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Det blir inte bara Gårdsbybladet utan även en tidning som berättar
vad som händer och sker i Gårdsby Församling dvs Gårdsby Kyrka
och Sandsbro Kapell. Kyrknyckeln kommer inte längre i era postlådor
och då har vi tänkt att förmedla församlingens nyheter och händelser i
Gårdsbybladet.
Upp- och ner ?
När ni läser Gårdsbybladet så märker ni att efter sida 12 är resten av av sidorna
upp och ner och ni får vända på tidningen. Då är det Gårdsby Församling som
skriver vad som ska hända och vad som har skett. Fiffigt eller hur?

På väg mot våren
Just nu går jag och tittar ner i
marken för att se om vårlökarna
börjat titta upp. Och jo minsann,
snödropparna har kommit och
när jag tittar noga så ser jag att
både tulpaner och påskliljor så
smått börjar kika upp. Solen har
börjat skina och Herre Gud så
skönt det är efter en så lång och
mörk vinter vi har haft. Vi var
faktiskt ute och vårstädade på
tomten häromdagen. Räfsade löv,
kvistar och annat skräp och tog en kopp kaffe i solen där fåglarna börjat kvittra.
Nu kan vi börja se ljust på tillvaron. Våren är alltid lika välkommen.

Hålla tummarna
Visst höll vi tummarna och oj vad spännande det har varit på OS i Sotij. Guld till
Kalla och tjejerna i stafetten och Guld till killarna dagen efter. Det knottrade sej
när Nelson tappade skidan och trots detta VINNER. Då var det inte långt till
tårarna ska jag säga. Tänk så duktiga idrottsmän/kvinnor vi har. 15 medaljer !!
inte klokt så bra.
Nu stundar snart Vasaloppet och det är också ett lopp med spänning i. I år har det
varit oro ifall det skulle ställas in eftersom det varit för lite snö. Men det verkar gå
av stapeln första söndagen i mars.

tryck

KST Infoservice
upplaga

1900 ex
Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i juni 2014.
Stoppdatum för bilder
och artiklar i mitten på juni
2014.

Men gott folk – ni sitter väl inte fast i fåtöljerna. OS är slut och Vasaloppet endast
en dag. Nä ut och rör på er lite. Bygg upp kroppen och konditionen med härliga
promenader om du inte gillar att springa. Allt är bra för kroppen när du rör på dej.
Nu slutar jag och tycker att vi kan glädjas åt att vi går mot ljusare tider och åt våra
härliga tjejer och killar som kämpat så bra för Sverige. Nån medalj har jag inte fått
men jag har i alla fall bakat semlor ikväll och en saftig saffranskaka med både rom
och äpplen i. Alltid något eller hur?
Ulla-Britt Schill

2

INNEHÅLL

Innehåll Gårdsbybladet nr 1 2014
4

sandsbro - inflyttningsort

6

kulturrundan

8

os på trollbacken

9

fiber i tveta

10

historisk vandring vid stojby

11

sevedstorp gård

12

evenemangskalendern

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

• annonsen bör vara i gråskala

• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli
otydlig i tryck)

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är 15 maj 2014. Annonser och eventuella
tekniska frågor mailas till Mattias Strömberg:
mattias.stromberg@sodra.com. För prisuppgift
kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller
070-550 13 16.

SANDSBRO VVS AB

Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor,
badrum, nybygge och renovering.
Hör av er till Mattias
Tel: 070-237 11 78, 0470-23 555
Mail: info@sandsbrovvs.se
Hemsida: sandsbrovvs.se
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Sandsbro – inflyttningsort
I slutet på 40-talet bodde ca 90 personer i Sandsbro uppdelat på fyra gårdar och några egna hem.
När de små gårdarna lades ner såldes marken till kommunen och till HSB. Pär Beckmans sågverk
byggdes ut och arbetarna ville ha bostäder.
Tomterna tog slut på kort tid. Snart byggdes Glasrikets golfbana och trycket efter mer byggmark
blev ännu större. Nu byggs det som aldrig förr ,villor och andelslägenheter. Sandsbro är populärt!
Varför? Jag har frågat två familjer varför dom valde att bo i Sandsbro.
Text: Sven Schill

Barbro och Börje Backman, uppväxta i Åkarp respektive
Tyringe. Barbro utbildade sig till lågstadielärare och sedan till specialpedagog. Hon var skolan trogen i 43 år
fram till pensionen 2011. Börje kom till I11 i Växjö som
musikelev (flöjtist) 1967. Utbildning i Göteborg 69-70 sedan på musikhögskolan i Stockholm i två år. Därefter blev
det regionmusik i Ystad där Börje ingick i den berömda
blåskvintetten Aulos.1993 flyttade familjen Backman till
Regionmusiken i Kristianstad där Börje arbetade fram till
2004 därefter blev han frilanser till sin pensionering. Barbro och Börje har sex barn som nu är vuxna och utflugna.
Nu ville båda byta miljö och eftersom Börje hade arbetat
i Växjö på sextitalet så sökte de sig dit och efter många
erbjudande fastnade de för Sandsbro
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2011 flyttade de in i en underbar våning med sjöutsikt,
nära natur, bad, golfbana och en stor gemensamhetspool
på gården. Här trivs vi säger båda och Börje tillägger:
folket här är så öppna och lätta att få kontakt med. Sträck
på er Sandsbrobor !

Lotta Hultqvist, uppväxt i Växjö utbildad psykiater. Flyttade till Göteborg och arbetade i Alingsås där hon träffade sin stora kärlek, Tobbe Lundholm som kommer från
Luleå och som också är utbildad psykiatriker. När Lotta
blev gravid bodde dom i en tvåa i centrala Göteborg där
man fick böja på nacken bakåt för att få en skymt av himlen, inte bra tyckte båda.
Eftersom Lotta har sina rötter i Växjö sökte de efter tomt i
trakten. Efter några tomtförslag blev det Minnesotavägen
i Sandsbro. 1998 byggde Tobbe och Lotta ett fantastiskt
trevåningshus, där sonen Ludvig (i dag 17 år) fått och får
växa upp.

Vi trivs väldigt bra här, inte minst Ludvig, som är en duktig ishockey- och fotbollspelare. Sammanhållningen här
är suverän, tycker alla tre.

Välkommen till Villa Vik &
Toftastrand i vår och sommar!
Konferens
Bröllop & fest
Grillkvällar

Dagens lunchbuffé
À la carte
Sommarteater

Hotell
Café
Bageri

Vid Toftasjöns strandkant njuter du av en rykande kopp kaffe
med nybakat, frukost eller en ljuvlig måltid tillagad av råvaror
från det småländska skafferiet.

I vår utökar vi med 12 nya hotellrum med egna uteplatser
Lenhovdavägen 72 0470-652 90 www.villavik.se
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GÅRDSBYRUNDAN

DELTAGARE
GÅRDSBYRUNDAN

10-11 MAJ 2014

Lördag kl 11.00 – 17.00
Söndag kl 11.00 – 17.00
1. Jan Åke Eriksson Sandsbro
Träslöjd, svarvade alster.
Från Tofta strand till Hällkistev mot kyrkans sommarhem,
ta höger mot Lövängesv till nr 11.

10-21. Hantverkshuset i Gårdsby

2. Mona Hagström Stojby
Textil, akvarell
Rottnevägen. Första avtagsvägen mot Stojby kör 1 km
därefter
sväng vänster mot Dalåkra 100 m.

11. Bodil Hörlén
Textil konst

3. Kurt Hermansson Stojby
Trädgårdskonst i järn, trä och betong.
Plats: se nr 2
4. Agneta Lund Stojby
Bildkonst
Plats: se nr 2
5. Marita Gummesson Toftahöjden 34
Silversmycken
Från Sandsbro väg 23, sväng höger mot Vikensved, kör 1
km, sväng höger.
6. Marita Midenius Kyrkeryd
Keramik och tavlor
Från Sandsbro väg 23, ta Norra Åreda höger mot Södra
Åreda, 4 km, 1:a höger sida.
7. Mikael Rask
Olja på duk
Från Rottnevägen, infart Långarör norra sen 1:a avtagsvägen höger kör ca 75 m sjötorpavägen 4.
8. Christina Ögren Gårdsby
Linnekläder och broderi
Mittemot Gårdsby Smedja
9. Peder Gowenius
Lera, Trä, akvarell, olja
Plats: Gårdsby Smedja
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10. Mazisa Gowenius
Möbelsnickeri

12. Jenny Eneroth
Bildkonst, textil
13. Jennie Jaksic
Textil konst
14. Kjell Olsteg
Möbelrenovering
15. Anders Persson
Tråd och träarbeten
16. Åsa Jönsson
Silversmycken och måleri
17. Karin Säll Hansson
Sällsamma smycken
18. Åsa Ring
Bildkonst, Grafisk form
19. Linn Grejder
Bild och textil
20. Ingegerd ”Ninna” Lundin
Akvarell
21. Berglind Magnsdottir
Måleri Skulptur
Lancastervägen 22, Sandsbro

Titta efter Blå-gula vimplar!

GÅRDSBYRUNDAN

Trädgårdskonst tillverkad av Kurt Hermansson.

Sällsamma smycket tillverkade
av Karin Säll-Hansson.

Gul/grön häst tillverkad av Berglind Magnusdottir.

Fantasibild av Bodil Hörlin.

Tavla - vinterlandskap tillverkad av Mikael Rask.

Tavla med båtar tillverkad av Ingegerd Lundin.

Textilkonst tillverkat av Ninni Ögren.

Akvarelltavla tillverkad av Mona Hagström.

Renovering av möbler görs av Kjell Olsteg.
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Vinter OS på Trollbacken!
Trollbackens förskola och fritids är ett föräldrakooperativ som ligger i Gårdsby. I år är det 25 år
sedan starten!
Text: Anna J Liljegren, förskolechef

Fast det inte varit så mycket snö denna vinter ville vi
uppmärksamma att det är vinter OS i år. Det har ju gått
bra för Sverige och det gjorde det för Trollbackebarnen
med. Det var fyra grenar: Snöslalom; spring så fort du kan
mellan konerna. Skidskytte (fast i år blev det utan skidor); åk/spring en runda och sikta sen med geväret, kasta
en (snö-)boll på måltavlan. Kasta prick; bollarna ska in i
OS-ringarna. Backhoppning; stå på en back och hoppa
så långt du kan. Alla barn från 1 till 10 år kämpade väl,
fick diplom och guldmedalj. Vi avslutade med nybakade
bullar. Nästa vecka är vår Hälsovecka. Då blir det morgongymnastik, Spa mm. Kommer det lite snö så kör vi
barnens Vasalopp sen.

Söndagen den 30 mars 2014 kl 12.00-16.00

Öppnar BonBon´s LOPPIS
Då bjuder vi på fika och 20% rabatt på allt.
Förutom att fynda secondhand kan du
köpa dagsfärskt bröd och kakor!
Därefter har vi öppet alla söndagar
12.00-16.00 fram till september.
Välkommen!
Gårdsby Bostorp, sväng av från 23:an

Skylt Gårdsby kyrka.ss
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PORTEN – En roman

med såväl magiska
som veterinära inslag.

Författare: Astrid
Ahlberg, Björnamo
Pris: 225 kr.
Vi köp av boken ring
073-180 88 97
Info: se blogg
astridahlberg.blogspot.se

Fiber i Tveta med omnejd
Som jag skrev i förra numret hade vi börjat gå
runt i stugorna och frågade vilka som var intresserade av fiber och det visade sej att det var
många i Tvetaområdet.
Text: Ulla-Britt Schill

Det tillsattes en arbetsgrupp tillsammans med Risinge,
Kårestad, Vikensved och Södra Åreda. Det är för närvarande ca 110 intressenter totalt och ju fler vi är desto
större chans att få ner kostnader och att projektet går igenom.

Det var många som anammade kallelsen som vi dels
affischerat med och dels lagt ner i postlådorna. Mats Bildh
informerade om fördelarna med fiber i förhållande till
luftburet bredband. Vi fick också uppgifter om tidsplan
och kostnader och alla deltagare hade möjlighet att ställa
frågor till Mats och arbetsgruppen. Det var ett mycket
bra möte. Nu har det bildats en ekonomisk förening som
under våren jobbar vidare med projektet. Är det någon
som är intresserad av fiberanslutning i Tveta-området,
men ännu inte har lämnat in intresseanmälan, kontakta
Henrik Engqvist, Kyrkeryd 0709-90 74 70. Mer information kommer även att finnas på www.veff.se

Den 9 februari ordnades ett möte i Risinge där den sammankallande arbetsgruppen var på plats tillsammans med
Mats Bildh från Wexnet.

Firar 20 års jubileum i år!
Salong
Toftas Klippstuga
Tack alla härliga kunder!
Tidsbeställning: 073-070 68 73
Öppet måndag - torsdag 9.00 - 17.00
Välkomna!

Nu fortsätter vi
20 år till!

Fasta priser på anläggningsarbeten offereras
-Avlopp
-Källardräneringar
-Stensättningar
-Grunder
-Nedtagning av träd

Martin Olofsson 073-526 37 97

Funderar du på nytt enskilt avlopp? Var ute i tid och låt mig projektera i höst, gräva provgrop, lämna siktanalys, sätta
grundvattenrör för avläsning av grundvattennivån de blötaste månaderna, för att till våren ha klara godkända handlingar för
din anläggning. Jag är diplomerad av kommunen. Ring för referenser
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Sommarsuccén åter på Villa Vik 2014!
LinneaTeatern ger
folklustspelet

Intill restaurang Villa Vik i Sandsbro alldeles norr om Växjö ligger den vackra
Toftasjön. Där är en ung flicka nära att drunkna en sommardag. Personen som
räddar henne är förstås en riktig hjälte! Det är bakgrunden till ett lustspel av det
tyska paret Franz Arnold och Ernst Bach som bl a har spelats av Nils Poppe.

n
e
t
l
Hjä
tas jön
f
o
T
n
frå
norr om Väx jö
v

10

taurang Villa Vik
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Sommarsuccén åter på Villa Vik 2014!
Intill restaurang Villa Vik i Sandsbro alldeles norr om Växjö ligger den vackra Toftasjön. Där är en ung flicka nära
att drunkna en sommardag. Personen som räddar henne är förstås en riktig hjälte! Det är bakgrunden till ett
lustspel av det tyska paret Franz Arnold och Ernst Bach som bl a har spelats av Nils Poppe.

Nu ges pjäsen av LinneaTeatern i sommar som en uppföljning av succén med FATTIGA FRIARE för ett par år sedan.
Regissör är revyveteranen Stefan Leske som i vanlig ordning har plockat ihop en ensemble som vet hur man
ska få snurr på handlingen och sätta skämten så att publiken får skratta: Patrik Dahlberg, Gabriella Leske,
Sven Flyboo, Emelia Sallhag, Inga-Lill Leske, Niklas Andersson, Carina Engman och flera kända aktörer.

18 juli – 3 augusti 2014 · Biljetter 0470-233 37

Nu ges pjäsen av LinneaTeatern i sommar som en uppföljning av succén med
FATTIGA FRIARE för ett par år sedan.

18 juli – 3 augusti 2014 · Biljetter 0470-233 37

SEVEDSTORP GÅRD
Var ligger Sevedstorp gård kan
man fråga sig. Den ligger mellan Braås och Eke ca 5 km från
Braås. På gården bor Ingrid
och Lars Johansson som driver
jordbruk, dikor och ungdjurs
uppfödning. På gården finns ca
25 dikor och 80 ungdjur som
har naturbetes marker. Tidigare
har djuren skickats till slakt.
Text: Christer Jonasson

Barnen Nicklas, Daniel och Malin
har flyttat från gården men hjälper
till vid behov. För mer än 1 år tillbaka
bestämde Ingrid och Lars att sälja
sina djur direkt till konsumenterna.
Första djuren gick till vänner och
närstående. Sakta byggdes det upp
ett kontaktnät av kunder där Gårdsby
Matmarknad 2013 var en viktig del .
Konceptet är att sälja en nötköttslåda
på ca 10 kg som innehåller nötfärs,
och andra fina köttbitar, färdiga att
sanvändas eller frysas in. Ingrid säger
att det har blivit ett mervärde att få
göra hela processen själva och möta
kunderna och deras krav på produkterna. De känner att det hängmörade

kött som Lars och Ingrid levererar är
mycket uppskattad och kunderna är
nöjda.
Köttlådorna levereras ut till kunderna
från kyllaget på Gårdsby Tångshult
där de hämtar ut sina lådor. Lars och

Ingrid kommer att fortsätta med att
leverera sina köttlådor till sin kundkrets trots att det är mycket arbete
men det ger stor tillfredställe säger de.

Välkomna att beställa er matlåda
av Ingrid och Lars
Tel. 070-833 08 76
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2014
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Skepp Ohoj
Gårdsbykören och Sega Gubbar underhåller.
Villa Vik serverar buffé från kl 18.00

(S)

Fred. 21 mars

kl 18.00

Villa Vik

Sön 30 mars

kl 12.00-16.00

Gårdsby Bostorp

Sön 6 april

kl 17.00

Församlingshem- Kjell Johansson fortsätter visa filmer från
met i Gårdsby
svunna tider.

(H)

Sön 13 april

kl 16.00

Toftastrand, 2
vån i Sandsbro

Sockenrådets Årsmöte

(S)

Lör 26 april

kl 13.00

Samling vid badplatsen i Stojby

Följ med på en väghistorisk vandring genom
Stojby

(S)

Sön 27 april

kl 17.00

Församlingshem- Årsmöte med fika
met i Gårdsby

Ons 30 april

kl 20.00

Fred 2 maj

Bon-Bon´s LOPPIS öppnar för säsongen.
Vägvisning vid väg 23

(H)

Bolet vid
Gårdsby kyrka

Valborgsmässofirande. Vi tänder bålet (hoppas vi) och sjunger in våren. Ta med fikakorg
och korv så grillar vi.

kl 19.00

Smedjan i
Gårdsby

PUB Premiär. Kom, träffas och trivs med ett
glas öl eller vin, samt korv/bröd

Lör 10 maj

kl 10.00

Hembygdsgården Städdag på Hoppet. Ta med borstar, räfsor
Hoppet
mm. Vi serverar korv och kaffe

Lör 10 maj
Sön 11 maj

kl 11,00.17.00

Hämta broschyr
på Villa Vik och
Toftastrand

Konst Hantverks och kulturrunda runt
omkring i Gårdsby

Sön 25maj

kl 10.00

Samling: Rastplatsen Innaren
vid väg 23

Arnö. Vi åker ut med flotte. Ta med lie, räfsor
mm och fikakorg.
(H)

Fred 30 maj

kl 19.00

Smedjan i Gårds- PUB-kväll
by

Fred 27 juni

kl 18.30

Villa Vik

18 juli-3 aug

Ring
0470-652 90

Villa Vik

(S)
(S)
(H)

(S)

(S)

Musik i Gårdsby. Underhållningen med Sega (S)
Gubbar börjar ca 20.00
Hjälten från Toftasjön. Ett folklustspel. Det
serveras supé i Villa Viks matsalar Och även
fika,smörgås öl och vin i pausen

Hej alla ni som läser vår tidning
Vi blir jätteglada om ni har idéer eller artiklar som ni tycker ska vara med i tidningen. Om ni inte själv vill skriva
kan ni ringa till mej.
Ulla-Britt Schill
Telefon 0470-610 19 eller 070-772 10 19
12

