Gårdsby Hembygdsförening

Gårdsby sockens hembygdsförening
är en förening med gamla anor
– den bildades redan 1952 och har
sedan dess ägnat sig åt att ta tillvara
på traktens kulturhistoria.
Idag har föreningen ungefär 400
medlemmar och hembygdsgården
Hoppet i sin ägo, som ligger vid väg
23 intill Gårdsby utanför Sandsbro.
Här berättar ordförande Kjell
Gustafsson om stormen och dess
följder.

till ett utkylt hus. Vi hade en nyinstallerad
vedspis och ett elverk som vi kunde
köra på kvällarna och räddade därmed
frysarna. Men vattnet... Det går åt en halv
hink till varje spolning, så att lätta blåsan
inomhus var det inte tal om. Stormen
och de arton dagarna utan ström kan
ändå summeras som – det gick. Skadorna
var lindriga - vad är ett växthus och en
takpanna i jämförelse med hur det var för
dem som är skogsägare?

Ny landskapsbild
Ett fantastiskt arbete har utförts och

Dokumentera
efter stormen

skogstillgången en fjärdedel av vad den
är idag. Skador på hus och gärdsgårdar
dominerade i rapporteringen.

200 000 000 träd
Nästa storm kanske dröjer hundra år till
och minnet bleknar fort. Därför måste
vi dokumentera nu! Vad ni än gör, kära
sockenbor, spara alla foton. Du kanske
är den enda person som har ett foto på
hur det såg ut då. Ut och ta nya bilder på
hur det ser ut nu! Glöm inte att ta på alla
virkestravar, då de bilderna kanske bäst
förklarar för den som inte var med om
stormen vad det var som hände. Jag har
försökt förklara och beskriva för folk i
andra delar av landet hur det ser ut här
hemomkring men de förstår inte, de kan
inte föreställa sig en ny landsskapsbild.
Det är dock 200 000 000 träd som har
fallit i vårt län.
Vill du, så får du mycket gärna lämna
dina bilder till hembygdsföreningen för
arkivering. Glöm bara inte att ange var
bilden är tagen och gärna när.

Hembygdsfest

Efter stormen
Första halvåret 2005 var omtumlande.
Gudrun har ställt allt på huvudet och
mycket har skjutits på framtiden i och
med stormnatten. Det är knappt man
hunnit ifatt sig själv ännu. Strömlösheten
satte igång alla överlevnadsreﬂexerna
och förståelsen för hur det en gång var
ökade. Det måste ﬁnnas någon hemma
hela dagen, som eldar kontinuerligt. Det
tog för mycket tid från jobbet att åka hem
på lunchen för att stoppa in mer ved i
spisen, men valet var ju att komma hem
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utförs överallt i socknen. Vägar är röjda,
skog har arbetats upp och nu när de
omkullblåsta träden blivit uppsågade
framträder ännu tydligare vidden av den
katastrof, som drog fram den åttonde
januari. Norrgårda, Vikensved med ﬂera
platser har fått ett helt nytt landskap.
Kanske en landskapsbild som liknar den
vi hade för hundra år sen. Då vid julen
1902 drog den förra stormen över socknen
av jämförbar styrka. I tidningarna skrevs
det väldigt lite om skog som blåst ner och
det kanske inte är så underligt. Då var

I år blir det ingen hembygdsfest på
Hoppet söndagen innan midsommar,
men friluftsgudstjänst med kyrkkaffe blir
det däremot som vanligt. Vi koncentrerar
verksamheten till kulturveckorna i
augusti.
Vad föreningen planerat utöver den
sedvanliga slåttern på Arnö blir
Gårdsby genom några tusen år – föredrag
och presentation för nyinﬂyttade 22/8
som sedan följs upp av rundtur med
buss 27/8. Det här kommer ske vid två
olika tillfällen - ta chansen och lär känna
trakten och dess historia!
Andra intressanta aktiviteter:
- Att skrä en stock och hugga en knut.Gärdsgårdsbygge.
- Kyrkogårdsvandring.
- Gårdsbydagen med hembygdsfest– i år
förlagd till hembygdsgården Hoppet.

Välkomna
till alla eller
någon av
aktivitetena.

Kjell
Gustafsson
Ordf.

Växjö Vandrarklubb

Klubben som kan gå hur långt som helst
i länet, bland annat i Gårdsbytrakten,
Gasslanda och Lessebo. Man behöver
inte ha bil för att hänga med – samåkning
till vandringsplatserna anordnas.

Någon gång runt -81 började det
gå rykten. Folk pratade om en
klubb där man bara gick och gick.
Många blev nyﬁkna. Det visade
sig att ryktet talade sant. Växjö
Vandrarklubb hade precis bildats!
Nu har man vandrat varannan
söndag i snart 25 år och har 90
medlemmar.
Ett par bra skor eller stövlar som man
trivs i, lite ﬁka i en ryggsäck, och så
är det samling vid Kungsmadskolan
klockan åtta på morgonen. Med
uppehåll för semestern så träffas hugade
medlemmar varannan söndag året om
och ger sig ut på på en 15-20 kilometers
tur. Vandringarna företas lite varstans

Brösarps Backar – ett naturreservat med
stora sanddyner och en unik ﬂora – och
den imponerande vikingagraven Ale
Stenar.
Christer är en sann föreningsmänniska,
och talar varmt om föreningslivet.
Kultur
– Man träffar folk med samma
Programgruppen träffas en gång om
intressen
och deltar i trevliga utbildningar.
året och planerar vandringarna. Man
Den sociala gemenskapen är viktig.
enas om ställen som ser trevliga ut på
Ett trevligt minne från årens vandingar
kartan – så värst mycket behöver man
är
när
man var uppe vid Hornborgasjön
inte känna till om platserna innan. Ett par
och
tittade
på tranor, ett annat från
veckor innan varje tur träffas man och
vandringen
på höglandsleden upp mot
ritar upp vandringen på kartan.
Eksjö
med
övernattning
på höskulle.
– Vi väljer kulturområden med vacker
Christer
framhåller
vandring
som ett
natur, gärna bokskogar, berättar Christer
väldigt
bra
sätt
att
få
motion
och
träffa
Lindqvist, ordförande och en av de som
människor med liknande intressen på
startade klubben en gång i tiden. Han
– och dessutom en möjlighet att lära
brukar läsa på om platserna gruppen
känna bygden man bor på lite bättre.
besöker innan och föreläsa litegrann
– Hellre än att träna på gym så går
under turerna. Man vandrar på skogsstigar
jag
ut och upplever naturen. Dofterna,
och grusvägar, gärna äldre sådana som
ljuden...
Det är väldigt avstressande.
använts förr i tiden, exempelvis gamla
kyrkvägar.
Är du sugen på att snöra på dig
vandrarkängorna? Kontakta:
Vårresa
Christer Lindqvist, 651 88
Vårterminen avslutas med en bussresa
Tommy Asp, 489 63
någonstans i södra Sverige. I år bar det av
Frida Kongstad
till Österlen, där man bland annat besökte

Program för sommar och höst
Augusti
g
Söndagen 5/6 kl 08.00
Vandring vid Ingelstad. Ansvarig
Christer, tel 651 88.
Lördagen 27/8 – söndagen 28/8
Tvådagarsvandring på Höglandsleden
med övernattning på vandrarhem.

Söndagen 11/9 kl 08.00
Vandring vid Ryd. Ansvarig Marit, tel
217 77.
Söndagen 25/9 kl 08.00.
Vandring vid Urshult. Ansvarig Christer,
tel 651 88.

November
Söndagen 6/11 kl 08.00
Vandring vid Tjugosjö/Ljuder. Ansvarig
Tommy, tel 489 63.
Söndagen 20/11 kl 08.00
Vandring vid Gårdsby. Ansvarig LarsOlof, tel 149 97.

Oktober
September
p
Lördagen 3/9 kl 09.00
Arbetsdag på Sigfridsleden. Samling vid
Åbo IP. Ansvarig Tommy, tel 489 63.
Ansvarig för resp. delsträcka ska
innan dess göra en inventering av
åtgärdsbehovet för att lättare kunna
planera arbetet. Festkommittén ﬁxar
mat och dryck. Vandrarklubben bjuder.
Anmälan måste göras senast fredagen
den 26/8 till Tommy.

Söndagen 9/10 kl 08.00.
Vandring vid Skälsnäs. Ansvarig
Elisabeth, tel 622 38.
Söndagen 23/10 kl 08.00
Vandring vid Väckelsång. Ansvarig
Marit, tel 217 77.

Tisdagen 29/11 kl 18.00 - 20.00
Klubbkväll på Naturbolaget, Västergatan
7. Under kvällen får Vandrarklubbens
medlemmar 20% rabatt på ordinarie
priser. Under resten av året är rabatten
10%.

Växjö Vandrarklubb 2005
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Gårdsby IK

Det var en gång en idrottsklubb
Hur många känner till hur det hela startade egentligen? Gårdsby IK har letat i arkiven...
Redan 1930 ville Gårdsbyborna aktivera
sig med cykel, fotboll, terränglöpning och
gymnastik, så den 28 augusti bildades
Gårdsby Idrottsklubb av 14 medlemmar
i bersån vid Sandsbro kafé. Redan 1928
hade en grupp män med eldsjälen Rickard
Carlsson, lärare i Hultäng, arrangerat
cykeltävlingar och året därpå organiserade
grabbarna i Stojby fotbollsarrangemang.
Tillsammans bildade de så Gårdsby IK!
Då för 75 år sedan skrev man första
stadgan såhär:
” Gårdsby Idrottsklubb har till ändamål
att främja och utöva cykelsporten,
fotbollssporten, allmän idrott och all

vintersport. Varje person som uppnått 15
års ålder, kan efter till styrelsen gjord,
skriftlig anmälan, som medlem intagas i
klubben.”
Fester och danstillställningar ﬁxade
klubbens ekonomi på den tiden, precis
som det är idag.
Vi citerar mer ur historieboken:
”festplatsen i Stojby var nedsliteten och
vintern stod i antågande, så det gällde
att snabbt få en klubblokal. Lösningen
kom helt oväntat från ﬂickorna Vera och
Greta på Svartö, som kom med förslaget
att gården Hultet stod tomt. Deras far
Alfred Jonasson upplät huset och vi ﬁck
vidtaga några ändringar som gjorde det
till en trivsam klubblokal…..trevliga
klubbträffar med god hjälp av våra goda
spelmän Hjalmar G och Gunnar L.
Vad många minns var snöstormen
lördagskvällen den 1 mars 1932 då
många medlemmar ﬁck övernatta
på Hultet. Det kom ca 80 cm snö
och vägarna blev farbara först på
måndagseftermiddagen..”
Orienteringen i IK startade 1932.

The boss Lars-Åke Sjökvist, en verklig
eldsjäl, på väg från en av orienteringens
många stortävlingar 10-mila. Här
tillsammans med Arne Karlsson från
Stojby och Jonas Persson. Förutom att
springa fort i skogen bidrar medlemmarna
till klubbkassans påfyllnad också under
80–talet.

Pristagaren Bengt P, Haketorp,
Gårdsby har avverkat mer än 25 års
5-dagarstävlingar. Här fotad under
skogsplantering.
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Sandsbrokarta från 60-talet.

Kartutvecklingen inom sporten är
enorm! Det är verkligen positivt att alla
som går i skolan lär sig kartkunskap! I
Sandsbro har klubbmedlemmarna hjälpt
till och ﬁxat skolkartor.

Tänk om det mesta av gräset på
fotbollsplanerna hade blåst bort. Vilka
skulle då ﬁxa så att liret kunde komma
igång igen?
I Gudruns fotspår bör egentligen vi alla
Gårdsbybor hjälpas åt att beskoga igen.
Nu liksom då behövs lite galghumor,
inte bara på klubbfestar utan också
i vardagen för att kunna skratta när
en stor del av idrottsplatsen för oss
orienterare har blåst bort.

Gårdsby IK - Stojbygympa

År 2005 önskar Gårdsby
IK att många sockenbor i
Sandsbro/Gårdsby vill vara
med på:
–Cykel-trim. Paket säljs för 50 kronor på
Toftastrand och Ica Norremark.
–Tipspromenaderna i Sandsbro.
–Vandringar som ledarna Siv och Eva
ordnar, och naturligtvis...
- ORIENTERINGAR! Gårdsby IK och
Norrvirdarna i Lammhult bildade för
några år sedan Värend GN, för att stärka
orienteringen och tillsammans bli stora
nog för stafetter mm.
Genom åren har Gårdsby IK på
programmet haft cykel, fotboll, boxning,
bandy, bordtennis, volleyboll mm.
Vad önskar Du?
Hör av dej till någon i styrelsen!!
Lars- Åke Sjökvist
Eva Bergstrand
Arne Karlsson
Ingvar Johnsson
Margareta Moqvist

152 97
681 81
7750 42
65561
610 69
- Orientering är jättekul, mest gillar jag nattorientering.
Max Svensson från Norrgårda, en av våra yngre medlemmar.

Sommargympa i Stojby!
För tredje sommaren i rad ordnas det
nu sommargympa i Stojby!
Vi träffas klockan 19.00 på söndagar, på
den stora gräsplanen mitt i byn och kör gympa
till härlig musik i ungefär en halvtimme.
Därefter delar vi in oss i två grupper; ett
gäng som springer och ett som går. Efter
en halvtimme träffas vi igen och stretchar
tillsammans.
Gympan startar söndagen den 12 juni
och håller på juli ut. Häng på!

Håll formen i sommar

Frågor?
Kontakta Ingrid Vicén, telefon 775007
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Värends Scoutkår

”Är det inte kul, så
är det inte scouting”
För snart 100 år sedan
grundades scoutrörelsen av
engelsmannen Robert Baden
Powell. Ovanstående mening
har varit en av hörnstenarna
för den internationella
scoutrörelsen ända sedan dess.
I år ﬁrar vi i Värends scoutkår
60-års-jubiléum.

Sommaren
I sommar kommer Värends scoutkår att
medverka i att arrangera läger för våra
medlemmar. Under en helg i augusti
kan miniorer och juniorer att åka på
indianläger vid Utnäs nära Helgasjön.
Där kommer barnen att få göra sina
egna indiankläder, paddla kanot, laga
mat tillsammans och bo i tält. Detta
läger hålls tillsammans med scouter från
Moheda, Berg, Eneryda och Reftele
samt scouter från KFUK/KFUM i
Växjö.

Vi tycker att det är viktigt att
erbjuda barn och ungdomar en
meningsfull fritid och kunskaper
som är nyttiga för ett rikare liv.
Scoutkåren ingår i NSF,
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Nationellt läger

Månkullebo
Genom hela skolåret ordnas
scoutmöten för barn och ungdomar
från åtta års ålder och uppåt. Under
sommarhalvåret håller deltagarna
till vid scoutkårens stuga
Månkullebo i Fylleryd. Under
de mörkare månaderna förﬂyttas
aktiviteterna till Skogstorpet på
Björkvägen i Sandsbro.

vi att variera aktiviteterna med bland
annat friluftsliv, sjukvård, matlagning,
Roligt tillsammans!
hantverk, gruppsamarbete och
Scouting bygger på att barn och ungdomar internationellt arbete. För det mesta
lär sig nyttig kunskap genom att göra dem försöker vi förlägga alla aktiviteter
utomhus. Scouterna är uppdelade efter
på riktigt, samtidigt som man har roligt
tillsammans. I Värends scoutkår försöker ålder i ”miniorscouter” för dem som går
i 2:a och 3:e klass, ”juniorscouter” för
de som går i 4:e och 5:e klass, samt
”patrullscouterna” för årskurserna 6 till
9. Därefter blir scouterna ”seniorer”.

För patrullscouterna ordnas ett nationellt läger i juli. NSF-scouter från hela
Sverige kommer att åka till Kungshol
utanför Rättvik för att i en vecka tälta
och scouta tillsammans. Med lägret
vill man ge patrullscouterna äventyr
i naturen där patrullerna jobbar
tillsammans för att lösa olika uppgifter.
På schemat står bland annat byggande
av en lägerplats med tält, eldstäder,
bord och annat, hajker till fots och med
cykel samt utforskning av området
kring Rättvik.

Om du är intresserad av att vara med och
scouta eller bidra på annat sätt, kontakta
ordförande Ulf Wärnö på telefon
0470 – 75 20 40.

Mer information om Värends
scoutkår ﬁnns på hemsidan:
www.varends.scoutkar.nu
n

Nykterhetsrörelse
Eftersom NSF är en del av nykterhetsrörelsen, ingår det även i programmet att
informera scouterna om skadeverkningar
hos olika droger och arbeta för att
medlemmar ska välja att förbli drogfria.
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Vill du veta mer om
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
nationellt ﬁnns hemsidan
www.nsf.scout.se

Braås Ponny- och ridklubb - Friluftsfrämjandet

Testa ridning
För dig som gillar hästar är det
galopp till Braås som gäller!
I Drevs Rödje bedriver vi vår
verksamhet sedan 1967, numera i
nytt ridhus och stall med plats för
27 hästar. Här kan hästintresserade
på alla nivåer ta del av våra
aktiviteter.
Braås Ponny- och ridklubb har ungefär
250 medlemmar som engagerar sig i
föreningen på olika sätt. 130 elever rider
varje vecka i ridskoleverksamheten och
ett trettiotal privatryttare som tränar i
klubben.

Tävlande i klubben

Karolina och Viktoria Wicén med sina hästar Östrahults Benz och Dark angel. De har
båda lärt sig rida i Braås och tränar och tävlar nu framgångsrikt för klubben.
Flera av ryttarna tävlar också för Braås
Ponny och ridklubb både i hoppning och och helger så som hajker, gemensam
tillgängliga även på sommaren.
dressyr, och för dem ﬁnns regelbundna
När den vanliga ridskoleverksamheten
hästskötsel och ”prova på-ridning”. En
träningsmöjligheter med licenserade
sätter
igång igen efter sommaruppehållet
gång i månaden ordnas aktiviteter för
hopp- och dressyrtränare.
ﬁnns det alltid nya grupper för nybörjare.
de minsta barnen som så småningom
Förra året tävlade Braås Ponny och
För dem som känner sig osäkra ﬁnns det
kan börja lära sig rida genom ridskoleridklubb med 6 olika lag i ﬂera divisioner verksamheten. Då kan man få prova på att även en introduktionskurs på tre dagar i
i både hoppning och dressyr. De största
slutet av sommaren. På så sätt kan alla
rida snälla hästar och ponnyer, som alla
framgångarna stod dressyrlagen för men
känna sig hemma i stallet och bland
har ledare.
alla sex lagen tog sig till ﬁnal i samtliga
hästarna när lektionerna sätter igång
tävlingar under året.
Sommarkurser

Prova på-ridning
Vi har även en ungdomssektion där
klubbens ungdomar har möjlighet att
arbeta i en egen styrelse. Ungdomssektionen ordnar aktiviteter vid lov

Under sommaren hålls ﬂera olika kurser i
både hoppning och dressyr samt uteritter
med ﬁka i skogen. Många kommer med
egna hästar för att delta i kurserna men
för dem utan häst ﬁnns ridskolans hästar

Är du intresserad av att börja rida
så kontakta ridskolechefen Soﬁe
”Cissi” Erlandsson eller någon av
de andra ridlärarna på telefon 047430626.

Det ﬁnns inget dåligt väder....
Som namnet antyder sysslar vi i
Friluftsfrämjandet med rörligt
friluftsliv - och det gör vi med
aktiviteter för alla åldrar under alla
årstider och i alla väder!
För barn och ungdomar har vi
gruppverksamhet från de yngsta
Knoppis-, Knyttar- och Mullegrupperna
till TVM – Tre VildmarksMål- för de
äldsta ungdomarna. Om man kort skall
beskriva verksamheten kan man göra det
med ”Äventyr i skogen, på vattnet och i
fjällen” som ju är de tre vildmarksmålen
- allt anpassat till deltagarnas ålder.

Förutom den här verksamheten har vi
massor av aktiviteter för vuxna, allt
mellan stavgång till kajakpaddling på
sommaren och långfärdsskridsko på
vintern.
Vi har två fasta punkter här i Växjö;
Fyllerydsstugan och torpet Petersburg i
Teleborg.
Vill du veta mer ﬁnns det
information att hämta på vår webbsida:
www.frilufts.se/vaxjo/index.htm eller så
kan du ringa till någon av våra stugor.
Vi har öppet torsdagar mellan 19.00
– 20.00, övrig tid passas telefonen av en
telefonsvarare.

Fyllerydsstugan, tfn 0470-650 50
Petersburg, tfn
0470-804 30

Fyllerydsstugen vid golfbanan i Sandsbro
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Packa picknick-korgen
i sommar
- hitta utﬂyktspärlorna som man uppskattade redan på järnåldern

Ekesåshöjden

Gripeberg

Vägbeskrivning Ekesåshöjden:

Ekesåshöjden är ett gammalt gravfält
från järnåldern och utan tvivel ett
av Värends vackraste. Här ﬁnns 55
fornlämningar, mest gravhögar men
även olika stensättningar. Höjden
ligger i ett bokskogsområde nära
odlad mark och erbjuder en storslagen
utsikt. Gravarna minner om traktens
sista förkristna tid under den yngre
järnåldern, för mellan 1000 och
1500 år sedan, då gudar med namn
som Freja, Oden och Tor styrde över
människorna…
Stigen från vägen upp mot höjden
går genom bokskog – går man istället
åt andra hållet så ﬁnns där en trevlig
ekbacke med ﬂera gamla ekar och en
artrik ﬂora. Ta med utﬂyktskorgen hit,
slå dig ner bland gravrösena och fundera
på hur det såg ut under järnåldern.

Denna orörliga magiska plats med
murrester kvar av den gamla fornborgen
är en riktig utﬂyktspärla. I tystnaden och
orördheten med utsikt över Stensjön och
bara ljudet av storlommen går det nästan
att känna hur våra förfäder på järnåldern
hade det när de bodde här uppe.
Gripeberg är fantastiskt för
barnfamiljer med massor av stora
stenblock att klättra på och grottor
att krypa i. Sitter man tyst och stilla
framförallt i skymningen får man kanske
se trollen krypa fram under de stora
stenbumlingarna…

Kör in vägen mot Gårdsby från 23:an. Där
är Tofta by och strax efter byn ﬁnns det
en vägvisare som pekar åt vänster med
texten Ekesås 2 km. Följ vägen tills du
kommer till den stora rödmålade gården.
Strax efter gården, ner för en backe, ﬁnns
en liten parkering vid vägkanten på höger
sida. Parkera där och promenera upp till
toppen.

Gripeberg
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Vägbeskrivning Gripeberg:
Kör mot Fylleryd vidare mot Notteryd
tills du kommer till en brant backe.
När du kört nerför backen ﬁnns där
en skylt som pekar åt vänster med
texten ”kulturminne”. Parkera där och
promenera ungefär 1 km fram till berget
och grillplatsen.

Christer Lindqvist

ifrån Falu rödfärg och vita knutar;
- Jag ville inte ha svenska hus med
svenska former, utan att det skulle
vara väldigt annorlunda. Någon gång
kan man väl bryta hur det ”ska” vara,
menar Mikael. Sammantaget är nio
villor av två olika typer planerade.

Fyra hus sålda

Bygga
& bo på
landet
Mikael och Margareta Gowenius
funderade länge på västersluttningen
vid sjön, och gick dit morgon, middag,
kväll för att se hur solen låg på. Ett
samtal till arkitekt Henrik Wibroe
ﬁck även honom att börja åka ut dit
på dygnets alla tider. Resultatet? Nio
villor vid Yasjön.
- Det går i vågor, men just nu är det många
som vill bo på landet igen. Man vill
komma närmare naturen. Det säger Mikael
Gowenius, just nu är i färd med att bygga
villor vid Yasjön i Tofta.
Arkitekten Henrik Wibroe ﬁck fria
händer att rita som han ville. Det blir långt

- Vi var på bomässan förra året, och
då hade vi 52 intressenter. Det lät ju
jättebra tyckte vi - idag är ingen av
dem kvar... Så vi satte in en annons
i tidningen i november ifjol, och det
första huset blev sålt på tre veckor. Ett
såldes i januari, och sedan har två till
gått utan ansträngning.
Första familjen ﬂyttar in i juli och
nästa i augusti. Resterande villor
kommer att byggas efterhand som det
ﬁnns köpare.
Processen har tagit tre år än så länge,
från första idéstadiet. Att få bygga
så nära en sjö är inte helt självklart.
Yasjöns strandskydd låg på 100 meter.
- Vi ﬁck det hävt till 50 meter, eftersom
Yasjön inte har någon betydelse för
friluftslivet.
Elisabeth och Anders Pettersson har
köpt det av husen som nästan är klart.
Frågan om varför man vill bo här är lätt
att besvara;
- Det är bara att titta ut!
Frida Kongstad

Tomter/hus till salu på landet:
• Jörgen Moding, 0470-610 61,
0708-28 6674
• Michael Gowenius, 0470-61026

Magnus har drivit macken själv
sedan 1992. I familjens ägo har den
dock varit ända sedan 1966.

Hur
blir det
med
macken
Det har många som undrat när väg
23 byggs om. Magnus Andergren
driver verkstaden i Sandsbro.
Han hoppas inte påverkas allt för
mycket av vägförändringarna,
verkstaden blir kvar.
- Jag räknar med att vara kvar på
nuvarande plats med verkstaden. En del
förändringar blir det ändå.
- Bensinpumparna tar man bort
för mig. Bensinbolaget bygger en
ny bensinstation i egen regi borta
vid Munkagårdsrondellen under
sensommaren eller hösten, säger Magnus.

Husköpare Anders Pettersson tillsammans med Mikael Gowenius i en av villorna vid
Yasjön. I juli ﬂyttar familjen in.

- Jag hoppas att kunderna kommer
hit ändå. Fast blir det för besvärligt
så kommer ju kunderna att gå någon
annanstans. Man vet ju inte hur det blir...
Man får väl förutsätta att det kommer att
fungera.
Frida Kongstad
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Bredband på landet - när?
Bredband på landet i Gårdsby
socken blir en allt viktigare fråga.
Sockenrådet försöker på olika
sätt att påverka Växjö kommun,
Wexnet och Telia att satsa på en
utbyggnad i vårt område. Stojby/
Norrgårda får snart bredband, men
resten får vänta ett tag till.
Anledningen till att man inte byggt ut
bredband hittills är dels att antalet
intresserade varit för lågt och dels att det
är relativt dyrt att bygga ut bredband i just
vår socken. Detta hänger samman med att
telestationerna i området inte är anslutna
med optisk ﬁber.
Gårdsby sockenråd uppvaktade Växjö
kommun och Wexnet i början av maj både
genom ett personligt besök på kommunen
och dels genom en skrivelse.

Tre faser
Kommunen bygger ut bredbandskapaciteten via Wexnet. Wexnet arbetar
i tre faser med utbyggnaden av bredband
och man är klar med tätorterna (fas 1).
Nu börjar fas 2 byggas ut. Boende som
är anslutna till Norrgårda telestation
(de västra delarna av socknen, t ex
Stojby) kommer nu i fas 2 att erbjudas
bredbandsmöjlighet under hösten 2005
via Wexnet.

Först bland de sista
När det gäller kunder som ligger under
Kråkenäsryd (610-, 611- och 612-) så
ligger eventuell utbyggnad i fas 3. I fas
3 ska kommunen försöka täcka in de
områden som har lågt kundunderlag eller
där det varit väldigt dyrt att bygga ut. Det
rör sig om 16 telestationsområden, varav

Kråkenäsryd är
ett. När det gäller
kundunderlaget
så ligger
Kråkenäsryd
högst upp listan
med ca 40
intresserade och
det är självklart en fördel. I höst skall
man utvärdera en speciell landsbygdslösning som nyligen byggts ut i delar av
Kalmar län och därefter beslutar man sig
för hur utbyggnaden kommer att göras.
Sockenrådet bevakar självklart detta
investeringsbeslut noga och parallellt
för vi samtal även med Telia för att lösa
bredbandsfrågan. Det är dock Växjö
kommun som har fått statliga bidrag för
bredbandsutbyggnad på landsbygden
och som vi första hand får sätta vår förhoppning till.
Anders Göransson

Evenemangskalender
Fre 17 juni Pub i Smedjan i Gårdsby kl 19-24
Dags igen att komma till gamla Smedjan i Gårdsby för
att träffas. Levande musik underhåller. Prova på pil och
hästskokastning. ”Smedjan-medlemskort” löses i puben.

Lör 16 juli Bryggdans igen på Storön kl 19-23
Se text 18 juni om arrangemanget.

Lör 18 juni Äkta och traditionell bryggdans kl 19-23
IOGT-NTO Visol bjuder in till Bryggdans på Storön i
Sandsbro. Det bjuds levande musik, servering, trubadur,
tipsrunda och barnaktiviteter. Båten går från bryggan vid
Toftastrand varje hel- och halvtimme från 18:00 samt
från brygga vid Toftasjövägen, se skyltning. Entré 60 kr.
Vid risk för regn/blåst är vi under tak. Info: Magnus Falk.
www.iogt.info

Tis 2 aug Sandsbro bibliotek öppnar i nya lokaler
Efter ombyggnad på skolan öppnar biblioteket igen i Sandsbro
skola.

Sön 19 juni Friluftsgudstjänst på hembygdsgården
Hoppet kl 14. Traditionsenlig friluftsgudtjänst på
hembygdsgården. Kyrkkaffe.
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Aktuell traktkalender hittar du
på www.gardsby.se

Fre 22 juli Pub i Smedjan i Gårdsby kl 19-24

Lör 6 aug Sommarens sista bryggdans på Storön kl 19-23
Lör 13 aug - Sön 28 Aug
GÅRDSBY-SANDSBRO KULTURVECKOR 2005
Traktens kulturfestival för alla boende!
- se evenemangskalender på mittuppslaget
Fre 19 aug Pub i Smedjan i Gårdsby kl 19-24

Fre 1 juli Musikkväll på Villa Vik (Sandsbro)
Traditionsenlig ”Musik i Gårdsby” med ett 15-tal glada
musikanter och god mat från Toftastrand. Det blir en
grillafton och jazz/evergreens. Info: Börje Svensson
65290.

Tis 23 aug Skolstart

Sön 3 juli Sommarmusik i Gårdsby kyrka kl 17
En av sommarens många konserter i kyrkan. Sabina
Hedström och Magnus Jakophson bjuder på musik på
violin och piano.

Tor 8 sept Nya skolan i Sandsbro invigs kl 10
Den ombyggda och utökade Sandsbro skola invigs kl 10.
Samling på skolgården.

Sön 28 aug GÅRDSBYDAGEN 2005
Gårdsby sockenråd och Gårdsby hembygdsförening inbjuder
till årets Gårdsbydag och hembygdsfest.

www.gardsby.se

