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Sommaren är kort...
Semestern och skolloven är slut och vi får börja vänja oss vid att ta fram en
tröja på kvällen. Men vilken sommar vi haft. Såå varmt med en sol som nästan aldrig
slutade att värma oss. Vi har kunnat bada i havet med dryga 20º helt underbart.
I år ska vi inte klaga utan kan med glädje minnas alla fina stunder i trädgården eller balkongen.
Minnas doften från grillen och fåglarnas sånger.
MEN vi har mycket kvar ännu. Jag har ätit kräftor några gånger redan och tänk jag tycker det
är så himla gott att sitta och sörpla i sej det röda kräftköttet och äta alla goda tillbehör, ost, bröd,
kex mm.
Nu kommer frukternas frukt Äpplen. Alla de svenska sorterna Gravensteiner, Alice, Astrakan
Ingrid Marie och många många fler smakar ljuvligt. Dom är lika goda råa som i en härlig sockerkaka
eller varför inte en äpplepaj med vaniljsås?
Nu när kvällarna blir lite svalare och fuktigare är det mysigt att ta en fleecepläd om sej, tända
lyktor och ta fram en bra bok eller bara sitta med en kopp te/kaffe.
Har ni varit ute och plockat svamp? Dom små godingarna trivs bra när det regnar. Själv är jag inte
bra på svamp. Har plockat några kantareller som räckte till två smörgåsar. Man får vara glad
för det lilla.
Fick en resekatalog. Nu börjar alla teaterföreställningar och revyer. Själv ska jag gå och se Rickard III på
Dramaten med många bra skådespelare och i november åker jag till Moheda och ser
Mohedarevyn. Den brukar vara rolig. Och det kommer väl en del bra filmer också. Man går inte på bio
på sommaren, i alla fall inte jag. Nä då är det roligare att sitta ute. Men nu när mörkret faller är det
mysigt att gå in och se en bra föreställning eller en bra film.
Nu kommer TV-programmet ”Bonde söker fru”! Där är en kille från Pilås som söker nån att dela vardagen med. Det gäller att leva på hoppet som loppan sa.
Nu blir det andra fitidssysselsättningar istället för sol, bad, semester mm. Hur vi än vrider och vänder på
årstiderna så har var och en sin tjusning inte sant.
Vi kan laga en god höstgryta med alla goda rotfrukter, det passar i höstmörkret.
Ni får läsa vidare i tidningen och kolla om det är nåt som intresserar, vilket jag hoppas.
Vi hörs
Ulla-Britt Schill
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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 november 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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EN GÅRD BERÄTTAR

En gård berättar
Tofta Torpargård 5:2 ligger i nordvästra delen av Tofta by. Mangårdsbyggnaden är uppförd på
1800-talet men innan dess låg gårdarnas hus i en klump ganska nära Toftasjön men så kom laga
skifte, boningshus och fähus flyttades eller byggdes nytt på respektives ägor.
Text: Sven Schill

Gården har funnits i samma släkt sedan 1700-talet men
det unika är att den har gått i arv på kvinnosidan utom i
ett fall !!! detta är mycket ovanligt.
På -40 -50-60 och-70 talen ägdes gården av Berta och
Janne Johansson men 1965 omkom Berta tragiskt i en bilolycka. Janne och Berta hade tre flickor Birgit, Karin och
Ingrid. Birgits son Håkan övertog gården och drev jord
och skogsbruk fram till 1984 då Håkan endast 24 år gammal dog. Gården var därefter tom några år och efter en del
”krumbukter” övertogs Torpagården av Mikael Jonsson
(Karins son).
Karin gift med Ove Jonsson bodde i Brittatorp och där
föddes Mikael (Micke som han kallas) 1961. Micke var
en kille som det var fräs i .. Micke startade redan som 20
åring tillsammans med en kompis ett företag som sysslade
med ny- tillverkning av mc delar och så småningom blev
det mer och mer legotillverkning . Så träffade Micke Carina från Rottne och det tände direkt för Carina varen öppen och glad tjej. 1987 köpte de Torpagården och flyttade
in . Nu hände mycket. Byggnaderna renoverades, Micke
byggde också till huset med en klippstuga där Carina öppnade en frisersalong -94. Åren -95-96-97 byggde Micke
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och en kompis motorcykeln WIKING som såldes i några
exemplar ut i världen (en finns fortfarande i Tofta). Hojen
har en egentillverkad ram och motor som innehåller delar
från Volvo bl.a. vev och kamaxel, oljepump mm. Ett roligt minne är från 1997 när två st. Wikingar flögs över till
USA för att visas upp på Daytona Bike Week i Florida.
Han införskaffade Skördare och Skotare för att sköta om
skogen på sin lediga tid. Micke sa: då andra företagsledare
spelar golf så är jag hellre uti naturen och jobbar, det är
mitt sätt att koppla av.
För några år sen sålde Micke sitt företag och köpte några
fastigheter, Torpagården har dom kvar och där finns också sönerna Robin 23 (jobbar på Volvo) och Rasmus 20
(Snickare på Gbj bygg), två killar med mycket fräs i. Numera sköter Micke om sina fastigheter i Växjö och en hel
del tid ägnas som sagt åt gårdens underhåll och skötsel.
Samtidigt blir det en del tid att koppla av i naturen och
Carina klipper så hårtussarna ryker.
Tänk så roligt med kreativa människor med fräs i.
Lycka till och tack för kaffet.

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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PILGRIMSVANDRING FRÅN
DÄDESJÖ TILL SJÖSÅS
LÖRDAGEN DEN 18 OKTOBER
SAMLING 10.30 VID DÄDESJÖ GAMLA KYRKA.
DÄR FÅR NI EN GUIDAD VISNING AV KYRKAN,
OCH DÄREFTER KOMMER VI ATT GÅ PÅ DE
HISTORISKA VÄGARNA TILL SJÖSÅS GAMLA
KYRKA ( CA.8-9 KM).
UNDER VANDRINGEN BERÄTTAR CHRISTER BÅDE
OM NATUR OCH KULTUR.
MEDTAG: MATSÄCK, SITTUNDERLAG.
* VID REGN ELLER ANNAT DÅLIGT VÄDER
STÄLLS VANDRINGEN IN.
FRÅGOR RING CHRISTER 0470-65188.
VÄLKOMMNA!
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HJÄLTEN FRÅN TOFTASJÖN

Hjälten från Toftasjön
Text: Ulla-Britt Schill

”Hjälp Hjälp jag drunknar” hörs en förtvivlad röst från

en ung flicka.

En man hör detta, kastar sej handlöst i vattnet med kläderna
på.. MEN ..han kan inte simma! Detta ser en yngre kille
som hoppar i vattnet och räddar både flickan och mannen.
Detta folklustspel visades i parken på Villa Vik i somras
med många duktiga artister. En mycket rolig föreställning
som drog mycket publik och som lockade till många glada
skratt.
Vem var då hjälten? – Jo naturligtvis han som hoppade i
vattnet utan att kunna simma!
Han visade sej modig utan att tänka på sej själv utan
enbart att rädda flickan.
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MAT MARKNAD I
Den nu mer traditionella marknaden i Gårdsby var för tredje gången den 23 augusti.
Dagen startade inte på bästa sätt regnet öste ner på morgonen men upphörde vid 10- tiden.
Text: Christer Jonasson

Marknaden startade kl. 10.00 och det var ganska glest
med besökare i början. Vid 11.00 tiden kom många besökare till Marknaden och provsmakade i de olika stånden.
Det var fika hos Stella i Pilås, Stens i Åseda korv och
pålägg, hamburgare och korv hos Stensåkra från Vetlanda, Kronobergs konfektur med hemmalagade karameller,
Fröset ost, Svedstorpsgård Braås sålde kött produkter,
Gårdsby ägg, Fröberg Urshult grönsaker Truddilutt glass,
potatis Lars Strömgren, Harshult ostkaka och fårost.
Ja det fanns många produkter att köpa och provsmaka på.
De flesta hade anknytning till Familyfood och Gårdsby
Ägg som var värdar för marknaden.

Marknaden blev välbesökt ca 900-1000 personer. Ja
lite festival stämning var när barnens stora begivenhet
”Hönslopp” startade kl.12.00 då minst 50-60 barn sprang
och alla barnen fick medalj och frukt för att de ställt upp
i loppet .Tipspromenad och visningar av verksamheten på
gården, Familyfood berättade om hur matkassarna kom
till och deras verksamhet och Gårdsby Ägg informerade
om äggproduktionen.
Lördagens verksamhet varade mellan 10.00-16.00 och
marknads knallarna lämnade dagen nöjda.
Tobias på Familyfood sa nu laddar vi för nyheter på
Marknad 2015.
Väl mött då.
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GÅRDSBY

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

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!
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Toftastrands nya rum i Sandsbro
År 1993 köpte familjen Svensson (Inger, Börje och Jessica) Sandsbro Hotell som snabbt döptes om
till Toftastrand Hotell och Konditori.
Text: Sven Schill

Toftastrand renoverades 1997 och 2004 gjordes en omoch tillbyggnad. År 2004 köpte familjen Villa Vik som de
lät renovera samt byggde till konferenslokaler.
Vid stora evenemang då gästerna ville övernatta räckte inte
Toftastrands rum till.
Vad göra? Jo - på Golfhotellets mark i Fylleryd skall byggas bostäder och hotellet måste flyttas.
Firma Toftastrand Hotell och Konditori och Villa Viks
Matsalar köpte detta förra året och i år borrades två stora
hål för bergvärme.
Nu står 12 hypermoderna rum med altaner och sjöutsikt
färdiga och flera helger har det redan varit fullbelagt. Dessutom ett fint växthus och en rymlig parkering.

Vi lyfter på hatten för Jessica, Inger & Börje som
satsat så mycket och så fint i Sandsbro.
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Nytt företag i socknen
David Andersson från Björnamo , 23 år gammal , har gått ut fordonsgymnasiet i Alvesta. Han är
utbildad grävmaskinist och anläggningsarbetare , sedan barnsben ett drömjobb för David.
Text: Sven Schill

Firman är registrerad BJÖRNAMO ENTREPRENAD
med F-skattsedel och allt. David har specialiserat sig på
dikning , markberedning , lagning av naturskador m,m.

David kör en maskin som heter Takeuchi TB 175 en liten
goding med stor kapacitet.
Lycka till David!

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2014
Datum

Tid

Plats

Sön 21 sept

10.00

Hestrarnas Gård Jan Almkvist visar oss. Ridanläggnngen Kaffe G å r d s b y
Tfn 0708-945 06. serveras.
LRF

Sön 26 okt

16.00

Toftastrand 2:a
våningen

Gårdsby sockenråd har. Höstmöte. Kaffe med (S)
bulle serveras

Samling vid
Dädesjö gamla
kyrka

Pilgrimsvandring från Dädesjö till Sjösås

(S)

JUL-PUB som tidigare med glada
tomtar,glitter, glögg, pepparkakor, vin, öl och
korvar.

(S)

Lör 18 okt

kl 10.30

Fred 12 dec

19.00-23.00

Smedjan i
Gårdsby

Aktivitet

(S) = Sockenrådet (H) = Hembygdsföreningen

Välkomna till våra evenemang !
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

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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Arrangör

