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Sommar, sol
och lata dagar
Jag börjar fundera hur det blir framöver. Varm vinter, kall vår och nu går jag och väntar på sommarvärmen men den tycks vänta på sej.. Har en god vän som sa ”sommaren är den bästa dagen
på året”
Tänk så härligt när man kan öppna fönstret till balkong/altandörren och lukta på försommaren
och lyssna på fågelsången. Igår kväll (den 18 maj) var jag ute och planterade lite blommor i
krukor och då....... hörde jag göken. Jo minsann - den gol för full hals och jag tänkte att nu är
det sommar. För när göken gal då är det sommar tycker jag.
Så fort det är varmt nog kommer tankarna till brinnande kol och mat som lagas i trädgårdarna.
Det roliga med grillning är att det liksom är ett evenemang eller en aktivitet. Vissa är självutnämnda grillmästare medan andra är mer vanliga som tar lite av vad som är hemma och slänger
på grillen. Båda varianterna är bra för det är sällan som grillning blir helt och hållet misslyckat.
På nåt vis blir det ganska gott.
En annan härlig doft är nyklippt gräs. Tänk er att sitta i en berså eller altan med en kopp kaffe
och en bricka med nybakade bullar och njuta av dofterna som blandas. Dom regniga dagarna
får man ta och baka dom där bullarna som sedan kan avnjutas ute. Det är tur att det regnar
ibland så man får något vettigt gjort inomhus också.
Kristina från Duvemåla längtade hem till Sverige och sa:
Hemma var ligger det nånstans? Kan nån ge svar. Nu är det Midsommar och dans hos mor och
far.
De flesta av oss vet var vi hör hemma och vet att det snart är Midsommar och då blir det dans
kring majstången, åtminstone om man har barn. Vi som är äldre ser fram emot nypotatis , sill
och lilla nubben. När kaffet serveras vankas en riktig jordgubbstårta. Då är sommaren som bäst
- nästan – det finns något som heter knott och dom är inte speciellt trevliga. De kommer som
ett brev på posten precis kring midsommar.
Men det är egentligen bagateller jag gnäller om
för visst kan vi njuta av den goda maten göken och
de andra fåglarna och den härliga Sommaren.
Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar –
passa på och njut!
Förresten... Rabarberpaj med vaniljsås är inte
heller så dumt.
Ulla-Britt Schill
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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

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 färg
Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är 15 augusti 2015. 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.

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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Smedjan 2015
Jo jomensan – fredagen den 8 maj slog vi upp dörrarna till
Puben i Gårdsby även kallad Smedjan. Vädret var fint men
kallt som hela månaden har varit. Men vad gör väl det när
puben är öppen med allehanda godis och elden sprakar.
Det kom många gäster som ville träffas och ta en öl och en
korv. En del hade sina barn med som handlade och såg ut att
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må gott. Två duktiga tjejer spelade fiol,gitarr och sjöng och
stämningen var som vanligt hög.
Vi är så glada att ni kommer till Smedjan och har det trevligt.
Utan er blev det ingen Smedja och det hoppas vi få fortsätta med.
Text: Ulla-Britt Schill

Valborg på HOPPET

Som jag skrev i förra numret skulle Valborgsmässoafton firas
på HOPPET. Lite nervöst var det. Detta var något nytt och vi
ställde oss många frågor. Skulle nån komma och kan vi elda?
Men skam den som ger sig - vi diskuterade med Janne Gowenius och kom fram till att vi samlar ihop ett gäng eldkorgar
och fyller med vedträd.
Vad hände tror ni? – Jo det kom förvånansvärt många med fika
och korvar och speciellt glada var vi att så många familjer med
barn kom. Vi eldade och grillade korv, läste dikter och sjöng in
våren.
En riktigt lyckad Valborg på HOPPET som vi hoppas ska
fortsätta. TACK ALLA NI SOM KOM!

Utflykt till Naturreservatet
i Braås
Den 19 april i år var vi ett gäng som följde med på
Christer Lindqvists
utflykt till Braås naturreservat. Vi hade bra väder och
dagen var mycket
intressant och trevlig med Christer som guidar på ett
fenomenalt sätt.
Häng gärna med på nästa utflykt.

Maritza Rask
Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör
Medlem i
Långarör Sjötorpavägen 4
Tel: 073 183 91 11
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Kosläpp i Gasslanda
Så var det äntligen dags för kossorna att komma ut på grönbete.
Tack Karl-Erik för att vi får vara med om denna uppvisning. Lika roligt varje gång.

Utflykt till Vitthults urskog
Tid:
Samling:
Medtag :

Söndagen den 27 september
Kl. 12.00 vid Gårdsby kyrka för samåkning
Fika, något sittunderlag, kläder efter väder.

Vitthults urskog är ett stort naturreservat med flerhundraårig
barrskog som inte har avverkats på många år. Riktig vildmark
och total tystnad.
Brorsmåla by, helt utplånad by, finns bara någon husgrund
kvar. Här bodde på 1800-1900-talet 80 personer i torp och
gårdar.
Nordpolsfararen André nödlandade här i Brosmåla på en
mosse som därefter fick namnet Andrés mosse, när han provflyg sin ballong innan avfärden till Nordpolen.

Om ni undrar över något kan ni ringa:
Christer 070-356 51 88
Om det skulle bli riktigt busväder ställs utflykten in.
Väl mött till en trevlig utflykt.
Christer Lindqvist

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24
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Marknad i Gårdsby
Lördagen den 22 augusti 2015 kl. 10.00–15.00
Ja nu är det dags för det årliga arrangemanget i Gårdsby och
Marknad. I år vänder vi oss till matglada äldre och barn. Det
kommer att finnas kaffe och hamburgerrestaurang i tältet
och många lokala producenter och även de som kommer mer
långväga ifrån.
Många aktiviteter för barn kommer att finnas såsom , hönsloppet, hästridning, vernissage på logen från Gårdsby Dagis och
Dagis Haket i Sandsbro. En mycket duktig trollkarl kommer
också att underhålla.
Det kommer även ges möjlighet att titta på lite olika djur och
framför allt är det möjligt att köpa och provsmaka många bra
produkter.
Väl mött på Gårdsby Tångshult och en trevlig dag.
Marknadstider 10:00-15:00

Sjung i kör!
Den 24 augusti kl 19.00-21.00 startar terminen för
Gårdsbykören.
Under hösten kommer vi att framföra ett Evert
Taube program.
Välkommen att höra av dig till
Sofia Stynsberg 0470-70 32 37.

Gårdsby Ägg AB
Öppettider
07.00 – 20.00 alla dagar

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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Passivhuset i Vikensved

I strålande solsken tog Kronobergs landshövding Kristina Alsér det första spadtaget till Villa
Circuitus, det runda passivhuset.
Text: Sven Schill

Circuitus betyder kretslopp, vilket inte bara syftar till formen
utan också till allt återvunnet som kommer att användas i
byggnationen, bland annat cellulosa och skumplats. För att
uppfylla energi- och komfortkraven som gäller för passivhus
ska ett borrhål i marken förvärma luften och därmed maximera ventilationsaggregatets verkningsgrad. Samma borrhål
ger kyla sommartid. Huset är designat så att det fångar solen
på vintern och skuggar bort den sommartid för att undvika
övertemperatur.

När arkitekt Nina Sandahl själv certifierad passivhusexpert,
fick uppdraget att rita huset kände hon stor trygghet i att
byggherrarna Simone Kreutzer och Tommy Wesslund tillhör
landets främsta passivhusexperter.
Firman BiWi, som ska bygga huset, har utbildats till certifierade passivhushantverkare. Vi i Gårdsby socken önskar Er
lycka till med detta intressanta hus som är ett stort steg in i
framtiden.

Teater på Villa Vik i sommar!
I sommar spelas Vita hästen – en härlig operett på
Villa Vik mellan 24 Juli – 8 Augusti.
Läs gärna mer om operetten på www.villavik.se/aktiviteter
Villa Vik serverar supé innan el efter föreställningen samt
fika, smörgås, öl och vin i pausen. Biljetter och bokning av
bord till supé görs till Villa Vik, telnr 0470-652 90

Hos oss kan du boka er konferens, ert bröllop, äta dagens lunch eller bo
i något av våra personligt inredda hotellrum. Läs mer om företaget och
vad vi kan erbjuda på www.villavik.se och följ oss gärna på Facebook!

Välkommen till Villa Vik & Toftastrand!
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Minnen från Norrgårda
åren 1951 till 56
Skoltidsminnen / Janne G

Stationshuset hade byggts och var färdigt 1898 i samband med invigningen av smalspårsjärnvägen mellan Växjö och Hultsfred. Stationen var en medelpunkt för byarna runt om. Det gick att åka
till Växjö och man kunde skicka och ta emot gods.
På landsbygden fanns folkskola, alltså klasserna från 1 till 6,
högre studier fanns i Växjö Högre Allmänna Läroverk (kallades kaffekvarnen) liksom Växjö Flickskola (kallades tändsticksasken). Därför åkte jag liksom många andra elever, som
gick på någon av dessa skolor, med tåget.
Norrgårda Station hade Stins anställd, vilken bodde i huset. Hans arbetsuppgifter var att ta emot samtal från Evedal
respektive Rottne, att tåget lämnat deras stationer. Stinsen
gick ut i tid för att fälla ner järnvägsbommarna över vägen.
Tog emot tåget och viftade med röd flagga och gav klartecken
att tåget kunde avgå, därefter fälla upp bommarna igen. Han
fick ju även ta emot godset och meddela mottagaren att godset
kommit.
Han sålde naturligtvis biljetter, både enkel, retur och månadsbiljetter. Det fanns en glasruta i väntrummet och under den
två skjutbara fack där pengarna las i den ena och biljetten
kom ut i den andra! Månadsbiljett kostade 1951 under 5 kr
men steg till 13.50 år 1956. Alla biljetter låg färdigtryckta i en
hylla med många små fack, som hängde på väggen. Stationen
fungerade även som poststation och man kunde där köpa
frimärken. Postmästaren Walfrid Karlsson sorterade posten på
stationen på morgonen medan vi satt i väntrummet i väntan
på tåget. Han körde sedan sin runda och delade ut posten i
Gårdsby Socken. Jag tror han körde med motorcykel de första
åren medan senaste kördes med en svart Volvo PV.
De första åren åkte vi
ånglok, som även hade
konduktör, sedan blev
det rälsbuss. Tåget till
Växjö avgick 7,32 från
Norrgårda och kom
fram till Växjö 8,05.
Detta gjorde att alla
elever var befriade från
morgonbönen vilken startade kl.8,00. Skolan slutade kl. 15,30
och tåget hem gick 16,30. Det var alltid spännande om vi kom
fram i tid för det hände ganska ofta att loket gick sönder al-

ternativt en ”liten” urspårning. På tåget lästes läxor alternativt
spelades kortspelet ”Wist”. Allt beroende om man förväntade
prov eller inte.
I Norrgårda fanns en Speceriaffär. Ewald Green med hustru
Elsa drev densamma och hade utan tvekan en mycket viktig
roll för kringboende. Förutom att allt nödvändigt fanns att
köpa tog man upp speciella beställningar till dem som så önskade. Affären var också en mötespunkt för folk runtomkring
där man pratade om vad som hänt i bygden.
Kalle i Haketorp kom varannan dag och levererade färska ägg
med cykelkärra. Kalle satte sig på en pall tog upp sin silverdosa, knackade på locket och bjöd, liksom sig själv en pris.
Han drack sedan en pilsner medan Ewald formade en papperstrut där han paketerade snus från 3 olika sorter. Green hade
även stadiga kunder bland tågpersonalen som snabbt sprang
över och köpte färska ”lantägg”.
Gårdsby Säteri var ju största
arbetsgivaren i socknen och
lönen till de anställda ville sällan räcka hela månaden. Detta
betydde att Ewald sålde mycket
på kredit. Vid månadens slut
löstes dessa skulder mellan Godsägaren och arbetstagaren vilken
fick kommande månad mindre i
lönepåsen! Även Herrgården köpte på bok, skulderna klarades
ut varje månad.
Förutom tåget var mjölkbilen en viktig transport faktor.
Herbert och Anna tog emot beställningar av gårdarna som
till exempel ta ut spritransonen på systemet, men även tog
hem beställda korsetter mm. Mjölkbilen passerade Green på
morgonen vid 8 snåret och passerade på tillbakavägen 12.30.
Om man beställde varor från Green på morgonen kunde bilen
ställa av varorna på mjölkbordet.
Om jag kom försent iväg för att hinna till stationen i tid och
stinsen fått besked om detta, höll han tåget tills man kom
springande och hoppade upp på tåget. Det var andra tider då!
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Stojby Challenge
Efter en mycket lyckat första evenemang 2014 är det åter dags för Stojby Challenge
lördagen den 8 augusti 2015.
Stojby Challenge består av följande moment och utförs i ett
streck
Ca 7,5 km löpning
Ca 11 km cykling (Mountainbike)
Ca 3 km löpning
(Du har maximalt 2,5 tim på dig att genomföra utmaningen)
Förra årets vinnare tog sig i mål på 1 timme och 18 minuter
Vi träffas och utgår från Stojby badplats
- 09.30 – 10.00 Samling och anmälan
- 10.10 Genomgång av banan, regler mm
- 11.00 START
Banan är av varierande karaktär och går på asfalt, grusväg,
stigar och lite tuffare terräng där deltagarna kommer att få
utmana sig själva genom del naturliga hinder.
Vi hoppas att det blir mycket publik och att ni kommer och
hejar fram deltagarna. Start och mål är på badplatsen och växlingen mellan de olika momenten sker även där. Vid korsningen i byn (midsommarstången) passerar deltagarna flera
gånger och kan vara lämpligt att stå eller på ”kronorundan”
där vi både springer och cyklar.
Det finns fika och annat gott att köpa vid badplatsen.
Kom, heja på och bidra till en härlig stämning på Stojbys eget
Duathlon! Lördagen den 8 augusti !
Michael Bodsgård

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Nybyggare i Gårdsby
Vi skrev i nummer 4- 2014 om nybyggare i Gårdsby sockens landsbygd. I Sandsbro tätort har det
hänt mycket på byggfronten men många vill bo närmare naturen och ha mer ”svängrum”.
Här kommer några exempel:

Nybyggare Fredrik Viktorsson och Louise Jonsson vid Smedjan.

Nybyggare Emma Linderholm och Jonas Karlsson i Stojby.

Nybyggare Caroline Sellberg och Henrik Karlsson i Stojby.

Nybyggare Thomas och
Johanna Sturesson i Stojby.
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2015
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Fred 3 juli

19.00-23.00

Smedjan i Gårdsby

Pub-kväll

(S)

Lör 4 juli

10.00

Gårdsby Säteri

Rundvandring på Gårdsby Säteri
(H)
med Janne Gowenius. Blir inställt vid dåligt väder.

Sön 5 juli

13.00

Hoppet

Öppet hus med gratis kaffe och öppet arkivskåp
samt tipsrunda

(H)

Fred 24 juli

19.00-23.00

Smedjan i Gårdsby

Pub-kväll

(S)

Lör 25 juli

10.00

Gårdsby Säteri

Rundvandring på Gårdsby Säteri
(H)
med Janne Gowenius. Blir inställt vid dåligt väder.

Sön 26 juli

13.00

Hoppet

Öppet hus med gratis kaffe och öppet Arkivskåp
samt tipsrunda

(H)

Lör 8 aug

11.00 Start

Stojby badplats

Stojby Challenge, se artikel i tidningen

(H + S)

Fred 21 aug

19.00-23.00

Smedjan I Gårdsby

Pub-kväll

(S)

Lör 22 aug

10.00-15.00

Gårdsby Tångshult

Matmarknad i Gårdsby

(S)

Öppet hus med gratis kaffe och öppet Arkivskåp.
samt tipsrunda. Husdjurens dag på Hoppet. Alla
husdjur kommer att presenteras inför besökarna

(H)

Utflykt till Vitthults urskog. Se artikel i tidningen

(S)

Sön 23 aug

13.00

Hoppet

Sön 27 sept

12.00

Samling vid Gårdsby
kyrka

Välkomna till våra evenemang!
Tack alla ni som läser vår tidning. Vi arbetar alla ideellt så vi behöver ert stöd.

Nu är äntligen Hemsidan uppdaterad. Här visar jag lite mer vad jag arbetar med och jag ämnar löpande lägga ut bilder
på utförda projekt". www.olofssonentreprenad.se
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

