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Sommar sommar sommar

...det är dans i Folkets Park. Denna fina sommarmelodi hör vi på radion om
somrarna - men dans i Folkets Park ? Nä inte nu längre. Folkets i Växjö fick
inte vara kvar och för övrigt har vi väl inte så många Folkparker kvar. Synd
tycker jag. När jag var ung följde jag med mor och far till Folkets Park. Då var
alla åldrar samlade, ung som gammal. Det såldes lotter, det fanns skjutbana
och man kunde köpa korv och dricka kaffe. Det var ett nöje för alla både
för ungdomar och familjer. Alla kunde vistas på samma ställe och ha roligt.
Upplev sommaren

Nu är den tid på året här som många av oss längtat efter. En tid då livet levs till fullo. Och hur
härligt är det inte när grillarna tänds, det grönskar överallt och glada barn cyklar omkring. Detta är
precis vad vi i Sverige och Norden behöver - ljus och värme. Tid att vara ute och tid att umgås med
vänner.Aldrig annars är väl suget så stort som på sommaren att komma ut på landet, besöka gårdsbutiker, ta långpromenader i naturen och höra fåglarna, gå på loppis, mysa på tu man hand. Fika på
ett trevligt kafé och bara njuta.
Ja, alternativen är många och vi vill mer än gärna uppleva allt vackert vi har i Sverige. Med en sådan fantastisk försommar vi haft med sol, sol sol och mellan 25-30 grader varmt kan vi inte klaga.
Vattnet är varmt som i Medelhavet och t o m jag har badat flera gånger. Då är det skönt att leva.
Nypotatisen kan vi redan handla. Jordgubbarna kan vi också köpa i ståndenoch de är både goda och
billiga. Och snart vankas det sill och potatis vid Midsommar med lite allsånger till. Oj vad mycket
vi kan njuta av. Vi har så mycket att vara tacksamma över fast det glömmer vi oftast när allt går sin
gilla gång. Men hoppsan nu skar jag mej i fingret och dåå märker man hur tråkigt det är att inte
kunna använda sitt finger som vanligt. Med andra ord: Vi bör tänka mer på hur bra vi har det och så
mycket vi kan glädjas åt.

Ulla-Britt Schill
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• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
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• 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 augusti 2018. 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 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

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Villa Vik och Toftastrand
- HISTORIEN OM STENSTOLPARNA

Har du när du varit vid Toftastrand eller Villa Vik
funderat över hur många stenstolpar det finns?
Varifrån kommer de? Hur kom de dit?
Text: Berättat av Henry Carlsson på Vik för Pia Dahl och Bertil Nilsson

Efter att ha gått längs stranden i Notteryds naturreservat har
man förundrat sig över klipphällarna och hur många rester
det finns efter stenbrytning. Man ser många stenar med vassa
kanter, skrotstenar som rester efter stenbrytning. Det är en fin
utsikt mot Sandsbro och Villa Vik från klipphällarna.
I början av 30-talet bodde en läkare på Villa Vik. Han ville
ha stenstolpar att sätta runt gården. Det finns idag ca 240
stenstolpar runt Villa Vik och Toftastrand. De står med 3,80
meters mellanrum och de är 2,25 m höga.
Stenhuggare Ernst Johansson erbjöd sig att ordna stolparna för
4 kronor stolpen, uppsatta. Dessa högg han ut på Notterydslandet och fraktade över isen till Villa Vik. Ernst kämpade
med stolparna, men när han skulle få betalt klagade doktorns
fru på arbetet och ville inte betala.Då drogs fallet inför tinget.
Domstolen funderade över utgången men dömde att beställaren skulle betala stenstolparna eftersom de tyckte att det endast
var doktorn som hade råd att betala advokatkostnaderna.
Senare tillkom mer bearbetade stenstolpar längs infarten till
Villa Vik samt piren nere vid stranden. Dessa gjorde MullePelle, vilken även hade gjort stenarbetet till Teleborgs slott.

En av VIlla Viks 240 stenstolpar.

Christina Nilsson köpte Villa Vik 1906 och vistades där mycket under somrarna till 1920 när hon flyttade dit permanent.
När hon blev sjuk tyckte doktorn det var bättre att hon var på
Växjö Stadshotell och där avled hon den 21 november 1921.
Sedan låg hon balsamerad i ett kapell på Villa Vik innan stenmausoleet på Tengnerkyrkogården var färdigt 1923. Hon ägde
även Storön, men det sägs att där fanns så mycket huggormar
att hon skänkte ön till nytkerhetsnämnden.
Toftastrand byggdes lite i taget, det sägs av sockerlådor. Där
var det kafé samt speceriaffär som Dorotea Rudberg hade. Det
fanns inga kylanordningar, det var en lucka i golvet för kylvarorna. Falukorvarna hängde i taket. Senare kom ett glasskåp,
dock utan kyla för charkvaror. Det berättas att man sålde
möglig prinskorv och biträdet påstods ha sagt till en kund:
”då skulle frun sett korven i morse innan jag tvättade dem”.
På Toftastrand fanns även Sandsbros första telefonstation och
första Konsumaffär.
Stenbrytning Notteryd.
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Nuförtiden är det annan standard på Toftastrand med
moderna kyldiskar för de utmärkta konditorivarorna!

Smedjan öppnades
Text: Ulla-Britt Schill

Fredagen den 8 maj öppnades Smedjan i Gårdsby. Det var
Sven, Åke P och Ulla-Britt som startade upp. Smedjan var
renoverad med kylar och ny disk. Jättebra!

Hugos vänner spelade hela kvällen och stämningen var glad
och uppsluppen. Det är roligt när man kan träffa vänner igen
efter vintern och prata, skåla, äta och trivas!

Trivdes – det gjorde alla i Smedjan!
Nu mår jag gott.

Poul tänker till.

Medryckande musik av Hugo vänner.

Det ska börjas i tid.

Massisa och Åke.

En öl är aldrig fel.

En av många kunder.

En trogen stamkund.

Sven myser.
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Allsång på Villa Vik

Fredagen den 13 april hade Gårdsbykören med Sega Gubbar en allsångskväll på Villa Vik. Fredag den 13 var inte alls en olycksdag utan tvärtom. Det var fullt hus och en härlig stämning. Det var gamla schlagers som de flesta kom ihåg och publiken sjöng
med för full hals och var på ett strålande humör.

Tänk va sång och musik kan göra oss glada!

Text: Ulla-Britt Schill

Telefon 073-526 37 97
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Jubileum på Toftastrand

Lördagen den 10 juni hade Toftastrand 25-års-jubileum. Dagen bjöd på vackert väder och mycket folk kom och smakade på alla
läckerheter som serverades i trädgården. Hugos vänner spelade musik och hela dagen blev mycket lyckad.

Dessutom öppnades den nya villan med bl a hotellsviter.

Toftastrands ägare Inger, Börje, Jessica och Lukas.

Nya hotellets terasser.

Ägare Jessica Goodwin och hotellchef Pauline
Gustavsson.

Här ser vi bröllopssviten.
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Från matmarknaden 2017.

Matmarknaden i

Gårdsby årliga Matmarknad kommer att vara lördagen den 25 augusti 2018
Text: Christer Jonasson

Marknaden kommer att anordnas tillsammans med Hoppets
Dag. I år kommer det som vanligt finnas traktoråkning mellan de olika aktiviteterna på Tångshult och Hoppet. Matmarknaden kommer att innehålla många olika aktiviteter som
försäljning av grönsaker och frukt, fisk i alla former, kött- och
korvprodukter, ägg, godis och glass m.m. Det kommer även
att visas lite djur och visning av verksamheten.
En av de stora höjdpunkterna är hönsloppet där barnen får
springa en liten runda och alla deltagarne blir prisade. Det blir
även servering av fika och tilltugg från Stensåkra hamburgare
och korv.
Hoppet kommer att visa sin verksamhet. På Hoppet kommer också att finnas många olika aktiviteter för barnen såsom
fiskdam, smådjur, ridning och andra aktiviteter som tipspromenad. LRF Gårdsby kommer också att finnas med och visa sin
verksamhet.

8

Hålltider under dagen:

kl 10.00 startar Matmarknaden och Hoppets Dag
kl 12.00 Hönsloppet
kl 14.00 slutar underhållningen
Aktiviteterna kommer att rulla på under dagen på Hoppet
och Matmarknaden där även musikunderhållning kommer att
finnas med.
Arrangörer
Gårdsby Ägg

Family Food

Hembygdsföreningen

Alla hälsas hjärtligt välkomna
till en festlig dag!

Åka traktor med lövad skrinda var populärt förra året.

Gårdsby

Likaså hönsloppet är en återkommande aktivitet.

Matmarknadens Christer Jonasson
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Enelunds Golv AB
Ägs av Patrik Gerrevall och är gift med
Johanna som är förskollärare. Patrik och
Johanna har två goa ungar Havanna 6
och Felicia 2.
I december 2010 byggde de hus i Vikensved och 2015 startades Enelunds
Golv och strax därefter byggdes även
kontor och lagerlokal. Patrik jobbar mest
med att inreda badrum men då och då
lägger han in trägolv.

MF Golv
Ägs av Magnus Fransson som är gift
med Lena, hemma bor också sonen
Samuel 12 år. Eftersom det bara är 200
meter mellan Enelunds Golv och MF
Golv kom Patrik och Magnus överens
om att hjälpa varandra när någon hade
det körigt men det har aldrig skett,
båda firmorna går kanonbra.

Familjerna Gerrevall och Fransson:

Ett stort lycka till och en trevlig sommar!

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

Söndagen den 3 juni spelade och sjöng Gårdsbykören sånger
av Carl Öst. Håkan Floreby berättade om Carl Öst och hans
leverne.Dessutom spelade Håkan på sin fiol hans sånger. Carl
Öst spelade från början på dansbanor och blev mer och mer
beroende av spriten tills han var alkolist. Men en bekant i

pingströrelsen bad Carl komma till ett tältmöte och då blev
han fräst. Carl Öst blev därefter en trogen kristen och har
skrivit en mängd fina sånger som t ex ”Vi ska fara bortom
månen”. Alla i församlingen denna söndag sjöng med i Carl
Östs sånger och det blev en härlig stämning i kyrkan.

MUSIK I GÅRDSBY
Fredagen den 29 juni 2018 kl 18.30

Sega Gubbar underhåller hela kvällen med
evergreens och andra välkända örhängen.

Villa Vik serverar grillbuffé
Pris 365,inkl dagens dessert
Beställ bord på telefon 0470-652 90

GÅRDSBY ÄGG
ÖPPET 7-20

Först till kvarn................
Välkomna till en kväll med god mat
och skön musik!

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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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2018
Datum

Tid

Fred 29 juli

Plats

Aktivitet

Arrangör

19.00-23.00 Villa Vik

Musik i Gårdsby
Grillbuffé Sega Gubbar underhåller med Evergreens
hela kvällen.

(S)

Fred 6 juli

19.00-23.00 Puben i Smedjan

PUB-kväll

(S)

Fred 27 juli

19.00-23.00 Puben i Smedjan

PUB-kväll

(S)

Fred 24 aug

19.00-23.00 Puben i Smedjan

PUB-kväll

(S)

Lör 25 aug

10.00-15.00 Tångshult, Gårdsby

Matmarknad i Tångshult och Hoppet.
Öppet Hus och olika aktiviteter.

Välkommen på våra aktiveteter!
Trevlig sommar!

