Traktens föreningstidning

till alla i Gårdsby-Sandsbro

Stolta stortroll framför sitt dagis; Trollbacken i Gårdsby. Sassy, Alfons, Mathilda, Jonathan, Amanda De G, Erik och Amanda H.
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roligt.
S

å då har det blivit ett nytt nummer av vårt föreningsblad.
Det är jätteroligt.
Varför? För att det här
är en mycket stor liten
tidning.

”Att bo i Sandsbro är
inte bara att bo i en förort till Växjö. Att bo ute i
Gårdsby är inte bara att
bo på landet. ”

Med den här tidningen
vill vi visa att vår trakt är
värd att skrivas om - att
läsas om! Att bo i Sandsbro är inte bara att bo i en
förort till Växjö. Att bo ute
i Gårdsby är inte bara att bo på landet. Det är att bo på ett ställe
där det händer saker. Där människor har
visioner
och idéer. Där människor är
engagerade.

Bredband på landsbygden
- långsamt, men nya tag
text: Anders Göransson
Läget nu…
I Sandsbro har bredband funnits tillgängligt flera år,
och nu gläder vi oss mycket åt att Stojbyområdet nu får
bredband (ADSL), dvs tillgång till Internet via telefontrådarna utan att telefonsamtal störs.
I resten av socknens landsbygd har det däremot sett
mörkt ut länge. Kanske skönjer vi en liten ljusning nu
när Växjö och fyra andra kommuner går ihop och gör
en upphandling tillsammans av bredband till ”resterande områden” på landsbygden. Inom Växjö kommun
vill man komma från 90% till 100% täckning.
Vi hoppas att denna upphandling är klar i vår nästa år
och att bredband kan komma oss tillgodo både från
Kråkenässtationen och Vikensvedsområdet under hösten 2006.
Visa ditt intresse!
En viktig förutsättning för så snabb utbyggnad som
möjligt är att Du lämnar en intresseanmälan via Wexnet. Hittills har 40-50 familjer lämnat en intresseanmälan. Det är många, men ju fler desto bättre. Antalet
intressenter har betydelse för prioriteringen av vilka
glesbygdsområde som byggs ut först.

Om Du inte gjort någon intresseanmälan så gå in på
www.wexnet.se/privat. Här väljer Du ”beställa ADSL”.
. I den löpande texten finns en länk till intresseanmälan
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Till det här andra numret fanns det mycket material att plocka
från – faktum är att det var svårt att välja... Vill du läsa mer om
exempelvis kulturveckorna, eller om någon av föreningarna, så ta
en titt på Gårdsbyportalen www.gardsby.se
I det här numret plockar vi godbitar från det som hände i somras
Traktens föreningstidning Gårdsby-Sandsbro
under kulturveckorna, vi får tips på vackra platser att besöka här
ges ut av Gårdsby sockenråd i nordöstra Växjö.
i trakten och vi får läsa om hur det gick till när Sandsbro blev
Bidrag till nästa nummer är välkomna till
världberömt på IK:s sidor.
red@gardsby.se
Dessutom kan vi läsa om den populära sporten boule och hur det
är att träna ett fotbollslag på Saikens sidor – SAIKs medlemsblad
Varje förening svarar själv för sina texter om
som nu genom ett gott samarbete mellan SAIK och sockenrådet
ej annat anges. Sockenrådet svarar för övrig
har sin tidning i Gårdsby-Sandsbrobladet. Dessa sidor har nyanredaktionell text.
ställda Emilia Hjelmberg gjort ett storartat arbete med.
Redaktör och layout: Frida Kongstad
Redaktör och layout Saiken: Emilia Hjelmberg
Välkommen med kommentarer och synpunkter på det här numret
red@gardsby.se
till red@gardsby.se! Vi som skrivit och jobbat med tidningen
önskar trevlig läsning och en god jul!
Frida Kongstad
redaktör
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ett nästan helt nytt bibliotek i
Sandsbro
Text och foto: Frida Kongstad

Med nytt läge mot Fyllerydsvägen, inbjudande läshörnor
och möjlighet att erbjuda över
200 000 titlar bjöd Sandsbro
Bibliotek in till Öppet Hus under kulturveckorna i somras.
Kulturnämndens ordförande
Lennart Allard hälsade välkommen, Föräldraföreningen
bjöd på kaffe och bland de
mer trogna besökarna syntes
en och annan helt ny gäst på
biblioteket. Roligt, tyckte bibliotekarie Karin Tunerstedt.

K

arin är en av två bibliotekarier på
biblioteket, och hon hoppas att
biblioteket betyder mycket för Sandsbro.
- Jag tror att det är ett mycket uppskattat
bibliotek, som är viktigt för Sandsbro. Vi
har många trogna besökare som kommer
hit ofta.

Bibliotekarie Karin Tunerstedt gläds åt
förändringen

- Här på biblioteket kan man komma
och surfa på nätet, eller söka i alla
artikeldatabaser på samma sätt som på
Stadsbiblioteket. Något som folk nog inte
vet om är att det finns flera tidskrifter för
hemlån också, till exempel Vi Föräldrar,
Teknikens Värld, Allt om trädgård och Må
Bra.
Nära kontakt med låntagare
Karin delar tjänsten som är på 75 %
med Camilla Dahlström, och finns på
biblioteket tre dagar i veckan. Både
hon och Camilla arbetar även på
Stadsbiblioteket. En viss skillnad?
- Här i Sandsbro lär man känna låntagarna
på ett helt annat sätt, man får en närmare
kontakt. Vi har flera gäster som kommer
hit ofta. Och så är det roligt med
skolbarnen som kommer hit och lånar, det
är en frisk fläkt.

Informationssök och tidskrifter
Fler titlar än tidigare går det inte att få
tag på, men utöver de cirka 9 000 medier
som biblioteket tillhandahåller går det
lätt att beställa böcker och skivor från de
andra folkbiblioteken – exempelvis har
Stadsbiblioteket över 200 000 titlar. En
möjlighet som många utnyttjar, berättar
Karin. Förutom till att låna böcker är ett
bibliotek rätt bra att ha i närheten på flera
sätt.
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Utflyktspärlor

Bara för att temperaturen kryper allt längre ner
betyder det inte att man behöver stanna inomhus och
kura. Här tipsar naturvännen Christer Lindqvist om
några av vår trakts alla vackra platser.

Gölen

text: Chister Lindqvist
foto: Poul Kongstad

Denna trolska tysta göl inne i skogen är en underbar plats för stressade människor. Man förväntar sig
nästan att se John Bauers prinsessa Tuvstarr sitta och kamma sitt långa blonda hår och spegla sig i vattnet. Här växer den mystiska köttätande växten sileshår. Under sommaren känns doften av pors på långt
håll - och under sommaren är myggen enormt talrika vid denna idylliska plats.
Vägbeskrivning:
Kör väg 23 (ut från Sandsbro mot Åseda), och sväng in vid Tofta. Följ vägen upp mot krönet där avtagsvägen mot Ekesås går. Sväng in på Ekesåsvägen, och efter bara 150 m, just där skogspartiet börjar, går
en liten väg ner till vänster. På den kan man enkelt promenera ner till den lilla Gölen.

Kråkenäs
Gör en vintervandring vid Kråkenäs - detta fagra herrgårdslandskap med sina vackra ekhagar. Här har man en fantastisk
utsikt över sjön Innaren. Alldeles vid vattnet ligger den pampiga herrgården med anor från 1500-talet då väpnaren Erik Mattson, adlad Bååt, bodde här.
Går man vägen upp mot Kråkenäs kan man se det vackra gamla odlingslandskapet med sina odlingsrösen och sina stengärdsgårdar med stort inslag av ek. Nötskrikorna flyger runt i ekhagarna och försöker finna sina nergrävda ekollonförråd. Vid
vägkanten norr om gården Södragård ute på åkern ligger ett gravröse från bronsåldern. Även våra bronsådersförfäder tyckte
det var vackert att bosätta sig här vid Innarens strand.
Vägbeskrivning.
Kör väg 23 förbi Sandsbro och ett stycke vidare tills ni kommer till en lång uppförsbacke. Där nästan mitt på backkrönet
svänger ni vänster vid skylten där det står Hultäng. Parkera bilen på något lämpligt ställe och promenera vägen till Kråkenäs
några kilometer.
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Var det bara på sjuttiotalet ord som solidaritet och kollektiva lösningar var regel istället för undantag?
Nix – det är föräldrakooperativet Trollbacken i Gårdsby ett levande bevis på! Här har det bedrivits
förskoleverksamhet för traktens barn i snart femton år i en anda av hjälpsamhet, gemenskap och
samhörighet.
text: Cecilia Wennerbäck
foto: Frida Kongstad

T

rollbackens föräldrakooperativ är beläget i det natursköna
Gårdsby, cirka 10 km utanför
Växjö centrum. Detta föräldrakooperativ har drivits i drygt 15 år,
främst med familjer från bygden.
I dag finns det sammanlagt 24
förskoleplatser och 6 platser för
fritidsbarn.
Här arbetar välutbildad pedagogisk personal på avdelningarna
Stortrollen och Småtrollen, som är
en 3-5 års avdelning respektive en
1-3 års avdelning.
Spännande utflykter
Tror man att barnen här skulle
vara isolerade på grund av läget,
så tror man fel… På Trollbacken
händer det ständigt spännande
saker! Genom att förskolan har en
buss som rymmer nio personer, så
finns det alla möjligheter att ta sig
vart man vill. Varje vecka far Stortrollen på gymnastik i Rottne, och
även andra aktiviteter återkommer
kontinuerligt såsom dagisbio i
Växjö, bowling för fritidsbarnen,
teater eller helt enkelt bara en
skön dag på Strandbjörket om
vädret vill…

Uteliv
Förutom bussen har såväl barn som vuxna
stor användning av sina fötter! Varje vecka
är vi ute i naturen på utedag. Stortrollen
brukar stanna utomhus hela dagen och
även tillaga sin lunch ute i naturen. Utevistelsen är något som Trollbacken genom
alla tider har högprioriterat - förutom
utedag så är alla barn ute på gården varje
dag, oavsett väder…

Föräldrainsatser
Att välja ett föräldrakooperativ innebär att man som
förälder ställer upp mer än vad
som behövs i de kommunala
verksamheterna. Förutom att
jobba i kök och städ utför också
föräldrarna olika uppdrag.
Det kan vara att tvätta bussen,
sätta upp krokar, anordna en
rolig fest eller gemensamt med
samtliga familjer rusta upp vår
underbara utegård någon gång
per år… Alla uppdrag är olika
– vilket gör att något passar
alla eftersom allas kompetenser
tillvaratas. Dessa olika arbetsinsatser ger föräldrarna inte bara
en insyn i barnens verksamhet,
utan också en möjlighet att
kunna påverka verksamheten.
Dessutom ger det barnen en
trygghet i att träffa många
vuxna - ingens mamma eller
pappa blir främmande. Detta
stärker sammanhållningen i
barngruppen.
Samhörighet
Gemenskapen bland föräldrarna är stor, men också
gemenskapen mellan föräldrar
och personal… Mycket handlar
det om god kommunikation
och en ömsesidig uppskattning,
något som det finns gott om på
Trollbacken!

Alltid hembakat
I köket finns en halvtidstjänst som lagar
frukost och lunch alla dagar utom fredag,
då finns en förälder i köket i stället.
Detta gör det möjligt att alltid servera
hemlagad mat och hembakat bröd till
våra barn, något som både personal
och föräldrar värderar högt. Här är
nyligen vissa förändringar gjorda
– tidigare lagade föräldrarna mat
alla dagar i veckan. Som det ser
ut nu så finns det alltså personal i
köket måndag till torsdag, vilket
har gjort det möjligt att sänka
föräldrarna arbetsinsats en del.
Förändringen innebär på ett
ungefär att föräldrarna lägger två eftermiddagar per familj och
Småtroll
en Line
, Oliver
månad på förskolan. Dessa antingen görs äter
och The
hemlag
a
ad lasa
i barngrupp eller i kök och städ. Här har
gne till
lunch
föräldrarna själva stor valfrihet.
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