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Man ska inte ge upp. Bättre sent än aldrig
sa snigeln och jag håller med. Tänk att
sommaren kom till slut med varma härliga
dagar. Hela augusti kom med riktig sommarvärme, hur skönt som helst och vattnet
var också badvänligt för de som ville.
Kräftorna gör sitt intåg i augusti och det
är väl en trevlig tradition med små töntiga
mössor på huvudet. Men visst är det roligt
att få vara töntig också.
Semestrarna är väl slut för de flesta och skolorna har börjat för våra barn. Dvs vardagslunken
har startat för de flesta. Det får bli slut på allt överflöd som grillning, vin, glass mm . Nu får vi
börja tänka lite sundare. Går jag ut i trädgårdslandet har jag både fina rödbetor, morötter, lök,
persilja, bönor broccoli mm. Tänk så mycket gott det går att laga av allt detta.
Sen uppmanar tidningarna oss att börja promenera, jogga och träna. Bra att röra på sej om
kläderna börjat bli för små.

1900 ex

Slut är Lotta på Liseberg och Allsång på Skansen. Jag tycker nog att Lotta fick mer stämning
på sin publik. Hon är så naturligt medryckande och alla sjöng med av hjärtans lust. Kul. Slut
är också alla TVs sommarrepriser och nu börjar TV med sina höstprogram. Kanske finns det
något som kan intressera.

Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i mitten av
december 2015. Stoppdatum för bilder och artiklar i
början av december 2015.

Nu på sensommaren är kvällarna lite kyligare och fuktigare och dagarna har blivit kortare.
Men visst är det mysigt att kura ihop sej i en pläd, tända en lykta och dricka gott te eller kaffe
på balkongen.

tryck

KST Infoservice
upplaga

Ulla-Britt Schill
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Annonsera i GårdsbyBladet?
vita hästen

evenemangskalendern

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

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

• 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 november 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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Stojby Challenge
Text: Ulla-Britt Schill

Den 8 augusti gick startskottet för tävlingen. 16 killar och tjejer hade anmält sig. Partytält var uppställt vid Stojby badplats
där funktionärer serverade kaffe, kakor och grillad korv.
Vädret var ”sådär” så badplatsen var nästan tom men stämningen var hög bland de som kommit för att heja på de tävlande.
ETTA Andreas Asplund,
Växjö till vänster på bild

Deltagarna.

TVÅA Håkan Nilsson,
Växjö till höger på bild

Michael Bodsgård arrangör för evenemanget kom.
TACK Michael för att du ställde upp och arrangerade
detta i Stojby/Gårdsby. Det är både roligt och viktigt att det
händer något även på landsbygden. Nästa år kanske ni vill
komma och deltaga själv eller komma och heja på de tävlande.
Börja träna redan nu så 		
är ni med på banan!
Bra jobbat alla ni som ställde upp.

Vid starten.

Michael Bodsgård.

Grillmästare
Beppe Bengtsson.
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Serveringen.

Nybyggare i Gårdsby socken
Text och foto: Sven Schill

Vi har skrivit förut om nybyggare i Gårdsby sockens landsbygd. I Sandsbro tätort, som vi också skrivit om, har det hänt
mycket på byggfronten men många vill ut i naturen och ha
mer ”svängrum”.
År 2002 gick Mikael Gowenius och funderade på att bygga
hus på sluttningen ner mot Yasjön.
Skog avverkades, byggnadstillstånd blev klara, arkitekt Henrik
Wibro ritade husen och Ekefors Hus i Åseda byggde. I början
av mars 2005 kom första huset, det blev nio stycken.

Alla som bor här är:

Helen och Jörgen Tagesson, Anneli och Mats Falk , Anette
Samuelsson och Jan Sjökvist, Lena och Teijo Rönnback, Ulrica
Hermansson och Tomas Möcander , Lisa och Anders Pettersson, Agneta och Bertil Forsberg, Annett och Hasse Nilsson,
Magdalena Fosseus och Leif Håkansson.

Håkan Edh i Gasslanda
För ca tio år sedan köpte Håkan och Rebecka en stor tomt
i Gasslanda. Håkan byggde huset med gammal byggteknik
(kolla taket) och gjorde c:a 70-80 % av jobbet själv. Varför det,
frågade jag? Jo, sa Håkan, annars hade jag inte haft råd att bo i
ett så stort hus! Snacka om kunskap och företagsamhet!
Lycka till Rebecka och Håkan.

Maritza Rask
Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör
Medlem i
Långarör Sjötorpavägen 4
Tel: 073 183 91 11
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Matmarknad i Tångshult

Djuren och barnens
dag på HOPPET
Text: Ulla-Britt Schill

Dessa två evenemang arrangerades lördagen
den 22 augusti. På HOPPET körde två traktorer
med hö på vagnarna och utsmyckade med löv
mellan Tångshult och Hoppet. Det kallades
Hoppet-pendeln.
Dessutom var det tipsrunda och skattjakt där man skulle leta
upp olika bokstäver i husen och sedan sätta ihop detta till ett
ord. Hinderbana för barnen bland björkarna som gick ut på
att inte röra vid marken. Saft och bullar serverades till de som
deltog.
Fiskdamm var
uppsatt utanför
ladugården där det
gick att fiska upp
en hel del olika
grejer och godispåsar.
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Guidning för besökarna i de olika husen och kaffeservering
med kringlor och chokladbollar som familjen Lindqvist hade
bakat för denna dag. Ponnyridningen var uppskattad men kom
tyvärr inte igång förrän kl 14.00.
Barnen tyckte det var spännande att åka traktor, så mellan
kl. 12.00-14.00 kom det ca 200 personer från Tångshult.
Allt detta var mycket uppskattat och tack till alla er som
ställde upp.

Sista Puben i sommar 2015
Så var denna sommarsäsongen slut för Puben i Smedjan. Det
började kallt och ruggigt och slutade i värme och solsken. Vi
har haft turen att ha bra musik av Kaj och grabbarna som varit
mycket uppskattat. TACK KAJ för er medverkan.
Öl och korv har smakat bra och det har varit fin stämning hela
tiden.
Vi är så tacksamma att ni kommer till Puben. Det betyder
mycket för Sockenrådet och för Gårdsbytidningen som tack
vare Pubens intäkter kan tryckas.
Nu får vi snart krypa in och invänta vintermörkret, men fredagen den 11 december blir det JULSMEDJA och då träffas vi
med glitter och glam.
Text: Ulla-Britt Schill

Påminnelse!
Ni glömmer väl inte utflykten till Vitthults urskog

Söndagen den 27 september . Samling vid Gårdsby Kyrka kl 12.00
Kom och upplev en trevlig utflykt och
en förnämlig guidning av Christer Lindqvist.

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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Matmarknad i

Mycket folk samlades på matmarknaden i Tångshult.

Gårdsby Ägg och Family Food anordnade matmarknad på
Gårdsby Tångshult för fjärde året i rad.
Text: Christer Jonasson

Christer Jonasson.

Detta året fanns det ett samarbete med Hembygdsföreningen
i Gårdsby, som hade många olika barnaktiviterer och hade ett
mycket uppskattat traktortåg mellan Tångshult och Hoppet.
Matmarknaden på Gårdsby Tångshult var mycket välbesökt.
Det är en stor familjefest och utflyktsmål för många.
Ca 1200 personer besökte Marknaden. Marknadsknallarna var från många platser Emå-mejeri, Fröbergs Urshult,
Åsen-fiskaren, Fröset ost och mejeri, Stens chark, Kronobergs konfektyr, Axelssons potatis, Family food, Gårdsby Ägg,

Fikapaus.
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Åka traktor med vagn är kul.

Anja Schauerts, Kasterbrink och Stellas ostkaka samt fika. En
annan attraktion var Vernissage av barnen från Trollbacken i
Gårdsby och Dagis Haket i Sandsbro.
Marknadsbesökarna njöt av det vackra vädret, den goda maten
och den trevliga utflykten. En stor händelse varje år är hönsloppet där många barn deltar och alla får pris. Avslutningsvis kan man säga att marknaden var en mycket uppskattad
begivenhet i Gårdsby.

Det populära hönsloppet.

Gårdsby

Från Emåmejeriet.

Vernissage

Gårdsby LRF avdelning

Onsdagen den 30 september kl 15.00-17.00 är det
vernissage i Kapellet, Sandsbro.
Utställare är: Bodil Hörlin, textil
		
Kerstin Stenberg, akryl

- Studiebesök på VEAB i början av oktober
- Studiebesök hos Stens Chark i Åseda
den 11 november kl 18.00
- Skattekväll, skog planeras i november
Mer information kommer. Se anslagstavlorna i
byarna!

Välkommen!

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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En berättelse av Janne Gowenius
om hans jaktminnen 			 Del 2
Av mina jaktkamrater kallades jag ”rådjursdödaren”. Jag hade en märkvärdig förmåga att
alltid ställa mig på rätt plats vid rätt tidpunkt,
dessutom bommade jag aldrig. Jag sköt två rådjur med en kula, vilket egentligen är en omöjlighet, men kulan tog i halskotan i den ena och
måste ha ändrat riktning. Djuren låg tio meter
från varandra. En annan gång sköt jag en bock,
men när jag kom fram var det en get med horn!
Jag köpte en tax när jag blev 18 år, han hette Woodroff. En
sämre hund gick inte att hitta. Micki, som då var 13 år, ställde
jag i förpass. Det var 20 cm snö och säkert minst 10 grader
kallt. Hunden stoppade jag i ryggsäcken för han gjorde ändå
ingen nytta. Jag spårade rådjuren i snön, samtidigt som jag
skällde som en hund. Efter en timme närmade sig djuren
Micki, men hade kastat 25 meter från honom utan att han sett
något. Jag skällde på honom för att han inte hade stått still!
Han hade varit tvungen att gå fram och tillbaka för fötterna
hade nästan förfrusit. Jag jagade även från hästryggen vilket
var mycket spännande i motsats till den odugligt Woodroff.

Första älgen sköt jag vid 16 år

Gick med min far som lånat älghund. Vi hade gått länge utan
att se ett enda spår varför vi satte oss för att fika. Hade knappt
satt oss då hunden fick stånd bara 200 meter bort. Efter att ha
smugit fram sköt jag en kalv. Det kändes spännande.
Redan som 18-åring blev jag jaktledare för älgjakten och det
finns många minnen, både bra och dåliga. Bland annat tog
jag bössan med mig när jag red ut första älgjaksdagen för att
spåra. I Klövadals kurva syntes färska spår på vägen efter flera
djur. Inte långt därefter såg jag älgarna på andra sidan av Ulvafall mosse betande i kantbuskarna. Jag gled av hästen och gav
den en klapp på länden varvid den sprang hem. Det var 200
meter till älgarna och jag närmade mig genom ålning och hasning till 125 meter. Tjuren stod fritt med helsidan mot mig,

kalven till vänster och kon ännu längre till vänster .Jag sköt
tjuren som föll direkt varför jag tänkte ”jag tar kalven också”.
När jag tryckte av insåg jag att djuren bytt plats och jag skjuter
kon istället. Nu var inte mycket annat än att skjuta kalven
också! Detta är sånt som inte får hända och jag fick höra detta
länge. Jag hade ju fördärvat årets älgjakt för mina jägarvänner.
Den sista älgen jag sköt var enligt följande: Som jaktledare
placerar man ut jägarna och dessa fick ju inte lämna passet.
Jag själv kom ju längst bort, men vi hade en strävhårig taxkorsning som drev älgarna denna dag och när drevet försvann
ansåg jag att jag borde flytta mig varför jag skyndade mig. När
jag kom fram till en fällkant med utsikt över Ekebergamossen,
som bestod av gles tallskog. Jag stannade flåsande och där
kom ko och två kalvar i full fart rakt emot mig på 70 meter.
Innan jag ens reagerade kastade djuren och sprang snett ifrån
mig. Jag hade nu fått upp geväret och följde djuren och på 160
meter stannade de. Där fanns det en lucka men kalvarna stod
på min sida av kon. När de fortsatte uppfattade jag att ännu
ett djur fanns till höger som kom springande. Snabbt tillbaks
med geväret till samma ställe där kon stannat förut och skottet
gick och tjuren som hade god fart, föll direkt. Det var en jämn
sextaggare och kommentarerna från jaktkamraterna var ”att
så här kan man bara göra som ägare men inte som inbjuden”.
Jag var nu 37 år och efter detta gick jag bara som drevkarl på
älgjakterna. Den som börjar tidigt att jaga slutar tidigt och
tvärtom. Jag tyckte dessutom att jag var tvungen att avliva våra
kor och detta var inte alls roligt.
Det hände dock att vi reste till Almnäs varje år den 29 december på vår mors födelsedag. Vid ett tillfälle följde hela jaktlaget
på bredd ett blodspår efter en påskjuten råbock norrut längs
Vätterns strand. Ett skrik att bocken sprungit upp bakom
drevkedjan och den sprang med full fart mot skogen. Min
drilling utan kikarsikte for upp till axeln, avstånd 160 meter.
PANG och bocken stod på näsan. Jag har inte skjutit något
klövdjur efter detta. Man ska sluta när ”man är som bäst”.

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Im weißen Rössl am Wolfgangsee

Vita hästen

Under några veckor i juli/augusti visades operetten Vita Hästen på Villa Vik. Platsen var perfekt dvs
Wolfgangsee blev Toftasjön och Hotellet Vita Hästen, var Villa Vik.
Text: Ulla-Britt Schill

Det var Linneateatern som stod för underhållningen.
Skådespelarna och artisterna var suveränt duktiga. De kända
melodierna framfördes med bravur och handlingen var både

komisk och spännande. Det var bara att sitta och njuta av hela
föreställningen.

Välkommen till
Villa Vik & Toftastrand
Konferens
Bröllop & fest 		

Dagens lunchbuffé		
À la carte
			

Hotell
Bageri och café

Villa Viks julbord serveras från lördag 28 november.
Vid Toftasjöns strandkant njuter du av en rykande kopp kaffe med nybakat, frukost
eller en ljuvlig måltid tillagad av råvaror från det småländska skafferiet.
Lenhovdavägen 72 0470-652 90
Följ oss gärna på Facebook och instagram!					
www.villavik.se
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2015
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Lör 19 sept

10.00

Hembygdsgården
HOPPET

Höststädning

(H)

Sön 27 sept

12.00

Samling vid Gårdsby
kyrka

Utflykt till Vitthults urskog.

(S)

Ons 11 nov

18.00

Åseda

Studiebesök hos Stens Chark

(LRF)

Fre 11 dec

19.00-23.00

Smedjan i Gårdsby.

JULPUB med glögg och
pepparkakor Öl, Vin, Bullens korv, snacks

(S)

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

