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VÅR? VINTER – VINTER? VÅR...
(12 febr)
Det är ändå inte riktig vårkänsla i luften. Februari är en lömsk månad. Vi har haft grönt nästan hela
vintern men så kommer februari med kyla, is och snö. Hur kul är det när allt är mörkt
trots Kyndelsmässosöndagen (ljusets återkomst). Den dagen var såå mörk men ok ljuset HAR kommit det märks både morgon och kväll. Ger lite hopp. Hur ser trädgården ut? Perennerna är vissna
och allt ser förfallet ut just nu. Kan det verkligen blomma om några månader, tänker jag för mej
själv. Men alla tidigare år händer det ofattbara – solen – den värmer upp och det börjar spritta i
träden. Gör vi en närmare titt i rabatterna så ser man tecken på liv! Men det har inte startat än. Allt
ligger och väntar och avvaktar. Ligger i startgroparna och så pang börjar naturen leva.
Men tills dess är det skönt. Utan dåligt samvete kan vi hålla oss inomhus och läsa
böcker, baka, lösa korsord eller det man själv vill. Jag tar in våren med tulpaner som är så fina nu
och sen går jag ut och tar blåbärsris och sticker ner. Efter en vecka ungefär blir det sk blåbär på
kvistarna.
(28 febr)
Förra veckan var det underbart fina dagar. Var ute och gick långa skogspromenader i solen som
värmer riktigt skönt.och vet ni – vi hörde talgoxen som sågade. Då blir man glad. Idag den 28
februari, är det fettisdag och då bjuder jag mej själv på en riktigt god semla.
(4 mars)
Nu är vi inne i mars månad och snön är borta, men det blåser ändå kallt och på morgnarna är det
minus. Jag har fortfarande min vinterjacka på som är så skön och varm. Borde kanske ta fram min
vår/sommarjacka nu när det går mot vår. Tog den på prov en dag men – nej – jag frös så min vinterjacka får hänga med ett tag till. Det sägs att man ska svettas in våren och möta hösten frysande.
En dag är det naturligt att slänga vinterkläderna och ta fram sommargarderoben.
Om några veckor ska vi ställa om våra klockor till sommartid. Vi ska ta tillvara ljuset och det är ju
bra även om morgnarna är mörkare. Jag är en motvalls kärring. Jag har aldrig ändrat min klocka,
varken framåt eller bakåt. Jag går efter solen och det fungerar för mej.
Nu går ju filmen 101-åringen och förra året var det 100-åringen. Men det är inte enbart på film
det är 100-åringar för även i Gårdsby har vi 100-åringar. Läs om detta inne i tidningen. Nu tar
skrivandet slut för min del . En sak är säker – vi går mot ljusare tider.
Tack för ordet!
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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

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är maj 2017. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill:
schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller
070-550 13 16.

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se

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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Skolorna i Gårdsby
socken – förr och nu
I Gårdsbybladet nr 3 och 4 – 2016 skrev jag om Häljaryd,
Hultäng, Gårdsby, Notteryd och Stojby skolor. Nu är vi
framme i början på sextiotalet och då har alla dessa fem skolor
lagts ner. Alla barn i Gårdsby socken skjutsas till Sandsbro
nybyggda skola som började byggas 1961 och var klar 1963.
Om och tillbyggd år 2005. Tyvärr inträffade en olyckshändelse
vid nyår så delar av skolan förstördes men nu är reparationerna
igång och till sommaren är skolan klar för full användning och
cirka 450 barn kan åter använda sin skola fullt ut.
Sandsbro skola är bland annat känd för sin fina musikundervisning.
Text och foto: Sven Schill med bistånd från kommunens arkiv
Reparationen av Sandsbro skola är i full gång.

Sandsbro skola som den kommer ser ut när den klar.

KLOCKANS EL
& HANTVERK
Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på tfn
070-174 76 44
073-142 02 67
Ante och Marita Midenius
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Skåpet är tillverkat av Invgar Jonsson.

Gårdsby skytteförening 100 år
Den 22 mars 1902 samlades 27 personer i sockenstugan i Gårdsby kyrka och bildade Gårdsby
skytteförening. Styrelsen valdes med folkskollärare Carl Rhodin som ordf. Vice ordf, handl. J-G
Svensson, Kråkenäsryd, sekreterare volontärkorpral J-G Sjö, Tofta, vice sekr. J Aug Alexandersson,
Tveta Västregård Kassaförvaltare byggm C M Örn, Gårdsby.
Text: Ingvar Jonsson

Avtal gjordes med kamrerare G Möllenborg, Kråkenäs att
anlägga skjutbana i Åsabacken vid Grimsberg samt att inköpa
10 st Remingtongevär av 1867 årsmodell.
När frågan om kallelsen till årsmötet kunde godkännas blev
svaret följande: ”Kallelsen godkändes eftersom den tvenne
söndagar i följd kungjorts från prediksstolen i Gårdsby kyrka”.
1905 hade mausergevär mod-96 inköpts och detta medförde
att tidigare skjutavståndet på 100 m kunde utökas till 200 och
300 m. Ny skjutbana anlades vid Bossmosse nära Lövskog.
Protokoll och kassabok visar på verksamhet. 21 år senare, den
6 juni 1937 skedde en nystart, där viktigaste uppgiften blev att
ordna en fungerande skjutbana. På sensommaren 1941 togs
den nya banan vid Kråkenäsryd i bruk. Många förenings-

medlemmar har bidragit med arbete vid skjutbanan och vid
föreningens årliga fältskjutning. Herman Johansson och två
generationer Strömgren har under alla åren upplåtit mark
till skjutbanan utan ersättning. På frågan om vem som haft
störst betydelse för föreningen är nog svaret Ture Lindau som
från 1938 var både ordförande och sekreterare ända fram till
sin bortgång 1993. Han blev också den förste av tre skyttar i
föreningen att bli förbundsmästare 1947. Efter stora framgångar resultatmässigt på 60- och 70-talet, minskade antalet
aktiva och all verksamhet upphörde 2002.
Den som vill veta mera kan vid hembygdsföreningens aktiviteter på Hoppet se skåpet med föreningens vandrarpriser, ta
del av resultatlistor, årsberättelser och tidningsurklipp.
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KYRKERYD

– en liten by förutan gata

Trots sin litenhet så händer det stora saker
där. Tre duktiga tjejer med konstnärlig ådra har
målat, ritat och modellerat fram fantastiska
alster.
Text: Ulla-Britt Schill

Marita Midenius är en duktig keramiker. Hon har bott länge i
Kyrkeryd och har även visat upp sin konst på Gårdsby konstrunda Maritas dotter Malin har sen skoltiden varit duktig att
tecka och måla och har ställt ut några fina tavlor i ateljen.
Sen några år tillbaka fick Marita och Ante nya grannar. Det
var Linn och Henrik. Då visar det sej att Linn är en hejare på
att teckna.
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Nu har dessa damer slagit sej samman och Ante, som är
Maritas man, har byggt en atelje där konsten visas upp. Så nu
har lilla Kyrkeryd fått ett eget Louisiana.
Öppettiderna är:
Första helgen i varje månad mellan kl 11.00 – 17.00.
Åk till Kyrkeryd och titta på de fina konstverken. Det är verkligen värt ett besök.

Linn

Marita

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

David annons.indd 1
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Konfirmander årgång 1917! Övre raden från höger: Idon Johansson Ekeberget, Allan Johansson Norra Åreda, Erik ? Axenberg (eller Ejnar
Johanssson Notteryd), Ragnar Thaung Björnamo, Erik Gustafsson Åreda Mellangård, Georg Kambring Norrgårda, Hugo Svensson Norrelund
Tveta, Janne Johansson Norrgårda Mellangård.
Undre raden från höger: Elsa Pettersson Kråkenäs Östregård, Ida Kron Wikensved, Ellen ? Notteryd, Pastor Lagergren, Agusta Blomgren
Hacksjöhult Tveta, Hanna Johansson Arnö.

Ett hundraårigt konfirmandkort från Gårdsby socken!
Hembygdsföreningen i Gårdsby har i sitt arkiv en samling konfirmationskort skänkta av prästen
S E Lagergrens barn, åren 1901-1921 (med undantag av år 1903, 08, 09, 18 och 1919) dessa är
inskannade och finns lagrade digitalt. De flesta konfirmanderna är identifierade och nerskrivna
på papper sen tidigare!
Text: Ulla-Britt Schill

Fotografier på årgångarna 1922-1939, har vi 1923, 28, 30, 31,
35, 37 och 1939 övriga saknas.
Dessutom finns årgångarna 1940-1966 (med undantag av
1941, 49, 64 och 1965) då med Eric Persson som konfirmandlärare! De här finns som “Minne från Konfirmationen”
små häften med bilder på prästen, exteriör/interiör av kyrkan
och en samlingsbild på konfirmanderna, vilka är namngivna i
bokstavsordning! Detta gör tyvärr att det endast de som känner till personerna på bilderna som kan identifiera dem.
Fotografier efter 1966 har vi endast 1974-79 i vårt arkiv.
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Om det är någon som har ovan nämnda konfirmationskort
som vi saknar och vill hjälpa till med identifieringen får ni
gärna höra av er till hembygdsföreningen. Då kan vi låna dessa
för att göra kopior på bilderna för att komplettera samlingen,
därefter ska dessa också skannas in!
Tore Sandrell /Gårdsby sockens hembygdsförening
Telefon 0470-657 86
E-post styrelse.hembygd@gardsby.se

Ett lyft på
TOFTASTRAND
Toftastrands Hotell och Konditori har bytt utseende och fått ett rejält lyft både på utsidan och insidan. Det är inte enbart läckra kakor och bullar som frestar ögonen utan nu kan man sitta i kaféet
både uppe och nere och njuta av utsikten mot Toftasjön.
Text: Ulla-Britt Schill

Börje och Inger Svensson köpte Toftastrand 1993 (som då
hette Sandsbro Hotell) Anledningen var att dottern Jessica
hade gått livsmedel teknisk linje i gymnasiet samt kockutbildning -92. Jessica nöjde sig inte med det utan blev Diplomerad
Konditor -96.
År 1997 renoverades köket och serveringslokalen och 2004
utökades bageriet och rummen renoverades. Två hotellängor
flyttades från glasriket och byggdes upp vid Toftastrand. Året
var 2014.

Sen flera år har Jessica ingått i företaget (där också Villa Vik
ingår) och det är väl Jessica som håller i rodret med stöd från
mamma och pappa. I år har Toftastrand fått en ny entre och
serveringslokalen är utbyggd både uppe och nere. Bageriet
byggs ut och snart kan man få en fika serverad direkt i bilen
Drive in kaffe eller vad det heter, allt detta finns i lilla Sandsbro ...fantastiskt!
PS. Det har ryktats att ytterligare en hotellänga ska byggas. DS.
Passa på - gå in och njut av en fikapaus i det nya fina kaféet.
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FIBER PÅ GÅNG!

Fiber snart till Tveta och Vikensved
En bra internetanslutning till bostaden är snart lika viktigt som att att ha el indraget. Internetuppkoppling kommer krävas för att ta del av olika tjänster, tex Netflix och Viaplay som har blivit
populära senaste åren.
Myndigheter och banker vill att du ska göra dina ärenden på
deras hemsidor. Samhällstjänster via fiberanslutning, tex trygghetslarm och vård på distans har redan börjat dyka upp. Bla
Växjö kommun har ett pågående projekt. Jag brukar säga att
det fasta telenätet fungerade bra i 100 år och fibernätet kommer att fungera lika bra under de kommande 100 åren. Mobila
tjänster finns och har lovordats länge, men det gäller oftast
inte på landsbygden. Oftast brukar datamängden ta slut, innan
månaden gör det. Tillgång till fiber och närheten till Växjö gör
det attraktivt för husköpare.
Under 2013 började några engagerade personer i Kårestad undersöka intresset för att få igång ett fibernät. Intresset verkade
finnas och Södra Åreda som ligger angränsande, kom ganska
fort med i planeringen. Även Risinge och Vikensved kom med
under hösten. Jag och min sambo tittade precis på att köpa hus
i Tveta och jag fick höra om fiberprojektet i Kårestad/ Södra
Åreda. Det gjordes med hjälp av blivande grannar snabbt en
intresseundersökning i Tveta. Det verkade som intresset fanns
och Tveta kom med i projektet i november/december. Just att
vi var så många byar tillsammans, skulle senare visa sig vara
ett lyckodrag.
I februari 2014 hade vi vårt första informationsmöte i Risingegården för att presentera projektet. Vi bildade då även en
ekonomisk förening och valde en styrelse. Namnet blev Växjö
East fibre Ekonomisk förening, med förkortningen Veff. Vi
funderade ett tag på Växjö Östra FiberFörening, men förkortningen föll oss inte i smaken...
Vi insåg ganska snabbt att vi behöver bidrag för att få ihop
detta projekt ekonomiskt. Det fanns pengar avsatta i EUs
landsbygdsprogram. Programmet blev försenat ett antal gånger
och vårt arbete var lite på sparlåga tills sommaren 2015. Sedan
började arbetet med att göra en bidragsansökan.
I maj 2016 fick vi äntligen besked om bidrag. Vi var en av tre
ekonomiska föreningar som fick bidrag i Kronobergs län. De
andra projekten som fick bidrag drivs av kommunala eller
privata bolag. Det hade sökts för dubbelt så mycket pengar
som fanns att dela ut och många mindre föreningar fick inget
bidrag alls. Vi hade lite tur med poängen i vår ansökan då vi
var tillräckligt stora (över 200 fastboende hushåll gav maxpoäng) och hade tillräckligt bra anslutningsgrad. Vi var då ca
150 medlemmar i föreningen.
Under hösten har styrelsen grovprojekterat och under januari
och februari har vi haft byamöten där vi gått igenom var och
hur nätet har tänkt byggas. När detta skrivs är det 210 anslutningar. Det är över 6 mils grävning och budgeten ligger
på ca 11 miljoner. Många medlemmar har tillkommit senaste
månaderna. I flera byar är det över 85% som vill vara med. Det
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är ett av de större byanäten i Växjö kommun, även i länet. Det
finns större i västra delen av länet, men de drivs av kommersiella aktörer med avlönade projektledare.
Maxkostnaden är satt till 25000kr per fastighet, men troligen kan det minska en del med ökad anslutningsgrad. Det är
viktigt att så många som möjligt går med från början, för att
få ner kostnad per anslutning. Det blir avsevärt dyrare med
efterinkoppling när det ska grävas till närmsta kopplingsskåp,
som kanske ligger 500m bort. Vi förbereder bara för befintliga
medlemmar. Det som däremot förbereds är en anslutning mot
Attsjö, så att även de kan få fiberanslutning. Projektet i Attsjö
görs i det kommunala energibolagets regi.
Styrelsens arbete framöver är att fastställa grävsträckor och
teckna markupplåtelseavtal med markägare på sträckningen.
Sedan att söka tillstånd för grävning av bla Länsstyrelsen och
Trafikverket. Efter det kommer upphandling av en eller flera
entreprenörer. Med reservation för tillgängliga grävmaskiner, så är förhoppningen att det kan börja grävas under sena
hösten. Planen är att det ska vara helt klart till julafton 2018.
Information är alltid viktigt i ett projekt och vi lägger ut senaste nytt på www.veff.se
Henrik EngqvistOrdf. Växjö East Fibre E.F.

Skapande verkstad
För barn från 5 år kommer det att ordnas aktiviteter
på hembygdsgården HOPPET.
Tiderna är
söndagen den 9 april mellan 11.00-17.00
söndagen den 7 maj ”
”
söndagen den 4 juni
”
”
Olika teman varje gång
Har ni frågor – ring Sara Richter 070-924 19 01
Kom och ta med barnen så vi kan ha kul.
Välkommen!

Allsång på Villa Vik med
Gårdsbykören och Sega Gubbar
Fredagen den 31 mars kör vi igång med Allsång.
Vi sjunger glada sånger om vår och sommar
tillsammans. Vi behöver sång och musik efter en
mörk vinter.
Villa Vik serverar buffé från kl 18.30 Pris: 255,Glöm inte att boka bord på telefon 0470-650 92!

Smedjan öppnar
för säsongen
Våren närmar sig och då öppnar Smedjan sina portar med
öl,vin,korv och snacks och goda vänner.
Vi jobbar med att få musikanter också men kan i dagsläget inte
skriva vem det blir.

Öppettiderna är 19.00-23.00
Fredagar den 12 maj, 2 juni, 7 juli, 28 juli och 25 augusti.
Vi kommer att ha levande musikanter!
Vi ses i maj – Välkomna!

Valborg på HOPPET
Nu går vi väl alla och väntar på våren, blåsippor och vitsippor.
Vi firar Valborg på Hoppet i år också och sjunger att Vintern
rasat ut.

Tid: ca 19.30-20.00
Ta med er fikakorg och korv som vi grillar tillsammans.
Välkomna alla Gårdsbybor

VÄLKOMNA TILL TOFTASTRAND KONDITORI & HOTELL & VILLA VIKS MATSALAR
Möt våren med en fika på Toftastrands nyrenoverade café!
Vi har nybakat veckans alla dagar.
Villa Viks Matsalar serverar a la carté lördag och söndag.
I de stilfulla och vackra matsalarna ordnar vi gärna fest,
bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.
WWW.VILLAVIK.SE
TELNR 0470‐65290
KONTAKT@VILLAVIK.SE
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2017
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Fred 31 mars

18.30/20.00

Villa Vik, Buffé
serveras fr o m 18.30

Allsång

(S)

Sön, 2 april

16.00

Församlingshemmet
Gårdsby

Årsmöte

(H)

Lör 22 april

10.00

Hembygdsgården
HOPPET

Städdag

(H)

Sön 30 april

19.30

HOPPET

Valborgsfirande

(S + H)

Fred 12 maj

19.00-23.00

SMEDJAN i Gårdsby

PUBEN Smedjan öppnar

(S)

Sön 14 maj

14.00

Norrgårda hos Semex

Info om företaget och historia om husen i Norrgårda

(H)

Sön 28 maj

14.00

HOPPET

Christer Lindqvist botaniserar

(H)

Fred 2 juni

19.00-23.00

SMEDJAN i Gårdsby

PUB

(S)

Sön 18.juni

14.00

Stojby brandstation

Byavandring i Stojby med besök i brandstn, info om
Stojbys alla gårdar delas ut.

(H)

Fred 7 juli

19.00-23.00

SMEDJAN i Gårdsby PUB

(S)

Fred 28 juli

19.00-23.00

SMEDJAN i Gårdsby

PUB

(S)

Fred 25 aug

19.00-23.00

SMEDJAN i Gårdsby

PUB

(S)

Välkommen på
våra aktiveteter!

Hembygdsföreningens Årsmöte
Vi håller årsmöte söndagen den 2 april 2017
kl 14.00 i Gårdsby Församlingahem
Välkomna!

Tel 073-526 37 97

