NR 2/2020 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Nu är det
sommar!

INTRO

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

hemsida

www.gardsby.se

mail

red@gardsby.se
ansvarig utgivare

Sven Schill
0470-610 19

redaktion

Ulla-Britt Schill
(redaktionsansvarig)
0470-610 19

grafisk form & layout

Mattias Strömberg
medverkande i detta
nummer även:

UB Schill
Tore Sandrell
Poul Kongstad
Sven Schill

tryck

Grafiska punkten
upplaga

1900 ex
Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i mitten
av juni 2020.
Stoppdatum för bilder
och artiklar i början av
maj 2020.

Kom rosor och saliveja
– kom hjärtans fröjd
Midsommartiden – Oh vad livet dock är skönt nu när vi kan njuta av allt
det sköna och gröna. När fåglarna kvittrar och sjunger, när vi kan sitta
i solskenet, blunda och bara njuta. Visst är det något att vara tacksam över.
Och allt detta är gratis!

I visan står det att man ska linda av olvon en krans.Men jag är oduglig på hur olvon och vissa andra
arter ser ut så jag tar fram min fältflora och läser i den. Oj så många blommer vi har i vår natur.
Många är väl inte så vanliga längre och en del har ganska ovanliga och märkliga namn.Vem har
döpt dessa örter som tex rödblära, lopplummer, råttsvans, klådris, vattenpest, pipdån, paddfot,
stinksyska, bitterfibbla. Klibbig fetknopp och tok? Det låter inget trevligt tycker jag.
En del namn låter som sjukdomar: hjärtstilla, frossört, skelört, gråstarr men är små söta blommor.
Sen har vi nästan militäriska namn såsom Krutbrännar en spädorkidé. Blommor som låter som
kändisar tex Rosling vår kände professor och folkbildare.
Nä jag kan inte fortsätta och skriva om alla dessa namn på örter. Det finns många fler men det får ni
själv slå upp slå upp i floran. Men jag kan skriva något om andra texter tex
Välkommen sol´n, värman och fåglarne
För någon månad sen var det dags att hälsa våren. Vi sjunger ”Vintern rasat ut” bland våra fjällar
(ett fjäll flera fjällar)?? Och sedan ”Uti lunden dansa källorne och ” Ut till landet, ut till fåglarne”.
Vintern har inte varit särskilt kall .knappt några minusgrader eller säger vi kanske minusgraderné.
Vi sjunger ”Den blomstertid nu kommer ”med blid och livlig värma” för att det skulle rimma på ”sig
solens strålar närma” Visst är det roligt när man läser och funderar på texterna.
Så har vi firat Midsommar. Midsommar är väl en typisk svensk högtid som vi firar med Midsommarstång, små grodorna och sen dansar vi runt ko ack ack ack, Sill och nypotatis är det som tillhör
midsommar + snaps för den som vill Skål. Och sen en rejäl jordgubbstårta till kaffet. Det är så vi
firar midsommar.
Men i år blev det lite annolunda. Ett virus som heter Corona har kommit till oss och hela världen.
Vi får inte vistas många tillsammans för att vi ska förhindra att smittan sprider sej. Vi får inte vara
inomhus med vänner och bekanta utan utomhus där vi inte smittar så mycket. Vi får inte åka till
Danmark (endast skåningar), Norge och Finland. Däremot får de komma till Sverige, underlig
bestämmelse tycker jag. Men vi ska naturligtvis respektera detta. Vi har ju alla ett ansvar och ingen
av oss vill drabbas av covid-19.

Vi ska inte klaga – ut i
naturen, ta med fika och
njut. Vi har det bra här i
Kronobergs län men....
håll avstånd och tvätta
händerna!
Ulla-Britt Schill

2

INNEHÅLL

Innehåll Gårdsbybladet nr 2 2020
4
		
8

välkommen att prova
nya cykelvägen
invigning av cykelvägen

9
		

gott tips - bakluckan och
hur påverkar corona oss?

10

naturbingo på hoppet

11

britt-mari

12

evenemangskalender

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 augusti 2020. 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
Vi har nybakat veckans alla dagar.
Se hemsida www.villavik.se
I de stilfulla och vackra matsalarna på Villa vik ordnar vi gärna
fest, bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK O
INSTAGRAM!
TELNR 0470‐65290
KONTAKT@VILLAVIK.SE

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Välkommen att pro
Växjö har bra cykelmöjligheter och en fin cykelväg längs väg 23 utanför Växjö-Sandsbro ut till avfarten till Vikensved. Nu kan man fortsätta den skyltade cykelvägen därifrån ut åt nordost i vackra
omgivningar. Nu behöver ingen cykla på väg 23 längre (det har hänt). Gårdsby hembygdsförening
har i samverkan med Gårdsby sockenråd m.fl förbättrat cykelstigarna till säkra och skyltade
cykelvägar.
Text och foto: Poul Kongstad

Kartan visar var cykelvägen är skyltad (heldragen linje) och några påfarter
(streckade linjer)

Hembygdsföreningens
projekt är nu verklighet –
renovering av dåliga “cykelstigar” från avfart Yasjön väg
23 till avfart S.Åreda. Det
finns stora orienteringsskyltar
om den fina cykelvägen vid
dessa avfarter.
Cykelvägen börjar där
cykelbanan från Sandsbro tar
slut. Den passerar sen t.ex
hembygdsgården Hoppet
med rastplats och dricksvatten nära väg 23 och Sigfridsleden. Det är lugnt och
skönt att cykla i det vackra
landskapet.
Man kan nu cykla från Norra
Åreda till Norremark och
Växjö utan att köra på väg
23. Denna cykelväg ansluter
till den asfalterade cykelvägen mot Sandsbro och Växjö.
Kör inte bil på dessa cykeloch skogsvägar. Men att köra

bil från avfart Yasjön upp till
hembygdsgården Hoppet går
bra.

Ridning bör ske i mitten av
vägen.

Telefon 073-526 37 97
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ova nya cykelvägen

Cykelväg vid hembygdsgården Hoppet.

Projekt sedan 2018

Gårdsby hembygdsförening har samverkat med Växjö kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket i ett projekt med mig
som projektledare.
Projektet handlar om säkerhet, traktens attraktivitet, “folkhälsa” och miljö. Sandsbro/Växjö är nu definitivt mer tillgängliga per cykel för boende och andra, och bidrar till Växjö
kommuns image kring cykling och miljö. Men säkerheten för
cyklister är viktigast. Det var och är livsfarligt att cykla på väg
23 (1+2-väg, 100 km/t).
Turister och boende i Gårdsby socken och utanför kommer att
få bättre möjligheter att cykla på ett säkert sätt till och från
Norremark/Växjö nu när denna cykelväg finns.

Upptäck trakten från cykel

Man kan cykla inte bara till Sandsbro, Norremark och Växjö.
Man kan också cykla till och från:
•

Kråkenäs, Hultäng

•

Tveta, Kyrkeryd

•

Häljaryd, Björnamo

•

Norra Åreda

•

Skårtaryd och dess urskogsreservat

•

Eke, Braås, Brittatorp och Rottne

•

Dädesjö.

Det är bara 2.8 km från Smalspåret cykelväg (SandsbroRottne) till nya cykelvägen väg 23 vid avfart Yasjön.
Välkomna att prova!
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Några bilder från renoveringen av cykelvägen:

Projektledaren Poul Kongstad vid en av de nyuppsatta
orienteringstavlorna (övre bild) och testar cykelvägen (nedre bild).

Maskiner vid starten av cykelvägsrenoveringen mars 2020.

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

6

David annons.indd 1

2015-02-25 08:57

Cykelväg vid Hoppet.

Skyltar visar vägen utmed cykelvägen.
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Invigning av cykelvägen

Här inviger Poul Kongstad och Sofia Stynsberg den nya cykelvägen.
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Gott Tips – Bakluckan
Alla goda tips är bra och här har vi ett!
Bakluckan på Toftastrand ! Vet ni vad det är?
Om inte ska vi berätta.
Där kan ni hämta färdiglagad middag – jättegod mat och ta
med hem och äta utan att själv stå vid spisen.
Speciellt bra nu i coronatider när vi är rädda för smitta.
Ring 0470-652 90 och beställ antal portioner.
Kör till Toftastrand och stanna utanför Bakluckan så kommer
personalen fram och frågar vem du är och hur många 		
portioner du beställt.
Vips får du din mat och betalar 89,-/portion.
Kan lova att maten är värd varenda krona.
Så passa på och ring Bakluckan, njut av middagen utan att
själv ha lyft ett finger.

Telefon 0470-652 90
Öppet :
Vardagar 11.30 - 14.00

Hur påverkar Corona oss?
SMEDJAN I GÅRDSBY

KONSERT PÅ VILLA VIK

Tråkigt, men i år kan vi inte träffas i Smedjan som vi
brukar.

Ja samma här! Konserten vi skulle ha i april fick vi
avboka.

I alla fall inte nu i början. Sista kvällen är tänkt i augusti
och kanske, men det vet vi ingenting om.

Gårdsbykören får inte varken sjunga eller öva och Kyrkans
evenemang är stängda.

Skulle det bli så lyckat att vi kan träffas hör vi av oss.

Vet inte när det öppnas och kommer igång. Kanske kan vi
ha en konsert till hösten men allt är osäkert som ni vet.

Vi lever på hoppet och håller tummarna för ett glas öl
och Bullens korv.

Vi hör av oss om och när vi kommer att sjunga.

Martin och Mattias
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Naturbingo på Hoppet

Den 19 april ordnade hembygdsföreningen naturbingo för barn på Hoppet. Ca 30 glada medlemmar kom. Vi letade insekter, stenar, mossa mm. Sedan grillade och fikade vi och lekte i solen. En härlig dag med alla barnen och föräldrarna.

Tack för att ni kom!
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Britt-Mari

Detta handlar om en familj som har tagit många många steg i sitt liv. Familjen består av mamma
Britt-Mari, pappa Kenneth, sönerna Niklas Mattias och Patrik. Det märkliga med familjen, förutom
att de har utbildat sig till bra yrken, är att de alla är bra orienterare.
Text och foto: Sven Schill

Här ser vi Kenneth och Britt-Mari utanför sitt hus.

Britt-Mari utbildade sig till lärare 1969 men redan innan
hade hon börjat springa med karta och kompass, och som hon
sprang, vann många tävlingar och så blev det damlandslaget
i några år. Där vann hon 5 DAGARS (idag O-ringen) före
Karin Gunnarsson (då Växjöflicka). Så kom Britt-Mari in med
två stora medaljer, de här har jag vunnit, Oh sa ja, dom vill jag
fotografera....NÄ ...visserligen är jag både stolt och glad över
dom men för mej betyder dom i första hand: god kamratskap
och glädje och det finaste man kan få. Så resonerar en sann
IDROTTSFLICKA!
Kenneth har suttit och myst. Har inte du idrottat ? Jo jag har
också orienterat och sen har jag åkt Vasaloppet plus öppet spår.
Men det roligaste var när frugan och jag blev bjudna av veteranlandslaget till Nya Zeeland där vi tävlade tillsammans med
gamla kompisar...Fantastiskt!
Sen har vi varit i Brasilien, också en fin upplevelse!
Niklas, äldste sonen, är också orienterare och samtidigt kassör
i Växjö OK. Bor i Sandsbro.
Mattias är också orienterare och bor i Sunnerö (ende i familjen
som bor utanför Gårdsby socken).

Britt-Mari till vänster som har vunnit 5-dagars.

Patrik bor i Gasslanda på ett hemman som heter Grönadal
med en vidunderlig utsikt över nejden.
Naturligtvis är han orienterare och inte vem som helst - han
är bland annat Nordisk juniormästare i sprintorientering och
med i landslaget!
Till slut vill jag nämna en Gårdsbykille till, han ingår inte i
familjen Lindblom Karlsson. Det är Klas Karlsson från Stojby
som var Svensk juniormästare i budkavelstafett.

Tack alla duktiga orienterare i Gårdsby!
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2020
Datum
Sön 9 aug

Tor 3 sept

Tid
09.15

15.00

Plats

Aktivitet

Slåtter på vår äng
Tussudden (SNF)

Välkomna delta i slåttern på vår fina äng. Du kan slå
med lie eller räfsa. SNF bjuder på mat, anmälan senast
SNF
6 aug. Ta med lie eller räfsa om du har.

Hembygdsgården
Hoppet. Infart från
Yasjövägen.

Praktiskt om gärdesgårdar (Hbf). Visning hur man
bygger och lagar en gärdesgård. Medeltida lekar
samtidigt. Ta med fika och att grilla.

Info och anmälan: Uno 070-288 56 14

Välkomna till våra trivselkvällar
och evenemang!

www.vaxjomaskinuthyrning.se

Arrangör

H

