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Sandsbro AIK-

Lite mer än en vanlig förening.

Tennisbanan har fått
nya kläder!
Text och foto: Emilia Hjelmberg

Hej alla Sandsbrobor!
Den härligaste tiden på året ligger
framför oss och många förbereder
semesterfirande. Då blir det kanske
lite mindre tid för fotboll, tennis
eller boule. Varför inte ta med sig
sin sport på semestern? Det kräver
inte mycket material och kan utövas
nästan var som helst. Passa på att
ladda batterierna och må bra med
aktiva eller långa sköna lata dagar.
Jag och alla i styrelsen önskar er alla
en riktigt solig, varm, lång & skön
sommar!

Den gamla asfalterade tennisbanan
vid SAIK:s tennisstuga, har fått
nytt liv som streethockeyplan.
Genom initiativ av barn och
genomförande av Krister Ståhlgren
så har man kunnat fullfölja tanken
om att ha en streethockeyplan.

Banan har reparerats och den
har utökats något. Det har även
gjorts en investering av nya mål.
Äntligen är det full aktivitet på
tennisområdet!

Christer Jonasson
Ordförande

- en trygg och
nära värd

www.vidingehem.se

tfn 0470-70 17 70
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Besök: Kungvägen 19
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Sandsbro, då och nu
Foto: Kjell Nilsson och Emilia Hjelmberg
Det gamla får ge plats för det nya. Här har en gång smalspåret
gått och i dagarna står den nya väg 23 klart.

1994

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

Vi finns även i Alvesta & Ljungby

2006

Vet Du om att med Ditt
medlemskap stödjer Du bl.a. 14
lag i ungdomsfotbollen med ca
280 ungdomar, 2 seniorlag, 200
barn i idrotts-och fotbollsskola, 2
serielag i boule, 100 ideellt arbetande
funktionärer och ca 300 barn och
vuxna i olika motionsgrupper.

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00

Norremark

www.fameroindustri.se

öppet för dig 7-22 alla dagar
www.sandsbroaik.se
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Uffe, vaktmästare
Text och foto: Emilia Hjelmberg
Om ni har varit på Sandavi så har ni med stor
säkerhet träffat vår vaktmästare Ulf Täck. Det
är han som tar hand om underhållet av våra
idrottsanläggningar. Jag träffade honom över en
förmiddagsfika på Sandavi.
Uffe som han kallas, är född och uppvuxen i
Sandsbro, men bor numera inne i Växjö. Han har
varit medlem sedan mitten av 1980 och på lågstadiet
spelade han fotboll här. En sann SAIK:are som han
är så försöker han att vara med på A-lagets alla
hemmamatcher för att visa stöd och heja fram laget
till framgångar. Han har varit engagerad i klubben
vid olika tillfällen som t. ex materialansvarig,
lagledare och har även jobbat en del ideellt tills för
några år sen då han fick erbjudande att börja jobba
här.
Det bästa med jobbet
Uffe har varit jobbat heltid i 1½ - 2 år nu här på
Sandsbro AIK. Det bästa med hans jobb är att han
kan planera sin dag lite som han vill.

Ulf Täck, 34 år
Yrke: Vaktmästare på Sandsbro AIK
Tränar: Fotbollslaget Flickor 97-98
Fritidsintressen: Fotboll, hockey, friluftsliv och fiske.

– Man får ju vara ute mycket också, det är rätt skönt.
Det enda som är lite tråkigt är det är ett ensamt jobb.
Huvudsysslorna är att klippa, linjera och underhålla
Sandsbro AIK:s olika fotbollsplaner och att sköta
underhållet och städningen i Sandsbro AIK:s
fastigheter.
2003 började han med Anders Hedvall träna flickor
97-98 i fotboll. Det gör han fortfarande och trivs
bra med det. Det är kul att vara engagerad och det
ger mycket, tycker Uffe. Med den egna motionen så
försöker han att hålla sig igång genom att cykla och
promenera på fritiden.
Sportintresse
Uffe är mycket intresserad av sport. Fotboll och



www.bilsport-mc.com



Det lilla kontoret
med de STORA
resurserna!

0470-201 25

0470-72 21 20
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Förenings
Sparbanken

Sandsbro AIK

ishockey är det han gillar allra mest, och
han har ett flertal tevekanaler hemma
som gör att han kan hålla sig uppdaterad.
Han älskar att vara ute på sjön och fiska.
- Att sitta i en båt och vänta på den stora
fångsten är en obeskrivlig känsla.
Ett annat intresse är att träffa kompisarna.
De är ett stort och sammansvetsat gäng
som träffas ofta och de har hållit ihop
sedan många år tillbaka. Med dem så blir
det många turer på olika konserter med
Uffes favoriter: Ulf Lundell och Lars
Winnerbäck. Och undertecknad har hört
på omvägar att de är helt otroliga på att
hitta på spex till olika fester och andra
evenemang...
Svenska humorserier
Att han gillar svensk tevehumor märks
- då och då kommer det en replik från
någon serie som han har snappat upp.
Favoriter som Robert Gustavsson, Hipp
Hipp gänget och Kvarteret Skatan har
han memorerat och med stor träffsäkerhet
imiterar han de olika rollfigurerna.
Avslutningsvis så säger Uffe:
- Nu måste jag jobba vidare, för i kväll så
är det match och jag har inte hunnit klippa
planen ännu!

Sandsbrobollen
Sandsbrobollen 2006 spelas lördagen och söndagen 12-13 augusti.
Spelschema:

Lördag 12/8		
P7+F7		
P8+F8		
P11+F11

Invigning
Kl. 08.00
Kl. 11.00
Kl. 14.00

Prisutdelning
Ca. kl. 10.20
Ca. kl. 13.20
Ca. kl. 17.30

Söndag 13/8		
F9+P9		
P10+F10

Invigning
Kl. 09.00
Kl. 13.00

Prisutdelning
Ca. kl. 12.20
Ca. kl. 16.20

Spelplan:

Sandavi, mellan Sandsbro skola och Toftasjön

Servering:
		

Fika, glass, frukt, korv etc. finns att köpa i serveringen som är öppen
under hela turneringen.

Invigning
Invigning och prisutdelning sker på Sandavi med alla lagen
& prisutdelning uppställda. Detta sker under högtidliga former.
Övrigt: I vanlig ordning kommer kända speakers att referera matcherna.
Varmt välkomna till
SANDSBROBOLLEN
Sandsbro AIK, Ungdomssektionen

Därmed var fikat över och Uffe fortsätter
med sitt jobb som vaktmästare.

Sponsor:

www.sandsbroaik.se



Gårdsby hembygdsförening

Berättelsen om Arnö

– familjehem, kyrkoreservat och utflyktsmål
Text: Kjell Gustafsson
Foto: Poul Kongstad

Ute på sjön Innaren äger Hembygdsföreningen
en stuga på Arnö, som engagerade lade ner
många frivilliga timmar under åttiotalet på att
restaurera.
Själva ön är relativt stor; ca 700 meter lång och
300 meter bred, men man kan ändå ställa sig
frågan hur det gick att överleva och försörja
en familj med den magra, stenbemängda jord
som finns där. I början på förra seklet bodde
där en familj med mer än tio barn. Fisket var
betydelsefullt och gav en extrainkomst då
fångsten såldes i byarna runt omkring sjön.
Skolgången för barnen blev det lite si och så med
då det fanns tider på året då isen varken bar eller
brast, och då var det bara att stanna hemma.
Stugan ägs av hembygdsföreningen och marken
ägs av kyrkan. Kyrkans ägandeskap kan vi efter
vissa handlingar följa tillbaka till medeltid.
Stiftet avsätter en del av sin mark till kyrkoreservat och 1998
blev Arnö ett sådant.
Ni som färdas på sjön under sommaren kommer att möta en
pråm med virke från ön. Stiftet har beslutat nu efter Gudrun att
arbeta upp det som blåst ner och nästa år göra en hyggesbränning
på det mest drabbade området - arbetet startade i maj. Dessutom
kommer en naturvårdande gallring att företas. Ön kommer med
andra ord att bli mycket mera tillgänglig för besökare!
annons:



Pråmen kommer nu att gå mellan ön och Löpanäs. Det
gäller bara att hålla tummarna att den inte blir för tungt
lastad, för är det något det finns gott om i sjön Innaren så är
det sten! Trots att jag hela mitt liv varit på sjön med båt blir
det varje år några tillfällen att upptäcka nya stenar precis
under vattenytan som man inte vetat om.
Välkomna ut till ön, med båt, kanot eller på isen. Åker du
båt är det säkrast att inte köra med fullt gaspådrag på östra
sidan. På västra är det säkrare eftersom vattnet är betydligt
djupare där

