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Senaste nytt från Sandsbro AIK

Lite mer än en vanlig förening.

Hej!
Tack alla för en god insats under
året, som nu i det närmaste är
avslutat. Arbetet med de nya
planerna på Norremark pågår för
fullt, ni kan följa utvecklingen
på hemsidan där vi med jämna
mellanrum lägger ut bilder. Med
anledning av byggnationen får
vi alla så småningom räkna med
att göra en arbetsinsats. Många
av er har säkert också sett
att underhållet av Sandavi har
intensifierats under senhösten
med rejäl luftning och sandning,
detta arbete kommer med hjälp
från Glasrikets Golfklubb att
pågå även under nästa år.
Vårt unga A-lag kämpade på bra
i seriespelet även om det gick
lite upp och ner. Glädjande är att
de lite äldre tjejerna kommer
tillbaka och satsar åter på att
få igång ett damlag. Vi har för

närvarande 16 ungdomslag som
engagerar många ungdomar och
ideella ledare - det är vi verkligen
stolta över.
Det är också glädjande att
motionssektionens aktiviteter
i Sandsbro skolas gymnastiksal
lockar många deltagare,
förhoppningsvis gör det
Sandsbroborna både friskare och
piggare.
Tennissektionen gjorde under tidig
vår ett jättejobb med att få våra
tennisbanor i perfekt skick och
banorna har under säsongen varit
flitigt använda.
Boule har som vanligt rönt fina
framgångar under året och blev
som ni säkert vet bl.a. Nordiska
mästare för veteraner.
Sandsbro växer ju så det knakar
och vi hälsar alla både nya och

gamla Sandsbrobor välkomna
att deltar i våra aktiviteter.
Sandsbro AIK, lite mer än en vanlig
idrottsförening!
På mina och styrelsens vägnar vill
jag passa på att önska en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!

Christer Jonasson
Ordförande
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Uppdatering av arbetet
med planerna på
Norremark
Text och foto: Emilia Hjelmberg

Arbetet med de nya fotbollsplanerna
fortsätter. Det har hänt mycket sen
senaste fotograferingen. Det är verkligen
en stor yta som ska innehålla tre
gräsplaner. Arbetet med målet att ge fler
ungdomar möjligheten att träna på en
riktig fotbollsplan har nu startat på allvar.

Nu är årets saikare, ledare
och spelare utsedda.
Vi vill gratulera er som i år blev utsedda som vinnare:
Årets Saikare: Inga Burman
Årets Ledare: Gunilla Knutsson- Hedin
Årets Spelare: Peter Håkansson

God Jul
&
Gott Nytt År
Önskar
Kansliet

Deltavägen 10, Norremark i Växjö
Tel: 0470-365 10

Vi finns även i Alvesta & Ljungby

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00
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Restaurering av Sandavi och Brinkvallen
Text och foto: Emilia Hjelmberg

Under hösten har ett stort och omfattande
restaureringsarbete av fotbollsplanerna på Brinkvallen
och Sandavi pågått under ett par veckors tid. Genom ett
gott samarbete med Glasrikets golfklubb har det lånats
både maskiner och kunskap om gräsytor. Det har skakats,
luftas, sopats och slutligen så har nära 110 ton sand lagts
ut på gräsytorna. Vi kan i dag se att det har givit resultat.
Genomrinningen är mycket god och planen är torrlagd.
Efter alla moment som har gjorts så har planerna blivit
mjukare och aktiviteten hos maskarna har ökat. Detta
innebär att processen till en friskare plan fortsätter med
hjälp av maskarna. Till våren kommer ytterligare en
behandling ske. När allt är klart så har vi två mycket
välmående och spelbara planer.

Efter bearbetning ser planen ut så här

Pipluftaren gör massor av hål som senare fylls med
sand.

Så här glad är vaktmästare Uffe för våra nyrestaurerade
planer

Dressmaskinen sprider ut sanden jämt över planen.

Sandsbro Servicehall

Bilverkstad
Öppettider:
Mån- Tors: 07.00- 16.30
Fre: 07.00- 13.00

Gränsvägen 2 352 49 Växjö
Telefon: 0470- 633 33
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Sandsbro, då och nu

Text: Emilia Hjelmberg
Foto: Kjell Nilsson och Emilia Hjelmberg

Ett uppskattat inslag i vår tidning är bildserien”Sandsbro, då och nu”. Det visar vad som är sig likt genom åren - och vad som
har förändrats.
Munkagårdsvägen
mot industriområdet.
Bortom träden ligger
idag Toftagården
och nya gator med
villor och lägenheter.
Sandsbro växer snabbt
och gränserna suddas
ut.
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Gamla landsvägen
mot Sandsbro är
mycket lugnare nu och
smalspåret har gett plats
för en större och säkrare
trafikled. Smalspåret
ligger till höger om
vägen på bild 3.
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Ditt McDonald´s
på

Norremark
och

Samarkand



www.bilsport-mc.com



Det lilla kontoret
med de STORA
resurserna!

0470-201 25

0470-72 21 20

www.sandsbroaik.se

Förenings
Sparbanken


