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Här är den sköna sommaren!
Vintern har rasat ut. Vi har stått vid majbrasan och sjungit.
Naturen har vaknat och allt står i sin fagraste blomning. Den ljusa underbart gröna
färgen är som allra vackrast nu. Fåglarna sjunger för full hals, det är en fröjd att gå
i skogen och bara njuta och lyssna. Jag kan inte så många fågelläten men det spelar
egentligen ingen roll. Det viktiga är att dom sjunger för mej och er andra och att vi
kan njuta av sången.
Nu skulle jag vilja stanna tiden så vi kunde njuta av allt det vackra lite längre.
Sommarvärmen har kommit så jag har planterat sommarblommor i alla krukor och
kan sitta och njuta av blomsterprakten ända till hösten. Möblerna har kommit fram
på balkonger och altaner. Jag har gjort första rabarberpajen av trädgårdens egna
rabarber och så gott det smakar med vaniljsås och en kopp kaffe.

Mattias Strömberg

Att grilla är också väldigt gott.
Jag tröttnar inte på det men det är
nog för att det ingår i sommarens
härligheter. Lukten från grillen
tillhör sommaren.

medverkande i detta
nummer även:

De svenska jordgubbarna smakar
alltid himmelskt gott, tycker i alla
fall jag.

Ulla-Britt Schill
(redaktionsansvarig)
0470-610 19
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Snart firas konfirmanderna, studenterna, skolavslutningar, bröllop mm. Varför inte ta studenten en gång till och fira en härligt solig dag. Bjud in
några vänner på studentfest så börjar dom nog undra hur det står till haha men vad
gör väl det, det viktigaste är att vi firar inte sant? Nationaldagen måste firas och direkt därefter Pingsten, hänryckningens tid med liljekonvaljer och sen Midsommar
med sillen och nypotatisen. Det är många sommarfester som vi kan fira, härligt.
Nu är det också en bra tid att åka på utflykter och varför inte åka mot Urshult och
se alla äppleträden som står i blom. Fantastiskt vackert. Glöm inte att ta fikakorgen
med och njut i gröngräset.

Ta vara på dagarna och NJUT och känn er hänryckta!
Ulla-Britt Schill
tryck

KST Infoservice
upplaga

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

• annonsen bör vara i färg

• 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 augusti 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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Premiär den 2 maj 2014
Puben Smedjan i Gårdsby öppnade
Text: Ulla-Britt Schill

Så var det dags för invigning av Puben för säsongen. Vi
höll tummarna att vädergudarna skulle vara bussiga och
tänk det hjälpte - det blev fint väder, varken regn eller blåst.
Och...............
.........vi hann knappt öppna dörrarna förrän vi hade de
första törstiga gästerna!
Och det kom fler och fler och fler - vi skrev in mer än 80
medlemmar och det är vi jätteglada för. Stämningen var
på topp, alla pratade, skrattade och trivdes.
Det var en hel del barn också som åt Bullens korv, drack
läsk och verkade att trivas dom också.
Med så mycket trevliga och glada människor kan man
bara trivas och må bra.
Tack alla som gjorde kvällen så trivsam och glad!
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Släpp kossorna loss det är VÅR
Söndagen den 4 maj var det kosläpp hos Karl-Erik Lennartsson i Gasslanda

Text: Ulla-Britt Schill

Nu var det dags för Rosa, Gullan och dom andra damerna
att komma ut i naturen för första gången i år. För kalvarna var det första gången i deras liv och de var ganska
tveksamma och ville gå in igen men cowboy Karl-Erik
motade. När de kände det mjuka gräset och solen som
värmde började kalvdansen.

Som fruntimmer gör ibland blev det uppgörelse vem som
skulle bestämma och de stångades och frustade, men det
varade inte länge förrän lugnet infann sej och alla började
lugnt beta av det gröna saftiga gräset.

De skuttade glatt omkring men ville helst vara nära mamma.

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

KONST- OCH
KULTURRUNDAN

I GÅRDSBY 2014
Text: Mona Hagström

I år var det 22 utställare, flera i Gårdsby Hantverkshus och en del i sina hem. Dessutom var det
flera nya konstnärer som ställde ut, roligt och spännande.
Har pratat med en del konstnärer och alla tycker det är roligt att
så många är intresserade och åker runt och besöker oss.
Vädret var dessutom perfekt med sol och värme.
Jag och min sambo Kurt har vår utställning hemma i Stojby.
Naturligtvis en hel del förberedelse, men det är det värt. Vi hade
ca 100 mycket trevliga och stimulerande besökare .Dessutom
ställde min kompis Agneta också ut sina tavlor hos oss så vi var
tre stycken som kunde ta hand om besökarna. Vi bjuder på kaffe
med hembakat bröd som är mycket uppskattat.
Vi sålde en hel del konst och hantverk och är väldigt nöjda med
denna helg.
Vi ser redan fram emot nästa års utställning.
Tack till alla som kom och besökte oss!
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KRYSSNING VILLA VIK

Kryssning på Villa Vik
Den 9 mars i år framförde Gårdsbykören och
Sega Gubbar en föreställning som kallades
Skepp Ohoj följ med på kryssning. Namnet
valde vi eftersom det skulle föreställa ett kryssningsfartyg som gick från Toftasjön – GöteborgEngland och Sydamerika.

Vi var ganska nervösa innan föreställningen men det lossnade när vi märkte att publiken skrattade och var med och
sjöng allsånger som vi lagt ut på borden.
Det blev en trevlig kväll.

Text: Ulla-Britt Schill

Melodierna vi sjöng och spelade var bl a Lasse Dahlkvist
och Evert Taube blandat med små sketcher.
Det serverades kvällsbuffé med allehanda godheter innan
föreställningen och sen satte Dom Sega och kören igång.

Företagspresentation: Hej, jag heter Martin Olofsson, bor i Norra Åreda. Jag har gjort en satsning med målet att kunna
jobba lokalt med entreprenadrelaterat arbete. Focus ska vara på prisvärdhet och kvalitet med en flexibel maskinpark.
Grävning och anläggning av grunder, avlopp, skogsvägar, diken, planer, dammar, stensättningar mm. Nedtagning av
träd med ersättning för virkesvärdet och bortkörning av ris. Manuell huggning, skotning mm.
Maskiner:
-Bandgrävare med scanlaser höjd- och fallsystem,
-Grävlastare
-Traktor med dumpervagn
-Traktor med skogsvagn

Tel 073-526 37 97
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Ekologisk- och närproducerad mat
När grisen har det bra på sin gård, när sylten kokas på ekologiska lingon, när mejeriet hämtar mjölk
från granngårdarna, när hönorna får promenera runt ute och inne, när maten transporteras smart,
när charketuriet vårdar sina familjerecept och sitt hantverk då smakar maten på ditt matbord extra
gott. Och det är precis så som Familyfood, företaget som packar och levererar matkassar med lokal
mat, sköter sin verksamhet.
Text: Lotta Alberius och Tobias Gustavsson

I Familyfoods matkasse hittar du utvalda matvaror från
lokala producenter som brinner för goda råvaror. Det finns
så många härliga gårdar alldeles nära oss, berättar Lotta
Alberius på Familyfood, gårdar som arbetar nära naturen
och nära djuren och de har en sådan glädje och ett stort
kunnande om sitt mathantverk. Vi besöker alla våra producenter, fortsätter Lotta, vi ser hur gårdarna fungerar och
vi lär oss om djuruppfödningen, odlingarna, syltkokandet eller vad det nu kan vara och detta försöker vi sedan
berätta om i våra recept och med vår matkasse. Vi planerar
vilka produkter som ska vara med i matkassen ibland flera
månader i förväg för att kunna planera tillsammans med
grönsaksodlaren vilka grödor som ska sås eller med köttbonden på den lilla gården när slakten är.
Vi kan inte göra allt, poängterar Tobias Gustavsson på
Familyfood, men vi försöker att göra så bra och så gott
vi kan tillsammans med alla våra lokala producenter. När
vi inte kan handla lokalt försöker vi i så stor utsträckning
som möjligt handla ekologiskt. Tobias berättar vidare att
alla varor beställs till Gårdsby där Familyfood arbetar tillsammans med Christer Jonasson när det gäller packning

och vidare leverans av matkassarna hem till kunderna.
Många kunder hittar också ut till gården för att själva
hämta sin matkasse för då kan man nämligen passa på att
köpa KRAV-ägg direkt från Christer, skrattar Tobias. När
vi beställer och packar matkassar på detta sätt, tror vi att
maten som kommer till ditt kök har fått en så naturlig, effektiv, smart och kort väg som möjligt.
I höstas uppmärksammades Familyfood på Dagligvarugalan och fick priset för Årets satsning på närproducerad
mat. Det var så klart väldigt roligt och hedrande att få
ett nationellt pris och ett erkännande att vi faktiskt gör
något riktigt bra, menar Lotta Alberius. Och innan Lotta
och Tobias åker iväg på sitt nästa gårdsbesök tipsar de om
att boka in lördagen den 23 augusti för då är det dags för
Matmarknaden i Gårdsby ,Tångshult. Det är tredje året
nu som Familyfood tillsammans med Christer på Gårdsby
ordnar en matmarknad där lokala producenter visar upp
sin produkter. Kom och se vad gårdarna nära dig kan erbjuda, drick en kopp kaffe, ät lunch, gå runt på gården,
handla med dig något gott hem och bara njut av en dag
på landet.

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!
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Nu fortsätter vi
20 år till!
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Väghistorisk vandring vid Stojby
Den 27 april bjöd på ett strålande vårväder.
Det var många som kom och ville informeras
hur färdvägarna såg ut runt Stojby. Det blev en
mycket Intressant dag och ni som inte var med
får här en historisk berättelse av Christer.
Text: Christer Lindqvist

Stojby är förvikingatida namn på byn och skrevs stokby
1365 och det tyder på att här över Rottneån har det funnits en så kallad stockbro (spång).
Runstenen bekräftar att här har det funnits en gård på.
Redan på denna tiden fanns det någon form av färdväg.
I Stojby finns det på vissa ställen rester kvar av de gamla
historiska vägarna.
Det finns flera gravrösen från bronsåldern längs de vägar
vi går och det tyder på att redan på den tider så fanns det
någon form av led som sträckte sig längs med vattendragen och som senare blev dagens vägar.
Vi går på en del av den gamla kungsvägen (riksvägen) som
kom till på 1600-talet. Det var de vägarna som var bäst
framkomliga och det var på dessa vägar som Kungen och
hans följe red omkring på i landet.
Milstenarna som står längs dessa vägar kom till på
1600-talet och ofta av trä som sedan ersattes av gjutjärn
när järnbruken uppfördes runt omkring i trakten.
Milstenarna visar hur långt det var till nästa gästgiveri/
skjutsstation och gästgiveriet var placerat mellan 1½ till 2
mils mellanrum.
På en del platser låg stenmurarna på bägge sidor om den
smala slingriga vägen och gårdarna låg nära, som då talar
om att det är en gammal väg.

Vi går förbi en gård som heter Bjurnäset (fornnordiska för
bäver), och det bekräftar att platsen är gammal.
De flesta historiska vägar går ofta dit där de medeltida
kyrkorna fanns, för kyrkorna var de viktigaste platserna
och där uppfördes ett litet sockencentrum.
På medeltiden fanns det inte så många vägar i Sverige
utan det var mest klosterleder som kopplade ihop samtliga
kloster i Sverige.
De vägar som vi kör på med våra bilar idag är kanske rester
av de urgamla leder som våra förfäder förflyttade sig på
genom landet.

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.
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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

Förskolans Dag

på Trollbacken med hästtema
Den 15 maj firades Förskolans
dag över hela landet och på
Trollbacken var temat hästar.
Barn och pedagoger inledde
dagen med sånger om hästar
och sen blev det fika i solen på
gården.
Text: Pernilla Berglund

Efter fikat var det dags för ponnyridning
så alla som ville fick pröva på att rida lite
på fotbollsplanen. Det var ponnyerna
Prinsessan och Lina som var och hälsade
på och de bor annars på gården Ringstorp
i Tveta.
Ponnykul- ridlekis för små barn med små
ponnyer.
På gården Ringstorp i Tveta bedriver Pernilla Berglund ridlekis i liten skala sedan
våren 2013. Nu i vår har vi haft 12 elever
i veckan och har kö till våra grupper. I
sommar blir det även ett 3-dagars dagridläger för barn mellan 4-8 år. Intresset
för att undervisa de små barnen växte hos
Pernilla i och med att dottern Agnes började rida och givetvis ville ju kompisarna
pröva. Idag kommer små ryttare såväl
från Gårdsby, Risinge, Rottne, Tävelsås
och inne från stan. Varje grupp håller på

en timma och då ingår såväl att göra iordning ponnyn för ridning, själva ridpasset
på ridbanan eller en runda i skogen samt
att göra iordning ponnyn efteråt.
Sverige är det land i Europa som har flest
hästar per capita. Omkring 7500 företag bedriver hästrelaterad verksamhet.
Stallet är en unik fritidsmiljö där flickor
tillåts utveckla såväl traditionellt ko-

dade manliga och kvinnliga egenskaper.
Modern forskning har visat att stallet är
en plantskola för kvinnliga ledare (Lena
Forsberg, Luleå Tekniska Universitet)
och ridning är också bra fysisk träning
där såväl balans, koordination, styrka och
kondition tränas.
Lördag vecka 33 beräknar vi att köra
igång efter ett litet sommaruppehåll.

Miniloppis och fortkörning
Monika Vernersson bor tillsammans med sambon Mikael
och sonen Martin på Torpalund en fin gammal släktgård mitt
i Tofta by. Gården består av åkermark, skog, ladugård och
uthus. I ett av uthusen har familjen inrett ett litet loppis med
en massa kul och intessanta saker. Miniloppiset hålls öppet
ett par dagar i slutet på veckan och i sommar blir det nog
nästan varje dag.
Utfarten från gården mynnar ut på vägen mellan Tofta och
Gårdsby och bilisterna kör alldeles för fort menar Monika.
Tänk på att det är nästan enbart barnfamiljer som bor i Tofta
numera, många har också hund. Ta det lite lugnt...Ni kan ju
ta en paus och titta in till Torpalunds loppis.

Text: Sven Schill
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2014
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Musik i Gårdsby. Sega Gubbar underhåller
hela kvällen med härliga evergreens. Stor
grillbuffé serveras . Kom och njut av såväl
musiken som den goda maten. Glöm inte
boka bord i tid!

Fred 27 juni

kl 18.30

Villa Vik

Fred 4 juli

kl. 19.00-23.00

Smedjan i
Gårdsby

18 juli-3 aug

Ring
0470-652 90

Fred 25 juli

kl 19.00-23.00

Smedjan i
Gårdsby

PUB-kväll

(S)

Fred 22 aug

kl 19.00-23.00

Smedjan i
Gårdsby

PUB-kväll

(S)

Lörd 23 aug

kl 10.00-15.00

Gårdsby
Tångshult

Matmarknad. Välkomna till en härlig matmrknad med lokala mathantverkare

(S)

PUB-kväll med öl, vin korv m.m.

(S)

(S)

Hjälten från Toftasjön. Ett folklustspel. Det
serveras supé i Villa Viks matsalar och även
fika, smörgås, öl och vin i pausen.

Villa Vik

(S) = Sockenrådet (H) = Hembygdsföreningen

Välkomna till våra evenemang !

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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
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Gårdsby Ägg
Öppettider
07.00 – 20.00 alla dagar

