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Redaktionsgruppen har ordet
Nu befinner vi oss mitt i julstöket och dessutom håller vi på
att lämna material till vår tidning. Då får man tänka på att
när du som läsare får denna i din hand, har en månad gått
och julen känns långt bakom dig även om ”Tjugondag Knut
dansas julen ut”. I tidningen finns någon julbild med, men
annars ser vi framåt mot ljusare tider och vårprogram för
föreningar.

0470 - 656 10

Medarbetare
Ulla - Britt Schill

0470 - 610 19

Medarbetare
Poul Kongstad

0470 - 658 24

Redaktionsgruppen för denna tidning är vidstående medarbetare som på ideell basis samlar in, skriver och fotograferar
för blivande artiklar. Allt material lämnas sedan till redaktören Bratislav Angelkovik på SAIK, som också får tips av
Anders Petson när tidningen utformas.
Poul Kongstad har varit den drivande i gruppen sedan den
bildades för några år sedan. Hans gedigna datakunskaper
har varit till ovärderlig hjälp i arbetet. Med detta nummer
slutar Poul i redaktionsgruppen på grund av stor belastning
i sitt ordinarie arbete. Vi kommer att sakna Pouls välorganiserade och trivsamma ledning för gruppen. Tack för gediget
arbete!
Sockenrådets hemsida www.gardsby.se där tidningen också
finns, kommer Poul även i fortsättningen att ansvara för.
Vi har på olika sätt efterlyst fler medarbetare i redaktionsgruppen, men intresset har inte varit så stort. Det är ju inte
fråga om att ta över Pouls roll utan göra den insats, man har
möjlighet till. Tidningsarbete kan många gånger vara mycket
givande!
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Framsida

Redan nu bifogar vi ett inbetalningskort på medlemsavgiften
för 2009. Sätt in 60 kr på konto 91 24 78 -5 och du har
hela året framför dig som medlem i Gårdsby Hembygdsförening!

Gårdsby kyrka från 1830-talet

Styrelsen

Tryck: Swepo Grafiska

Traktens föreningstidning Gårdsby-Sandsbro ges ut av
Sandsbro AIK och Gårdsby sockenråd i Växjö kommun.
Bidrag till nästkommande nummer är välkomna till
red@gardsby.se

Upplaga: 1900

Varje förening svarar själv för sina texter om ej annat
anges. Sandsbro AIK svarar för övrig redaktionell text.
Har du idéer eller material till

Gårdsby Sandsbro
Hör av dig till redaktionsgruppen

www.gardsby.se
www.sandsbroaik.se
red@gardsby.se

Tips välkomna till red@gardsby.se
Utgivare: Sandsbro AIK och Gårdsby sockenråd.
www.gardsby.se
www.sandsbroaik.se
Org.nr: 829500-7549 SAIK
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Julsmedjan i Gårdsby
På Luciadagen höll Gårdsby sockenråd jul i gamla Smedjan i Gårdsby. Här några bilder från ”Julsmedjan”.
Vi hoppas på en fortsättning om ett år.

Fr.vänster: Elin Wetterling, Mikaela Hultman och
”kompis”, Marita Midénius, Mona Hagström och
Birgitta Karlsson

Jonathan Arnasson i Gårdsby
blåser in Julsmedjan och
julens melodier

Mona Hagström och Bodil Härlén med textiler och julkort – och många besökare

En del av ”personalen” i Julsmedjan, Jonathan
Arnasson, Ulla-Britt Schill, Katarina Sandberg
och Birgitta Jonsson

Julsmedjan fick även besök av
tomten som kom vandrande
över fälten

Efter Julsmedjan hölls luciahögtid i en fullsatt
Gårdsby kyrka
Foto: Sven och Ulla-Britt Schill, Poul Kongstad
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Efter många års önskemål från Sockenrådet och andra
om säkrare cykling, kan man nu i mitten av december se
cykelvägens dragning det första stycket från Sandsbro. Den
går bitvis just intill 23:an, bitvis följer den gamla landsvägen,
som fram till avtagsvägen mot Gårdsby faktiskt motsvarar
sträckningen av den historiska vägen ”Wexiö – Callmar/Carlscrona”.
Nu väntar vi på att kunna cykla lite säkrare, och det lär vi
kunna göra framåt maj månad, då vi kanske kan vänta oss
något invigningsjippo.

Det är Växjö kommun som ansvarar för sträckan fram till
Vikensveds-vägen, där cykeltrafiken ska korsa 23:an för att
som cykelstig ledas in på ännu en gammal landsväg, på
vilken man bl.a. kommer intill hembygdsgården Hoppet. För
denna senare sträcka mot Drettinge svarar Vägverket.

Cykelvägen kommer att ringla utmed väg 23

Gunnar Winnerhed och Andreas Eidenskog vid Skanska
avväger lagom kurvor och backar genom Tofta
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Text och foto: Toni Sjö

GÅRDSBY SOCKENRÅD

Ekologisk produktion i Gårdsby
Christer Jonasson i Tångshult – en företagare som bygger ut mitt i lågkonjunturen och jobbar tolv timmar om
dagen.
Christer föddes 1953 på landet utanför Vetlanda som
nummer 6 av sju syskon. När Christer var femton flyttade
familjen in till Vetlanda.
Efter skolgången arbetade Christer med olika jobb sen
blev det lumpen och jobb som chaufför på ICA i Jönköping ett par år.
År 1976 kom Christer till Växjö för att arbeta som lastbilschaufför. Därefter (1980) blev det skogsarbete hos Södra
Skogsägarna. Nu är vi framme vid året då mycket hände!
Christer blev arbetsledare på ICAs nybyggda lager utanför Växjö. Samtidigt köpte han Tångshult, en liten gård 12
km nordöst om Växjö i Gårdsby socken året var 1986.

I april i år slutade Christer som transportledare (sista två
åren som transportchef ) och nu ägnar han sig endast åt
sina höns som för närvarande är 3600 st. Till våren så
ska det finnas 4000 som får gå på ett hektar inhägnat
område och sprätta. I fjol (2007) gick det med förlust men
i år ska det gå runt. Fast Christer får arbeta cirka tolv timmar om dygnet och ibland åtar han sig konsultuppdrag
för ett bemanningsföretag.
- Jag har ju 22 års erfarenhet i branschen, ler Christer.
Vi i Gårdsby är tacksamma för att Christer finns, för det
är sådana människor som lägger grunden till SUND
företagsamhet.
Tack Christer för kaffet
Text och bild: Sven Schill

På en dans i Växjö Folkpark träffade Christer Louise. Det
sa pang i bygget direkt och de gifte sig i maj 1989. På
Tångshult blev familjen större och större – Sofia, i dag 26,
Josefin, 20, Elin 18 och Anton 16.
Familjen Jonasson var och är en mycket kreativ samling.
Christer har sina lantliga intressen vilket utmynnade i
uppfödning av ungdjur och höns och när ladugården inte
räckte till, placerades djuren ut hos grannar.Louise jobbade i Växjö och barnen var på dagarna i Trollbackens
familjedagis i Gårdsby, men på all ledig tid arbetade alla
på den lilla gården.
Christer som hade ett ansvarsfullt jobb på ICA under
dagarna och många timmars jobb på gården om kvällar
och tidiga morgnar, klagade aldrig, för han tyckte det var
roligt och så älskade han sin stora familj.

Christer Jonasson i Tånghult i Gårdsby – nu en glad
eko-producent

Så hände det som inte fick hända. Louise blev sjuk och
efter en tid orkade hon inte kämpa längre utan gick bort
1998. Nu stod Christer utan sin livskamrat och barnen
utan sin mamma – en katastrof!
Mitt i den stora sorgen sammansvetsades familjen ännu
mer. Barnen klarade skolan mycket bra. Sofia är i dag
färdig jurist, Josefin biokemist, Elin tar sin frisörsexamen
till våren, och Anton går på Ryssbys skogslinje. Christer
vill dock framhäva att utan goda grannar och vänner
hade det inte gått.

Christers anläggning produceras numera ekologiska ägg

Ekologiska ägg
Redan 1990 hade Christer byggt om ladugården och år
2000 helrenoverade han boningshuset. Efter en tid tyckte
Christer att det var jobbigt att ha en massa djur utspridda
i socknen så han började att planera ett nytt hönshus. I
April 2005 flyttade de första hönsen in och nu i höst 2008
har hela verksamheten lagts om till ekologisk produktion.
1500 kg ekoägg plockas, paketeras samt levereras varje
vecka. Paul Fernando ( från Sri Lanka ) jobbar deltid annars gör Christer allt.
Företaget omsätter 2 miljoner men foder (sjuhundra
tusen) el, lön, räntor och amorteringar tar det mesta av
omsättningen. Efter cirka 80 veckor går hönsen till slakt
och nya kycklingar köps in.

Christer i ”packeriet”, omgiven av ett oändligt antal
äggkartonger

GÅRDSBY SOCKENRÅD
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Vatten och avlopp för Toftahöjden

Månadens bild
Min bild av Gårdsby

Som bekant har Växjö beslutat att bygga ut kommunalt vatten
och avlopp till bebyggelsen på Toftahöjden. Utbyggnaden gäller dessutom Sjövik och Sjögård. Utbyggnaden är kostsam och
kommunen har beslutat att särtaxa ska tillämpas. Särtaxa betyder att de nya abonnenterna betalar stora delar av kostnaden för
utbyggnaden av de nya kommunala ledningarna. Detta innebär
att dessa fastighets¬ägare kommer att få betala en högre avgift
än normal anslutnings¬avgift i Växjö kommun. Beslutet har överklagats, men gäller slutgiltigt sedan regeringsrätten inte beviljat
prövnings¬rätt.
Vad inte alla känner till är att fullmäktiges beslut var villkorat. Detaljplanerna för alla tre bebyggelseområdena ska ha vunnit laga
kraft innan utbyggnaden av vatten och avlopp får starta. Detaljplanerna för Sjögård och Sjövik har vunnit laga kraft, medan den
för Toftahöjden är överklagad och ligger hos Länsstyrelsen. Först
när åtminstone den del av planen som gäller bostadskvarteren på
Toftahöjden fastställts kan arbetena inledas.
Växjö tekniska kontor har studerat flera olika alternativ för ledningsdragningen. I det förordade alternativet pumpas avloppet
från Toftahöjden via Sjövik och Sjögård till Sandsbro i en sjöförlagd tryckavloppsledning. Bottenförhållandena i Toftasjön är väl
kända sedan sträckningen undersökts. Anslutnings¬punkten i
Sandsbro blir vid Toftastrand eller befintlig pumpstation vid Tofta
kanal, frågan är inte slutgiltigt avgjord. Ledig kapacitet finns numer i ledningen vid Toftastrand, sedan avloppet från Långarör går
annan väg. Orsaken till tidigare igensättningar vid Toftastrand är
också kända.

Älgfrid i Gårdsby

Så här lugnt tog en älgfamilj det i Gårdsby – alldeles
intill jakttornet!
Bilden är tagen på långt håll en morgon i november
några hundra meter från Gårdsby kyrka.
Foto: Poul Kongstad

Kulturrundan i Gårdsby blir
tradition
Den tredje helgen i april har det två år i rad varit
varmt och soligt vårväder, perfekt för Gårdsby kulturrunda. Det hoppas vi på också 2009, när den planerade Kulturrundan går av stapeln 18-19 april.

Bebyggelsen
ska även förses
med dricksvatten
från Sandsbro,
varför även en
sjöförlagd vattenledning
ingår i projektet.
Då Toftahöjden
är högt beläget
måste
vattentrycket ökas för
området.
Med
hjälp av en tryckstegringsstation
får man tillräckligt med vatten
i kranen. [Figur:
Principkarta över
tänkta
vattenoch avloppsledningar Toftasjön

Förra året kom ett par hundra besökare och beskådade (och även handlade!) vad drygt 15-talet utställare
visade upp. Det var också flera som visade intresse för
att kommande år också ställa ut sitt eget hantverk eller
måleri eller vad det kan vara.
Vill du vara med? Hör i så fall av dig snart till red@
gardsby.se eller Toni Sjö, tel 656 10.
Gårdsby Sockenråd

Ett annat alternativ som studerats är att lägga ledningarna i den
blivande cykelvägen längs väg 23. Sträckan är emellertid längre
och en extra avloppspumpstation krävs också. Kostnaderna för
mark¬förlagda ledningar är dessutom mycket högre än för sjöförlagda. Ett kostsamt projekt skulle bli betydligt dyrare. Den kraftigt ökade kostnaden kan inte bäras av tillkommande befintliga
hus eller tänkbara nya bebyggelse. Möjligheterna att ansluta avlopp till överförings¬ledningen är begränsad, då huvuddelen av
sträckan är tryckavloppsledning.
Välkomna till Gårdsby kulturrunda 2009.
Foto: Toni Sjö.

Bertil Sandberg

GÅRDSBY SOCKENRÅD
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V i d Yasjön:
Å ena sidan…
På 50-talets ekonomiska karta finns kring den lilla Yasjön,
som ligger på gränsen mellan Tofta by och Gårdsby
säteri, bebyggelse endast vid södra änden, annars bara
skog runtom. Sjön med det underliga namnet är mindre
än 800 m lång och är belägen drygt 100 m från väg 23.
Under slutet av 50-talet började dock några små enkla
sommarstugor komma upp den västra sidan, som ligger i
Tofta. El eller telefon fanns inte indraget och vatten hämtade någon i en källa på andra sidan sjön.
De övre villorna ned mot Yasjö-vägen
Byn via Yasjön
I december besöker jag Jan Sjöqvist, som är en av de
första bosättarna här i ”byn”, som han gärna kallar området. I sluttningen över Yasjövägen ligger husen med en
lång glasfasad mot sjön, och nedanför gatan är gaveln
vänd mot vattnet, och det är här Jan bor med sin Anette.
Huset har en inbjudande öppen interiör med etager ned
mot glasväggen, uteterrassen och sjöutsikten. En remsa
med orörd natur finns närmast sjön utom en liten avstyckad tomt för gemensam bastu och brygga.

Utsikt mot andra sidan
1962 fastnade Anna och Stig Gredvall från Växjö för en
annons om en stuga här, men hittade först inte vägen dit.
Så småningom blev stugan deras, och efterhand förvärvades ytterligare några.
I början av 80-talet kom elektriciteten till stugorna, och
något år tidigare fick man telefon installerad. Gredvalls
stuga byggdes till och förbättrades efterhand och idag
kan Anna Gredvall njuta av den välskötta stugan på en
vacker tomt intill sjön.
Delar av den skogsridå som fanns på andra sidan sjön
avverkades för ett antal år sedan, och efter det kom stormarna och tog sin del. Så blev det tal om bebyggelse på
sjönära tomter vid den stilla sjön.
Vi som hade stugor vid
sjön sa nej, men det
hjälpte inte. Men vi har
accepterat, berättar
Anna Gredvall, som
varje sommar flyttar
ut från Växjö till den
natursköna Yasjön,
där hon fortfarande
stortrivs.
- Här vid Yasjön trivs
jag, säger snart 90åriga Anna Gredvall.

En del av min arbetstid kan jag förlägga hemma, och fina
dagar njuter jag verkligen här, tycker Jan, som i sitt arbete
sysslar med miljöfrågor. Men det är sorgligt att man inte
kan samordna arbetsresorna in till Växjö. Men en del
cykelåkande blir det väl när cykelvägen blir klar.
Gemenskap

Å andra sidan…
”Sjönära villor” såg man på en skylt för några år sedan
och så en pil mot den lilla genvägen mot Gårdsby. Nog
hade man skymtat vatten mellan stammarna men då fått
intryck mer av en skogstjärn, och att få plats med några
stora villor – för stora måste dom vara till priset man hade
hört om – hade man svårt att tänka sig.
Nu ligger de i alla fall där på sluttningen mot Yasjön, nio
stora enplansvillor i etager, som smälter väl in i terrängen.
Uppifrån vägen ser de ganska ointressanta ut med mest
tak och baksidor, men mot sjön finns stora, glasade
fasader.
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Vilka är det då som flyttat till nya Yasjö-området? Enligt
Jan kommer alla från Växjö och är i stort sett i samma
livscykel med barnen utflugna, ett visst naturintresse och,
får man förutsätta, en stadig ekonomi. Det finns lika
många katter och hundar som människor,
men småbarnen är
inte så många. Det var
läget som avgjorde,
menar Jan, någon
anknytning till Gårdsby
har jag inte. Miljön är
jag dock bekant med
från min barndom,
då jag växte upp på
landet vid en sjö.
- Jan Sjöqvist spanar
gärna på fågellivet vid
Yasjön.

Nybyggarkänslan och en god gemenskap präglar grannförhållandena, och i samfälligheten är Jan för närvarande ordförande. – Det lär inte bli några utannonserade
hus här de närmaste åren!
Innan jag går, uppmärksammar Jan Sjöqvist mig på den
resta stenen utanför, ett triangulärt, cirka 20 cm jämntjockt block med släta ytor, som grävts fram under en
rotvälta i skogen. Är det naturform eller är den huggen av
människohand? Jag vet inte, säger Jan, men det ska bli
min runsten!
Text och bild: Toni Sjö

GÅRDSBY SOCKENRÅD

Evenemangskalender Gårdsby-Sandsbro
18 Januari
Vandring med Växjö vandrarklubb.
Startar klockan: 8:00
Denna gång blir det vandring vid Vikensved. Vi samlas på P-platsen utanför Kungsmadsskolan (Ekebovägen 12) om inte annat anges.
Medtag lämpliga vandringskläder efter väder, utrustning, förmiddagsfika och lunch samt pengar (20-50 kr) för samåkning.
Anmälan: Lennart tel. 0470/659 92, 070-299 38 52
22 Februari
Hembygdsföreningens årsmöte
Startar klockan: 16:00
Välkomna till föreningens årsmöte med fika. Prel.plats: Gårdsby församlingshem.
4 Mars
Uppstart projekt ”Vem bor i min by”
Startar klockan: 19:00
Hembygdsföreningen inbjuder till en ny aktivitet om oss som bor i byarna i socknen. Gårdsby församlingshem. Info: 61255.
25 Mars
Ny kvällssamling i hembygdsföreningen
Startar klockan: 19:00
Bengt Sjöqvist och Knut Svensson återkommer och berättar om aktiviteter som utvecklade hembygdsföreningen och letade efter
traktens historia och förhållanden. Info: 61255. Hembygdsgården Hoppet (vid väg 23)
18 April
Utflykt till Skårtaryd urskog
Startar klockan: 10:00
Välkommen till hembygdsföreningens utflykt till den vackra Skårtaryd urskog. Samling vid dess P-plats. Ta med fika. Info: 61255.
18 April - 19 April 2009
Gårdsby kulturrunda
Startar klockan: 12:00
Välkommen att se traktens konstnärer och hantverkare!
Info: Toni Sjö, Gårdsby sockenråd
19 April
Fagning (vårstädning) på Tussudden (SNF)
Startar klockan: 9:00
Nu är det dags att vårstäda vår äng. Gammalt gräs och kvistar ska färsas bort så sommarens slåtter underlättas. Låt oss hjälpas åt
många, så arbetet blir roligare och lättare. Info: 27444, 751734,
1 Maj
Vårstädning Arnö
Startar klockan: 10:00
Hembygdsföreningen brukar åka ut till stugan på Arnö och vårstäda där. Samt att passa på att njuta av våren. Kom med och ta med
fika. Samling: rastplatsen vid Innaren väg 23. Info: 61255.
16 Maj - 17 Maj 2009
Målning/reparation Hoppet med korvgrillning
Startar klockan: 10:00
Vi hjälps åt och har trevligt! Välkommen med. Info: 61255.
16 Maj - 17 Maj 2009
Målning/reparation Hoppet med korvgrillning
Startar klockan: 10:00
Vi hjälps åt och har trevligt på hembygdsgården! Välkommen med. Info: 61255.
3 Juni - 30 Juni 2009
Slåtter Hoppet
Startar klockan: 18:00
Dags att slå gräs och göra fint på hembygdsgården. Ta med lie/räfsa om du har. Info: 61255.
7 Juni
Friluftgudtjänst Hoppet med andra aktiviter
Startar klockan: 14:00
Den traditionsenliga gudstjänsten på hembygdsgården kombineras i år med andra aktiviteter (mer info kommer).

www.gardsby.se

