolan.
Dagishaket

Gustav och Joakim på Dagishaket.
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Vi är ett personalkooperativ som startade 1992. Vi flyttade
till Sandsbro augusti 2003. Vi har två avdelningar 1–5 år
med 20 barn på varje. Vi är 8 personal var av en jobbar 80
procent i kök och städ. Vi lagar all mat själva och använder
oss av till stor del ekologiska varor. Vi värnar om det lilla
och att se till varje enskilt barns behov.
För oss är utevistelse och barns hälsa och rörelse viktigt,
vi har en motorikbana i anslutning till vår gård där vi är
mycket med våra barn.
Vi jobbar åldersintegrerat, delar upp barnen i små grup
per. Vi har bland annat en 5-årsgrupp och en skapargrupp.
På vår hemsida www.dagishaket.se kan man läsa mer om
vår verksamhet där vi också varje vecka uppdaterar veckoplanering och matsedel.
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Sandsbro AIK

En förening med möjligheter och framtid
Text: Thomas Andersson

Bild: Bratislav Angelkovik

Vårsäsongen går in i slutskedet och för SAIK:s representationslag återstår ett antal viktiga matcher då resultaten
så här långt inte motsvarar kapaciteten i truppen, delvis
beroende på att denna vår har varit mycket skadebenägen
med många sekvenser som har skapat okontinuitet både
på träning och i matchsituationer. Det är dock inget vi
kan skylla på eller hänvisa till över tid utan det är upp till
bevis och jobba hårdare än tidigare för att poängen skall
ge en annan visuell bild av tabellen och verkligheten. Vår
grundide på att vara ett spelande lag som är bollinnehavare under matcherna fortsätter vi att utveckla och jobba
med på träningarna. Förhoppningsvis kan vi bjuda dej
som åskådare en bättre produkt för varje matchtillfälle på
Sandavi oavsett vilka vi möter.
SAIK som förening står under hösten och inför kommande säsong i ett mycket utvecklande skede där vi har
stora och goda möjligheter att utveckla densamma i och
med att Norremarksplanerna tar ytterligare steg i färdigställande. Nya fina omklädningsrum på plats och förhoppningsvis så är konstgräset inne i ett avgörande skede vilket
ger oss oanade möjligheter att växa ytterligare och utveckla
våra ungdomar och representationslag i rätt riktning med
ökade träningsförutsättningar. Möjligheten att träna mer
och bygga träningskultur som blir känd inom Växjös gränser skall kunna vara ett kännetecken för SAIK. Ambitiösa
fotbollsspelare som vill utvecklas i seriös och bra miljö är
ett viktigt moment i föreningens ambitioner att bli ett lag
för högre divisioner.
För att utvecklas och vara en attraktiv förening över tid,
dit nya människor söker sej med automatik så kommer det
att krävas många timmars insatser från olika människor i
olika roller. Allt ifrån spelare på planen till kanslipersonal,
vaktmästare, styrelserepresentanter och övriga medlemmar. Är vi fler som vill göra jobbet, desto bättre resultat
och utveckling. Vill du vara med på den resan ?
A-truppen har för närvarande flera unga SAIK:are på väg
in/upp i A-laget och exempel på det denna vår är bla Pontus Sternerfors 91, Oscar Solvemark 91, Sam Koubaissi
92, Hampus Schreiber 92, Albin Knutsson 93 som med
framgång har representerat A och U-lag med olika intervall. Niklas Erlandsson 90 och Cristian Bengtsson 91 är

Cristian Bengtsson, Hampus Schreiber,Sam Koubaissi,
Oscar Solvemark och Pontus Sternerfors.

ytterligare exempel på unga spelare dock ej med SAIK
som moderklubb som gjort det bra denna vår.
Det finns goda anledningar till optimistiskt tänkande. Under våren har P17-laget kvalificerat sej till höstens slutspel
som inleds i augusti, lägg till att P94 har en lovande kull
och att det nästa år finns goda förutsättningar till att damfotbollen kommer tillbaka med ett representationslag igen
gör att samtliga som jobbar med och tillhör SAIK har anledning att känna stolthet inför detta.
Med Växjös bästa träningsmöjligheter i ryggen (när konstgräset är klart) skall det vara kul och värdefullt att komma
till Sandavi och Norremark. Genom att skapa en positiv
atmosfär där man trivs i sin förening och lag, samarbetar
över gränserna, alltid får ett bra bemötande oavsett vem
du pratar med (lagkompisar, ledare, funktionärer, vaktmästare, kansli, åskådare mm) samt uppträder med en
positiv grundinställning när vi vistas i SAIK:s regi är viktiga faktorer och en kvalitetssäkring av ditt medlemskap i
SAIK. Med en väl fungerande miljö så trivs man och
därmed så utvecklas man både som spelare och människa
vilket är en både viktig och avgörande framtidsfaktor.
Fotbollshälsningar!
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Vem är
Niklas Johansson?
Text och bild: Elin Jonasson

På Ekesås gård i Ekesås bor Niklas Johansson med sin
mamma Anna, pappa Leif och lillasyster Linda. Niklas
är snart 17 år och läser andra året på fordonsprogrammet
i Alvesta med inriktning på anläggning/entreprenad. Där
får han lära sig att köra hjullastare, lastbilar och grävmaskiner.
När han inte är på skolan eller jobbar med sitt skolarbete
tycker Niklas om att jobba hemma på gården och hjälper
mer än gärna till med att köra gårdens traktorer. Ett stort
intresse Niklas har är sin älskade Duett, en A-traktor som
han så ofta som möjligt kör med när det finns tid över. Roligast är det när han och hans goda vän Anton Jonasson i
Tångshult kör med sina båda A-traktorer och gör Gårdsby
osäkert. Många har säkert inte undgått att höra dem när
de kör förbi. Det låter som två reaplan, och musiken dundrar på ännu högre. För tillfället är det mycket Elvis som
spelas.
Jag ställde frågan: “Tycker du att det borde finnas något
ställe där endast ungdomar kan träffas på i Gårdsby, förutom Smedjan?”
Frågan besvaras efter lite funderande med att det hade
varit mycket trevligt om det hade funnits, men det är
nästan bara jag och Anton som umgås i Gårdsby. Visst
finns det många andra ungdomar men inte riktigt i min
ålder och dessutom är det mycket jobb och skola som gäller
för tillfället så det hade varit svårt att hinna prioritera det.
Niklas hjälper många med att köra i skogen runt om i
Gårdsby. Detta tycker han är väldigt bra och roligt. Han
säger att tjänster ger gentjänster. Vilket är mycket bra med
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tanke på att hans A-traktor ibland går sönder. Några han
kör åt hjälper honom med den biten. Niklas säger att han
får mycket hjälp av en bekant som heter Bördvad, som har
en verkstad. Han får även vara hos Mikael Jonsson i Tofta
och “dona” med sin A-traktor, som han brukar köra åt på
vintrarna.
Framtiden är inte helt bestämd än, men anställning och
jobb är planerat i alla fall. Det skulle vara trevligt att jobba
med något av det jag utbildar mig till på skolan. Att ha
gård skulle bara förgylla tillvaron.
Annars på fritiden tycker Niklas om att bugga, han har
tränat bugg sedan början av årskurs 7 och tycker fortfarande
det är lika kul. I vintras var det på gång med att även tävlingsbugga men tiden räckte inte till. Skolan, jobbet och
flickvännen Emilia tog en stor del av hans tid.
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Sommarens grej
Text och bild: Toni Sjö

Det är dagarna före skolstarten – när man börjar i nian.
Jag mötte dem på väg från fotbollsplanen:
– Men det är inget för oss!
Någon hade spelat fotboll i sexårsåldern.
På sommarens ”konfaläger” hade en av dem fått upp
ögonen för skateboard, och snart hängde kompisarna på.
Nu går det riktigt bra! Några är riktiga idrottskillar:
– Tränar ett par tre gånger i veckan eller kanske ett par
timmar om dan? Handboll och tennis. Dessutom matcher
på helgerna!
Men en annan tycker:
– Att få sitta vid datorn slår det mesta!
Efter trivsamma mellanstadieår på Sandsbro skola följde
högstadiet på Norregårdsskolan, för någon av dem på en
friskola istället. Dit tar man sig på cykel eller moped, buss
på vintern.
Annars då, vad gör man när man bor i Sandsbro? Tja,
man åker runt, ”hänger”, går till pizzerian, där man ibland
äter lite. Det är där man träffar andra, eller kanske utanför
skolan. Tjejer förs på tal, men ingen nappar.
Ja, ungefär så här är det, menar Andreas, Marcus och
Anton.
Ett trick ska visas… Men oj, fixar du det?

Golfen aktiverar många unga
Text och bild: Toni Sjö

Henrik Engdahl är den som ansvarar för ungdomsverksamheten vid Glasrikets golfklubb. Vid vårt samtal kunde han
stolt berätta om stort golfintresse bland barn och ungdom.
Sandsbroungdomar är ju gynnade av närheten till en
golfbana. Ett hundratal juniorer deltar i klubbens träningar.
Det är ungdomar mellan 7 och 18 år, många flickor, även
om övervägande delen är pojkar. Under april – oktober är
det träning för olika grupper 4 dagar i veckan, och resten
av året erbjuds inomhusaktivitet.

Se sån stil han har,Tage, som har tränat med en kompis i 4 dagar.

För de yngsta är det ganska lekfullt – sandlåda som
sandlåda – men för en del kan det innebära tävlingar i hela
landet, någon gång även utomlands. Klubben har ett juniorlag i division 1 i södra Sverige där 7 lagmedlemmar,
såväl pojkar som flickor, ingår.
En av klubbens mest lovande juniorer är Max Tunberg,
som deltagit i Scandia Tour Elite.
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Höst med
Hembygdsföreningen
Jens Linder rapporterar

Under hösten 2009 inbjuder hembygdsföreningen till ett
antal träffar och gemenskap. Alla, både nuvarande och
blivande medlemmar, är välkomna till dessa aktiviteter.
Under våren och sommaren har styrelsen arbetat med
att måla hembygdsgården Hoppet. Huset är nu målat och
det ser ut som ett smålandshus ska göra, falurött och med
vita knutar och vitt runt fönstren. Även en del träd har
fällts runt huset i samband med att arbetet med cykelvägen
pågått. Träden höggs upp till ved, så nu finns det gott om
ved till att elda i öppna spisen med under höstens olika
aktiviteter.
Arkivmaterial
Första programpunkten är 16 september då vi fortsätter
att titta på det material som Knut Svensson samlade ihop
under 80-talet. I höstas hade vi en mycket trevlig och informativ kväll då Knut visade en liten del av allt det som
han samlat om traktens historia. Nu fortsätter vi att leta
och undersöka i arkivgömmorna. Vi ses på Hoppet klockan 19.00.
Vartorps kvarn, Mörrumsån
Guidad visning av den restaurerade vattenkvarnen med
tillhörande mjönarbostad. Malning av brödsäd görs fortfarande. Datum: 7 oktober. Önskemål om samåkning
kontakta Tore Sandrell på telefon 0470 – 657 86.

Ystning
7 november är det ystning under Signe Karlssons ledning
i Gårdsby församlingshem med start klockan 9.00. Vi får

vara med att göra vår egen ost och följa processen från
mjölk till ost. Det blir så kallad ”tiggyste”, dvs. vi behöver
inte ha med oss egen mjölk, men gärna handdukar och
ostkorgar. Anmälan senast 30/10 (för att vi ska kunna ordna fram lagom mycket mjölk) till Carita Linné Naess på
telefon: 070 – 890 85 05. Begränsat antal aktiva deltagare,
självkostnadspris ca. 100 kr.
Berättarkväll
I brasans sken på Hoppet berättar Ingvar Jonsson och
Kennet Ramnér tillsammans med deltagarna historier
från bygden. Kom för att berätta och lyssna till sant och
osant, skrock och skrönor, egnas och andras upplevelser i
Gårdsby socken. 25 november klockan 19.00.

Bli medlem i Hembygdsföreningen
Bli medlem genom att sätta in 60 kr på konto 91 24 78–5.
För ytterligare information kontakta Bertil Sandberg tel. 612 55,
Tore Sandrell tel. 657 86, Mikael Gowenius tel. 611 26.
Gårdsby Hembygdsförening

Janssons Husvagnar
Tofta Stenskulle
355 92 Växjö

Vi fixar din scooter och dina tillbehör!
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Tlf: 0470 – 229 44 / 0470 – 347252
Fax: 0472 – 704 11 (tillfällig)
Mobil: 070 – 564 85 85 / 070 – 868 85 86
info@janssonshusvagnar.se
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Gårdsbydagen på Tångshult
Text: Christer Jonasson

Söndagen den 23 augusti, en varm solig dag samlades ca 250–300
personer på Tångshult för att deltaga i det återkommande firandet
av Gårdsbydagen. Arrangörerna hade en hel del olika arrangemang.
Chokladhjul som uppskattades mycket av de yngre men även de
äldre deltagarna. Chokladhjulet snurrades av familjen Andersson i
Norra Åreda.
Tipspromenad för vuxna och barn med ett högt deltagande och
diskuterande runt frågorna. Genomfördes av Arne Karlsson och Bo
Isaksson.
Maskinvisningen bestod av dikesrensning/grävning med vimek
skogsmaskin ”mini”. Lars Strömgren förevisade.

Byavandringen runt Tångshult och de andra torpen genomförde
Kenneth Ramner. Kenneth informerade runt de äldre vägarna och
fastigheternas historia.
Hönshuset i Tångshult visades av ägaren Christer Jonasson. Där
många visade starkt intresse med många kniviga frågor. Olika hönsraser visades av Patrik Geijersson och Margareta Moqvist.
Men som vanligt skedde den stora gemenskapen vid våffel-,
korv- och fikaborden där även försäljningen av bröd, potatis, ägg
och hästutrustning förlöpte under 3 timmar.
Ett tack till basgruppen: Lars Strömgren, Arne Karlsson, Alf Svensson, Bo Gunnarsson, Bo Isaksson och Kenneth Ramner.

Cykelvägen klar!
Text: Birgitta Jonsson
Nu har vi fått en fin cykelväg utmed väg 23/37 mellan Sandsbro och
Dalen! Den har kommit till stånd efter påtryckningar och diskussioner mellan bl a Gårdsby sockenråd och Växjö kommun.
På kvällen den 16 juni kunde Gårdsby sockenråd bjuda in till
premiärcykling. Med sponsring av vägentrepenören bjöds på korv
och dryck vid sågen på Vikensvedsvägen. Ett 40-tal personer, både
vuxna och barn, kunde stärkta cykla mot Sandsbro. Olyckligtvis
kom ett litet regn, vilket gjorde att en del vände tillbaka i Sandsbro,
andra fortsatte Toftasjön runt. Detta är en tur på 15km i vacker och
omväxlande natur. Man har under sommaren kunnat se att cykelvägen används flitigt av både motionärer och tävlingscyklister.
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Evenemangskalender FÖR Gårdsby
DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

ons. 16 sep.
19.00
Hoppet
					
					

Nytt arkivmaterial på Hoppet
Vi tittar igenom obearbetat material (foton m.m.) insamlat i socknen av
Knut Svensson på 80-talet. Se sidan 10 i tidningen.

ons. 7 okt.
19.00
Vartorps kvarn
					

Vartorps kvarn, Mörrumsån
Se sidan 10 i tidningen.

fre. 9 okt.
19.00
Villa Vik
					
					

Mamma Mia
Gårdsbykören sjunger låtar ur Mamma Mia och Sega Gubbar
ackompanjerar.

lör. 7 nov.
09.00
Gårdsby församlingshem
					
					

Ystning
Under ledning av Signe Karlsson. Anmälan till Carita Linné Naess senast
30 oktober på telefon 0470–61027. Se sidan 10 i tidningen.

ons. 25 nov.
19.00
Hoppet
					

Berättarkväll i höstmörkret
Se sidan 10 i tidningen.

lör. 12 dec.
11.00–17.00
Smedjan
				
				

Julmarknad
Det blir julmarknad i Smedjan även i år. Vi serverar korv mer bröd,
glögg och pepparkakor.

sön. 13 dec.
16.00
Sporryd
					
					

Luciafirande
Vi träffas med glitter i håret. Ta med er glögg och pepparkakor samt 		
grillkorv så sjunger vi lucia- och andra julsånger i skogen.

Julmarknad i Smedjan!
Förra årets julmarknad blev mycket lyckad.
Nu är det dags att planera årets julmarknad !
Ni som vill ställa ut och sälja i år kontakta:
Ulla-Britt Schill, 0470 – 610 19
Katarina Sandberg, 0470 – 612 55.
Tveka inte utan ta luren och ring oss!
Hälsningar,
Ulla-Britt & Katarina

Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer
den bli otydlig i tryck)
• annonsen bör vara i gråskala
Annonsstopp för nästa nummer av
Gårdsbybladet är 20 nov. Annonser och
eventuella tekniska frågor mailas till
Kajsa Nilsson: hello@kajsanilsson.se. För
prisuppgifter kontakta Micki Gowenius
tel: 070 – 67 61126.

