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Presentation av Redaktionsgruppen
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Har du varit i Björnamo?
En mycket solig söndag i slutet av
augusti valde flera hundra boende i
trakten att besöka Gårdsbydagen, i år i
Björnamo. Temat som alltid är ”Upplev
din landsbygd – förr och nu”
Mest populärt är kanske byavandringarna, som ett hundratal personer följde
med på. I Björnamo hade man t o m
ordnat två byavandringar, bland annat
till Björnastenarna och byakällan. Vid
Björnastenarna sköts en björn i början
av 1900-talet! En trevlig detalj var att
det vid varje hus i byn satt en skylt om
vilka som bor där nu.
Historien presenterades också i form av
gamla redskap från byn, gamla motorsågar och traktorer av alla åldrar – från
Grålle till dagens. Björnamo visade
också upp hur ull beredes till garn. Lokalkännaren och minnesmästaren Tage
Axelsson, Hestrana, berättade på sitt
speciella sätt om traktens händelser förr.

04. Gårdsby Sockenråd
Byafest i Gasslanda
05. Gårdsby Sockenråd
En pärla i veckan...

Stora skaror följde Thore Johansson och
Anders Andersson på byavandringarna i
Björnamo.

06. SAIKEN - Sandsbro AIK
Ordföranden har ordet
06. SAIKEN - Sandsbro AIK
Tränaren har ordet
07. SAIKEN - Sandsbro AIK
Willis Kula
08. SAIKEN - Sandsbro AIK
Hälsoarena Fylleryd

Vår gamle käre traktkännare berättade
initierat om händelser och liv förr i trakten.

10. Föreningsinformation
Sommar hos PRO
10. Föreningsinformation
Mysigt Slit

För barnen fanns ponnyridning, längdhopp, fiskdamm, chokladhjul och Frivilliga Insatsstyrkans bandvagn!

11. Föreningsinformation
Fakta - Arnö

En roligt inslag var också Bengts Trio,
den trio som bland annat Sven Schill
började spela i för 55 år sedan! Det
fanns t o m möjlighet att ta en svängom
på logen.

11. Föreningsinformation
Ny dagistermin på Trollbacken
11. Föreningsinformation
Uppstart i föräldraföreningen på
Sandsbro skola

Fler bilder hittar du under Evenemang
på www.gardsby.se
Byborna i Björnamo by har lagt ner
mycket arbete och energi på att ordna
en fantastisk Gårdsbydag. Stort tack
från Gårdsby sockenråd och LRF! Vi
hoppas (och tror) att byn har haft trevligt
under förberedelserna.

05. Gårdsby Sockenråd
Ett Herrans liv

12. Föreningsinformation
Sommaraktiviteter i Värends Scoutkår

Bo Isaksson, Stojby, är med i kommunens
frivilliga insatsstyrka, berättar om deras
verksamhet och utrustning.

12. Föreningsinformation
Sjung med Sofia!
13. Föreningsinformation
Evighet i septembermörkret

Visst är det roligt att träffa gamla bekanta – välkommen nästa år!

13. Föreningsinformation
Höstträffar!

Text och bild: Bo Gunnarsson

14. Gårdsby Sockenråd
Yngve Lindkvist
15. Gårdsby Sockenråd
Julmarknaden i Smedjan!

Det gjorde ni bra! Byborna i Björnamo by
har lagt ner mycket arbete och energi på
att ordna en jättefin Gårdsbydag.
GÅRDSBY SOCKENRÅD

15. Gårdsby Sockenråd
Båtklubbens b(r)yggprojekt
16. Gårdsby Sockenråd
Evenemangskalender

Byafest i Gasslanda

Närmast kameran Karin och Lotta. Karin
flyttade nyligen till byn med sin familj.
Lotta bor på sin gård sedan 1989.

Mattias och Josefin , ”nya” bybor och
Birgitta, som varit bybo längst av alla.

Du vet vilken brotyp som finns mellan Malmö och Köpenhamn och
när Carl von Linné adlades, eller? Men vilken koppling har det till
oss som nu bor i Gasslanda?
Det var tipstävling på byafesten - och de tre som kunde mest blir
nästa års arrangörer av byafesten. För nu är det tradition med
Gasslanda byafest!

Journalist &
skribent

Alla hjälps åt!
Tält hade flera i bybor skaffat till privata fester. Bord och stolar
kunde lånades av Hembygdsföreningen och hämtades på Hoppet.
Vi tackar.
Och snart fanns det flertal grillar på plats. Karin, Rebecka och
Josefin höll i trådarna.

Vi vill gärna ha ytterligare en medarbetare i redaktionsgruppen.

Alla vi Gasslandabor samlades denna lördagseftermiddag till
byafest uppe vid Skjutsrättaregården. Över fyrtio bybor var med.
Vi åt och drack och pratade och lekte och sjöng och bestämde att
fler ska hitta till oss. Vi sätter upp skyltar. Håkan är samordare.
Tänk att så många bor i vår by. Och vägföreningens styrelse hann
pratas vid. Tur vi har en Alf.

Vi jobbar på ideell bas, träffas ca
5-10 gånger/år och knäcker idéer
tillsammans.

Text: Margareta Moqvist, foto: Gunnar Moqvist
Vi ses nästa år igen!
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Mette, Per och Karl njöt i solen.
Regn före, regn efter. Men under
festen sken sol eller måne.
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GÅRDSBY SOCKENRÅD

Är du intresserad av att skriva,
prata med människor, fotografera
och har idéer – hör av dej.

Ring gärna Toni Sjö 0470- 656 10
så får du veta ännu mera.
E-postadress: red@gardsby.se

En pärla i veckan
När går man till kyrkan i spänd förväntan ?? Jo
– när Jens Linder ska hålla i Gudstjänsten.
”Vad ska han predika om idag måntro” är ofta
tanken - för så är det med Jens.
Han har en oerhörd förmåga att predika så vi
kommer ihåg det länge efteråt.
Men - Jens slutar som präst i Gårdsby kyrka för
att pröva sina vingar på annat håll nämligen på
stiftskansliet i Växjö. Detta är oerhört tragiskt för
oss. Han är en glimrande talare och humorist,
men naturligtvis vill vi önska honom lycka till och
hoppas få höra honom vikariera i Gårdsby kyrka
lite då och då.
Till sist vill jag ge ett par exempel på pärlor från
Jens’ predikningar som jag minns:

Ett Herrans liv

Dagens text Johannesevangeliet 16:16-22
Det finns en varelse som vi människor försöker
utrota. MASKROSEN !
Vi drar av blommorna, försöker gräva upp den
med rötterna. Vi vill inte ha den i våra gräsmattor.
Men vad gör Maskrosen ? – jo den ger sej inte!
Nästa dag står den där som en liten sol i gräsmattan och säger ”Hej här är jag”. Vi fortsätter
vår sanering, men samma sak upprepar sig. Den
lilla sol-blomman kommer upp igen.
Skulle vi människor bli lika illa behandlade som
Maskrosen skulle vi duka under. Vi skulle helt
enkelt Inte orka med livet .

Måndagen 25 augusti ordnade Kyrkorådet i Gårdsby
en fest för Jens Linder. Jens blev hämtad i sin bostad kl
18och vi anslöt oss allihop till Caféet vid Innaren. Där
stod Tore Johansson och väntade med sin flotte.
Långbord var uppdukat. God mat och gott vin serverades. Vädret visade sig från sin bästa sida. Solen sken
och vi satt ute på Innaren och smorde kråset. Jens som
är en god talare pratade om sin tid som präst i Gårdsby
församling på ett - som vanligt - humoristiskt sätt.
Efter maten gick vi in på Caféet, drack kaffe och bjöds
på nybakad äpplekaka med vaniljsås.
Jens fick sitta i ”Heta stolen” och bli utfrågad på olika
teman såsom sport, film, litteratur, filmmusik, Hembygdsföreningen mm. Han klarade frågorna med glans.
Det var en uppsluppen stämning med många historier
och glada skratt.

Sammanfattning:
Man blir glad av maskrosen för den vågar sticka
upp. Den är så livskraftig och ger inte upp.
Maskrosen vågar vara sig själv och lyser gul i
gräsmattan. Vi kan lära av maskrosen och låta oss
inspireras i mod och livsglädje

Men…... trots den härliga stämningen lurade ändå
vemodet och vetskapen att detta var en avskedsfest. Men
Jens slutar med flaggen i topp och vi önskar honom
lycka till

eller detta……
Dagens text Jakobsbrevet 1:22-25

Tack Jens !

När du träffar någon ser du kanske en person som
ler mot dej och är vänlig,snäll och hjälpsam Stämmer detta eller ??
Titta på rädisan ! Röd och vacker utanpå, men ta
en kniv och dela den. Rädisan är helt vit inuti.
Gör samma sak med rödbetan, djupt röd utanpå,
ta en kniv och dela den – lika röd Inuti.

Text: Ulla-Britt Schill

Sammanfattning:
Man ska alltså inte skåda hunden på håren.
Försök att vara likadan utanpå som inuti, äkta och
genuin – Då är du en hel människa som går att
lita på. Sådana vill Gud att vi ska vara – rödbetsmänniskor och inte rädismänniskor!
Text: Ulla-Britt Schill

GÅRDSBY SOCKENRÅD

Nr 3 - 2008

5

Sommar hos
hos PRO
PRO
Sommar
Gårdsby-Sandsbro PRO har, som vanligt, under sommaren, haft några utflykter och studiebesök på programmet.
Vi började med ett besök vid Vartorps kvarn, där Stig
Thim guidade oss. Vitsippor och kabbeleka blommade
och vi kunde sitta ute och njuta av kaffet i ett strålande
solsken.
Nästa utflykt gick till ICA-museet på Linnegatan. Några
entusiastiska veteraner har samlat material till en gammaldags lanthandel och berättar medryckande om livet i
en sådan affär. Många av oss nickade igenkännande.
En mindre grupp deltog i Ramkvillabuss “Amerikaresa”
som gick till Kisa-bygden. Det handlade om emigrationen från trakten och lokalguiderna spelade teater. Ett
annorlunda grepp som uppskattades mycket. Den vackra
naturen bidrog förstås till den positiva upplevelsen.
I Stojby besökte vi Tunnbrödsbageriet. Där fick se och
höra hur man bakar riktigt norrländskt tunnbröd och
även provsmaka det. Efteråt drack vi vårt kaffe i trädgården.

Mysigt slit (?)
Kan det vara trevligt att kämpa med lie, räfsa och ibland
mygg? Javisst!
Varje år i slutet av juli åker ett gång i Gårdsby Hembygdsförening ut till huset på Arnö i sjön Innaren och slår
gräset runtom för att hålla landskapet öppet där. Alla
åker ut till ön tillsammans i sakta mak på en stor bekväm
flotte med utombordare.
Arnöstugan är en liten utflyktspärla för den som vill uppleva stillheten vid sjön Innaren. Antingen på vintern över
isen eller med båt på sommaren.
Gräset slås med lie och räfsas ihop och bärs till skogs.
Efter slåttern kan den som vill ta ett dopp i Innarens friska
vatten, och sen väntar knytkalas på Tore Johanssons
flotte.
Att sitta vid bord ute på flotten drivande utanför Arnö och
se solen gå ner över Innaren är en fem-stjärnig upplevelse! Det där med mygg på Arnö – vissa år är de verkligen
”på bettet”, och var och en får skydda sig bäst det går.
Men i år hade de alldeles kommit av sig.

Sommarens sista utflykt gick till Målerås. Där åt vi lunch
på glasbruket och blev sedan guidade runt i det intressanta bruket. En bit därifrån ligger Luffarmuseet och där
underhöll Hönsa-Lotta och en “äkta” luffare. De berättade om luffarna och om sakerna som dom tillverkat.
Visst kände vi igen mycket, men ibland gissade vi vilt, om
vad sakerna använts till.
Dagen avslutades med kaffe på Hembageriet. Sedan
återvände vi hem trötta men nöjda.

Text: Poul Kongstad, foto: Toni Sjö

Program Hösten 2008 - Gårdsby-Sandsbro PRO
Medlemsmöten hålls i Församlingshemmet kl 14.00
29-08-08 Gunnel Håkansson informerar om Tandvårdsförsäkringen.
26-09-08 Musik och sång av Louise Bjällebo, Åseda.
31-10-08 Höstfärgsrapsodi. Sten Malmberg visar naturbilder.
28-11-08 Musikunderhållning av Björn Swing.

Med Tores flotte åker gänget ut till Arnö för kvällens slåtter.

Gymnastik: Från 2 sept, varje tisdag kl 14,00.
Lokal MHF-stugan.
Ledare Laila Malmqvist, tel 651 67 eller 073-8035954.
Studiecirkeln: Från 8 sept, varje måndag kl 14,00.
Lokal Fyllerydsv 44,
Ledare Ingrid Schill,
Tel 277 89 eller 073-7025975.
Sopplunch: Från 18 sept varannan torsdag kl 12,00.
Lokal Fyllerydsv 44.
Ingrid Schill tel 277 89 eller 073-7025975
Text: Laila Malmqvist
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Efter slåttern blir det knytkalas på flotten. Kasta loss (från
land)!

Gårdsby
FÖR
E N I N G S ISockenråd
N F O R M AT I O N

Arnö är en långsmal, i stort
sett skogklädd ö i Innaren, och
ägs av kyrkan – avsatt som ett
kyrkoreservat, vilket innebär att
öns natur kan få utveckla sig
fritt med rikt växt- och djurliv.
Arnö ska kunna vara en plats
där det är intressant att studera
naturlivet, ekologin, geologin,
kulturhistorien m m.
Norra delen av ön är urskogliknande som gynnar en rad
ovanliga och krävande arter.
Man har diskuterat naturvårdsbränning på ön, vilket skulle ge
livsutrymme för ett antal brandgynnade insekter och växter.

För närvarande finns dock
inga sådana planer. Slåttern runt huset ska bevara
floran där.
Arnö har använts för bete
och har varit bebodd sen
1830. Siste brukaren var
Valdemar Johansson till
1943. Huset på ön är från
1870 och arrenderas av
Gårdsby Hembygdsförening. Huset är öppet för
allmänheten på dagtid.

Text: Poul Kongstad

Trollbackens förskola är ett föräldrakooperativ
som även har skolbarnsomsorg.
Ni kan se oss på skol- och barnomsorgsmässan i Växjö konserthus 3-4/10.
Vi jobbar mycket med naturen, vilket underlättas av vår stora gård och närheten till bokskogen. Vi har utedag, gympa och temadagar
varje vecka.
För tillfället har vi fullt upp med att skola in
våra nya kompisar. På korten kan ni se när de
större barnen spelade upp en egentillverkad
teater för de mindre.
Hälsningar barn & fröknar på Trollbacken gm
Anna Liljegren, ny föreståndare sedan juni.
Tel: 0470-61199.

N y d a g i s t e r m i n på Tr o l l b a c k e n

Det var så kul att träffas igen efter semestern,
så fantasin flödade och pysslet tog fart med en
gång!!

U pp s t a r t i f ö r ä l d r a f ö r e n i n g e n p å San d s bro s kol a

Fakta - Arnö
Föräldraföreningen på skolan har också börjat
höstterminen.
Motorikbana och speciallärartjänst är på gång
på Sandsbro skola.
Föräldraföreningen på Sandsbro skola hade
torsdagen den 11/9 sitt första styrelsemöte för
läsåret 2008/2009. Rektor Annbritt Petersson fanns på plats för att informera om vad
som händer och är på gång på skolan i höst.
Något som var glädjande att höra var att den
efterlängtade motorikbanan nu är på gång
att färdigställas. Hon kunde också berätta att
skolans ekonomi har hämtat in det underskott
man hade för några år sedan och nu t o m
har ett mindre överskott. Detta överskott kommer bl a att användas till motorikbanan, inköp
av fler datorer och mjukvaror men också till en
speciallärartjänst på heltid.
Föräldraföreningens ekonomi är god och som
utlovat kommer man att bidra med pengar
till motorikbanan. Styrelsen satte upp följande
huvudmål för verksamhetsåret:
•
Fler rastfaddrar
•
Verka för en bättre utemiljö på skolan
•
Öka antal medlemmar i föreningen
•
Bevaka/vara delaktiga i lokalfrågan
på skolan
Nästa styrelsemöte är måndag den 20/10 kl
19:00 i personalrummet på skolan.
För mer information om föräldraföreningen gå
in på vår hemsida: www.skolweb.vaxjo.se, välj
ÅrskursF-6/Växjö tätort/Sandsbro/Sandsbro
skola/Föräldraföreningen.
TIPS:
Skicka gärna din e-postadress till sandsbro.
foraldrar@skola.vaxjo.se så håller styrelsen er
uppdaterade på vad som är på gång.
Text: Camilla Fors

De större Trollbacksbarnen spelar upp en
egentillverkad teater för de mindre.

Text och bild: Anna Liljegren
F Ö R E N I N G S I N F O R M AT I O N
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Somm a r a k t i v i t e t e r i V ä r e n d s S c o u t kår
Under våren 2008 bestämde vi att vi skulle synas mer i Växjö och försöka
få fler barn och vuxna till kåren. Det resulterade i Nationaldagsfirande,
Karl-Oskarfirande i Linnéparken med hinderbana och skolrekrytering.
Dessutom har vi hunnit med roliga läger på olika platser.
På Karl-Oskardagarna var vi i Linnéparken och hade hinderbana för alla
barn och sålde korv till hungriga som gick förbi. Det var många som ville
prata med oss om vår verksamhet och många som ville springa av sig lite
i hinderbanan. Sammanfattat var det soligt, varmt och en väldigt lyckad
dag.
Under Juli packade vi våra lådor med lägerutrustning och reste sen iväg
på läger. De yngsta scouterna åkte till Kalmar på lägret Stenkul. Det var
ett lyckat läger där alla scoutförbunden i Kronobergslän var med. De äldre
scouterna åkte till Summercamp i Värmland. Där fick de göra häftiga aktiviteter från morgon till kväll och lära känna andra ungdomar från nykterhetsrörelsen i Sverige och Europa.
I början av september var det dags för ett besök i skolan. Det var väldigt
många som inte hade en aning om vad scouting är. Men efter lekar och
information i klassrummen var det många barn som blev intresserade.
Dessutom kunde alla som ville, gå in i vårt tält på skolgården och kolla in
alla bra saker vi brukar använda när vi går på hajk. Det kändes som att
vi hade lyckats med vår uppgift för dagen, nämligen att informera om ett
väldigt roligt fritidsintresse, scouting.
Om du vill veta mer om Värends Scoutkår kolla in vår hemsida
www.varends-scoutkar.se

Text: Elin Örheden
Foto Markus Syrén

Sjung med Sof i a !
Det har varit allsång på Skansen, allsång i Linnéparken och nu får du chans att sjunga med Sofia
Stynsberg – till vardags och även under helger
kyrkomusiker i Gårdsby.
Det blir en lättsamt blandad allsång och Sofia låter
oss nog lyssna på någon solosång också.
Välkommen onsdag 5 nov kl 19 i Sandsbro församlingshem!
Sväng in mot Gränsvägen vid gamla kiosken/macken och fortsätt på Björkvägen så är du där!
Gårdsby Hembygdsförening
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Ev i g h et i s e p t e m bermörkret
Under förra året inventerades socknens stora träd av olika slag av
Hembygdsföreningen. Dessa benämner man ”evighetsträd” – för
dom lever ända tills dom dör, säger Kjell Gustafsson!
En septemberkväll placerades plaketter ut vid ståtliga ekar i
Kråkenäs, Tofta och Ekesås. Av dessa är den som finns bredvid
Ekesåsvägen med en omkrets på 682 cm störst i hela socknen.
Mätte, spettade och grävde gjorde Bertil Sandberg, Hans Strandmark och Kjell Gustafsson. Kollade lodlinjen och fotograferade
gjorde Toni Sjö.

Så här stiligt är träden utmärkta

Text: Toni Sjö, Foto: Toni Sjö, Poul Kongstad

Kom med på våra

Höstträffar!
Störst och vackrast? Givetvis finns denna ek
på Ekesås!

Onsdagen den 3 sept kl 19.00
Vi märker ut ”evighetsträd” i socknen
Samling vid Hoppet
Lördagen den 27 sept kl 10.00
Vandring på Sigfridsleden 2-3 tim
Samling: Stockeviken, medtag fika
Onsdagen den 8 okt kl 19.00
Hoppet: Vad kan vi hitta i arkiv och gömmor?
Lokalforskning. Bengt Sjöqvist och Knut Svensson
medverkar
Onsdagen den 22 okt kl 19.00
Byggnadsvård. Föreläsning av Heidi Vassi, Länsstyrelsen Gårdsby Församlingshem
Onsdagen den 5 nov kl 19.00
Allsångsafton med Sofia Sandsbro Församlingshem

Karta-evighetstrad

Onsdagen den 19 nov kl 19.00
Berättarkväll i Helgaryds skola (Väg 23, till höger
mot S Åreda)
Intresserad av praktisk byggnadsvård på Hoppet?
Ring oss!
Bli medlem genom att sätta in 60 kr på konto
91 24 78-5
För ytterligare information kontakta
Bertil Sandberg 612 55, Tore Sandrell 657 86, Toni
Sjö 656 10
Gårdsby Hembygdsförening
Den största ”tomteken” finns på Hagäng,
Tofta Postgård
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Yngve Lindkvist
Jordbruksarbetare snickare, byggnadsarbetare , som har jobbat politiskt och fackligt i hela sitt liv.
En nittiofemårig spelevink !
Yngve har bott i Sandsbro sen 1938 men låt oss ta det
från början.
Yngve Lindkvist föddes i Tegnaby ,Hemmesjö socken den
11 mars 1913 , hans far var torvarbetare. Efter konfirmationen 1928 fick Yngve anställning som barnpassare !!!
och dräng hos Nils Persson på Norratorp i Södra Åreda
precis på gränsen till Gårdsby socken.
På nyåret -29 blev det nytt arbete. Denna gång i Barsebäck i Skåne, men i september -32 blev Yngve inlagd
på Lunds lasarett för en allvarlig halssjukdom. Efter en
månad var Yngve frisk men då hade han inget arbete.
Det var bara att cykla hem på grusvägarna och efter ett
antal punkteringar så kom han hem till Tegnaby.

GÅRDSBY SOCKENRÅD

Det blev att söka nytt arbete .. in på arbetsförmedlingen i
Växjö , som inrymdes i en mataffär och sköttes av en person !! Där fanns inte ett jobb. Anledningen var Kruegerkraschen . Hela Sverige var lamslaget , men innan Yngve
lämnade förmedlingen ringde telefonen. Ernst Andersson
på Vinninge gård i Berg sökte en arbetare. Yngve fick
jobbet och stannade i fyra år.
Ragnar Thaung och Henning Schill hade i början av
trettitalet byggt en snickeriverkstad på Ringstorp. Ragnar
var möbelsnickare och Henning (min far) gjorde dörrar
och fönster samt köksinredningar . På hösten -36 började
Yngve som lärling hos Ragnar. Yngve bodde hos sin
första arbetsgivare Nils Persson i Hemmesjö socken men
hade endast 200 meter till jobbet i Gårdsby socken.
1938 blev verkstan för liten för två så olika hantverkare.
Då flyttade Ragnar till Sandsbro och tog Yngve med sig.
Där byggde han en egen möbelverkstad vilken stod kvar
tills den nya vägen byggdes. Hos Ragnar stannade Yngve
till 1942 men då hade det hänt saker.
Redan våren -38 träffade Yngve Majken. Båda var på
hemväg från Folkparken i Växjö och så var det tänt !!
Våren -40 kom Per-Åke ( Pelle ) till världen .
Strax efter Pelles födelse togs det ut lysning ,sen bar det
iväg till Gårdsby Prästgård för vigsel. Efteråt dracks det
kaffe och efter kaffet döptes Pelle. Denna händelse har
Kyrkoherde Erik Persson berättat vid många tillfällen och
avslutat med orden ”det gick ondan som hondan ”.
När Yngve arbetat som möbelsnickare i sex år slutade
han hos Ragnar Thaung
och fick anställning på Linberedningen i Växjö som han
var med om att bygga. Där stannade han i 15 år som
reperatörsnickare. Yngve var samtidigt ordförande i Textilarbetarförbundet .
I Sandsbro bodde Yngve och Majken först hos orgelbyggarens änka innan dom 1946 fick ett egnahemslån på
18 000 kronor. I början av juni murade Yngve och
Majken grunden till huset och till julen -46 flyttade
familjen in som då hade utökats med sonen Sven.
Året efter föddes den tredje grabben som fick
namnet Nils. Hela bygget på fem rum och kök
som står på en 4 250 kv.meter stor tomt, kostade
24 000 kronor.

På den tiden bodde det c:a 90 personer i Sandsbro
uppdelat på fyra gårdar och några egna hem. Yngve och
Majken och tre familjer till var de första som påbörjade
utbyggnaden av Sandsbro som håller på än i dag.
Yngve Lindkvist var och är Socialdemokrat . Han satt i
Rottne fullmäktige i tio år.
Höjdpunkterna i sitt politiska liv var Partikongressen -69
då Palme valdes till statsminister och Byggnads fackförbunds kongress. Vi - Gårdsby och Sandsbrobor kommer
säkert ihåg alla insändare som Yngve skrev om den nya
vägens sträckning genom Sandsbro ” men så blev det
också som jag ville” sa Yngve. ”Jag skrev nog ett hundratal brev till myndigheterna också ”
Efter åren på Linberedningen arbetade Yngve hos olika
byggnadsföretag. Sista jobbet var när kvarteret Dockan
byggdes då var Yngve lagbas. Innan kvarteret Dockan
blev klart råkade Yngve ut fär en svår olycka . Det ena
knäet blev krossat i en fallolycka och sen var det färdigjobbat.
Yngve Lindkvist har varit nykterist i hela sitt liv men inte
värre än han kan ta sig en tuting som medicin. ”Det står
en flaska där borta på bänken och den har stått där i två
år och den är inte slut än” säger Yngve. Med glimten i
ögat berättar Yngve en historia om muraren Axel Pettersson som gick utanför en krog i Växjö och väntade på att
klockan skulle bli två då krogen öppnade. Muraren gick
av och an… tittade då och då på klockan som hängde
på väggen och när klockan visade på kvart i två utbrast
muraren : ”Jag tror ta mej fanken att hela nykterhetsnämnden hänger i visaren”
När jag ska gå hem säger Yngve: ”Kan du inte stanna
en stund till jag har så mycket att berätta” .Jag lovade att
komma igen och lämnar Yngve och Majken i deras hus
där dom har levt i 62 år.
Tack för kaffet Yngve och Majken
Sven Schill

n Båtklubbens b(r)yggpr ojekt
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Denna båtsommar var kanon, fin och lugn, - mycket bättre än förra
säsongen. Och under det kommande året ser vi fram emot ett spännande bygg- - förlåt – bryggprojekt som för klubben framåt, säger
ordförande Hans Ahl.
Sandsbrovikens båtklubb undersöker om det går att öka antalet
bryggor. Det skulle i så fall betyda att många, kanske alla, som står
i kö för båtplats skulle få en båtplats inom 1-2 år! Det skulle vara ett
steg framåt för föreningen också, säger Hans Ahl.
Ett bryggprojekt är en stor sak för en föreningen och dess medlemmar. En grupp har undersökt ekonomi, tillstånd osv, och föreningen
ska ha medlems¬information och ett extra årsmöte i höst för att
besluta om eventuell fortsättning. Än är alltså inget beslutat. Kommunen är positiv till projektet, och kan tänka sig stödja projektet på
något sätt.
Om planerna blir verklighet byggs det två nya bryggor i Sandsbroviken, alltså väster om Sandsbrobadplatsen i Helgasjön. Cirka 75
båtar kan få plats, varav en del ligger på svaj i viken idag.
Så om medlemmarna vill kan det finnas många nya båtplatser i
Sandsbro, kanske redan någon gång nästa år.
Just det – lördagen den 13 december
11.00 – 17.00
Ordnar vi julmarknad i Smedjan i Gårdsby.

Text och bild: Poul Kongstad

Till vår stora glädje har flera intresserade
hört av sig och vill sälja sina alster.
Toppen tycker vi !
Vi kommer att servera korv med bröd, öl,
glögg och pepparkakor.
Ring till oss
Ulla-Britt Schill 0470-61019 eller
Katarina Sandberg 0470-612 55
Senast den 1 november – tiden går fort
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Evenemangskalender Gårdsby-Sandsbro

Onsdagen den 8 Oktober kl 19:00
Arkiv och gömmor! Hembygdsföreningen
Hembygdsgården Hoppet vid väg 23 mellan Gårdsbyinfarterna:
Vad kan vi hitta i arkiv och gömmor? Lokalforskning.
Bengt Sjöqvist och Knut Svensson medverkar. Info 61255.

Onsdagen den 22 Oktober kl 19:00
Föredrag om byggnadsvård.
Föreläsning av Heidi Vassi, Länsstyrelsen
Gårdsby Församlingshem. Info: 61165

Lördagen den 25 oktober kl 18:00
Musik i Gårdsby kyrka
En riktig musikkväll med Gårdsbykören och vår lokalt välkända grupp
Sega Gubbar. Hela kyrkan sjunger - Välkomna.

Onsdagen den 5 November kl 19:00
Allsångsafton ! Hembygdsföreningen
Välkomna till hembygdsföreningens allsångsafton med Sofia.
Sandsbro Församlingshem. Info: 61019

Onsdagen den 19 November kl 19:00
BerättarkvällHembygdsföreningen
Var med om en riktig berättarkväll! Kanske har även du egna berättelser eller skrönor...
Kom till Helgaryds gamla skola (från väg 23, till höger mot S Åreda). Info: 61255

Lördagen den 13 December kl 11.00-17.00
Julmarknad i Smedjan i Gårdsby
Nu blir det julmarknad i Smedjan med glögg och julstämning.
Dessutom försäljning av jul- och konstnärliga alster m m.
Vi kommer att servera korv med bröd, öl, glögg och pepparkakor.
Skicka in dina lokala evenemangstips till epost@gardsby.se

www.gardsby.se

