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Så är badsäsongen slut och hösten förbi med allt
vad det innebär av trädgårdsarbete. Nu ligger
trädgårdens växter i vintersömn och väntar på nästa
vår.
I början av oktober startade årets älgjakt och våra
jägare är nu ute i skogarna där även rådjur och vildsvin jagas (mer om jakt inne i tidningen eftersom det är
jaktsäsong nu). Vildsvin - vi har dom inpå knutarna.
Därför har vi har satt upp elstängsel runt tomten
så inte grisarna bökar upp.Inga roliga djur att få in i
trädgårdarna!
November har bjudit på underbara dagar med
ömsom sol ömsom regn, det har varit milt i luften och
enligt SMHI har det inte varit så varmt i november på
130 år. Nu när vi är inne i den mörkaste perioden lyser stjärnor, ljusstakar och ljusslingor runt om i husen.
Det ser så vänligt och mysigt ut.
Nu ställer säkert många frågan : ”får vi lika mycket snö
denna vinter som de två tidigare åren?” Av radio och
tidningar har jag hört att det redan är brist på snöslungor ! många vill vara på den säkra sidan och inte
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knäcka sej av snöskottning i år igen.
En sak är vi nog alla överens om : Vi vill ha En vit Jul
så man kan göra snögubbar och snölyktor, men inte
mer. Detta kan vi inte bestämma utan vi får vänta och
se. Och väntar gör vi väl alla mer eller mindre. Barnen
väntar på tomten och julklappar, vi vuxna har väl olika
saker vi längtar efter t ex lugn och ro, härlig julmusik
med tända ljus, glögg och pepparkakor, julmaten,
Kalle Anka på TV , mm
Förberedelserna är många : pepparkaksbak med gubbar, gummor och grisar, lussebullar som prästens hår,
julkusar och lussekatter, koka knäck, koka skinka
mm mm
Julgranen är också fin där den står och strålar med
alla ljusen, glitter och kulor och ni som har små barn
dansar väl runt den också .
Ja , det finns mycket att glädjas åt och jag hoppas att
alla får en liten julklapp.
Jag önskar er en

God Jul och Ett Gott Nytt År
Ulla-Britt Schill
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Jaktsäsongen är i gång

Vi fortsätter med jakt

Så går det till när ett djur blir påkört

Missa inte årets julpub

Läs om den populära matkassen från Family Food

NYHET!
Nu gör vi även däckbyten åt er! Kom in så beställer vi nya däck till er!
Bra priser!
Omläggning däck: 400 kr Skifte av däck: 200 kr

Janssons Husvagnar
Tofta Stenskulle
355 92 Växjö
Tlf: 0470 – 229 44 / 0470 – 34 72 52
Mobil: 070 – 564 85 85 / 070 – 868 85 86
Mailadress: info@janssonshusvagnar.se
Öppettider: 10.00 – 16.00
3

Recept
Tant Nannas pepparkakor från Gällivare

Mormor Sigrids Pepparkakor

3 dl ljus sirap
30 gr mald ingefära
2 tsk kardemumma
2 tsk kryddpeppar
2 dl grädde
600 gr socker
400 gr smält smör
900 gr vetemjöl
50 gr bikarbonat

Ett mycket gammalt recept. Degen är fantastisk lätt att
hantera.
Du kokar upp allt och börjar baka direkt. Sen går det hur
lätt som helst att kavla och trycka ut grisar, gummor och
gubbar och t o m ta upp dem med handen och lägga
på plåten. Jag har bakat dessa pepparkakor hur många
gånger som helst och varje gång blir jag på gott humör
för att det går så lätt.
Prova du också.

Blanda alla ingredienser. Låt degen stå i kylskåp över
natten.
Rulla små bollar ( köttbullsstorlek)
Grädda i 125 grader i ca 30 minuter

3 dl sirap		
285 gr ( ca 4 dl) brun farin
			
4 tsk ingefära 		
			
4 tsk kanel
4 tsk nejlikor		
1,5 msk bicarbonat
			
285 gr smör 		
2 ägg		
1 kg vetemjöl		
			
			

Har du varmluftsugn kan du grädda 2-3 plåtar på en
gång.
Papparkakorna blir mycket spröda och goda.
Prova på!
Tant Nanna = Mona Hagström

Mormor Sigrid = Ulla-Britt Schill
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Beredning:
Sirap, brun farin och
kryddor
blandas i en kastrull och
sättes över livlig eld.
När detta kokar tillsättes
bicarbonaten. Rör om
rejält.
Smöret ilägges.
Blandningen röres
tills smöret smält då
tillsättes äggen
och mjölet.

Rådjur och rådjursjakt
Rådjuret är vårt vanligaste hjortvilt och ett mycket uppskattat villebråd ur jaktlig synpunkt. Den
tidiga höstens jakt på råbock är av många betraktat som startskottet för det nya jaktåret och engagerar både svenska och utländska jägare.
Text: Fredrik Samuelsson

Rådjur har länge funnits i den svenska faunan men hotades i mitten av 1800-talet av utrotning genom alltför
hård jakt. Vid den tidpunkten fanns det endast rådjur på
några sydsvenska gods, vilka bestämde sig för att freda
arten och börja bygga upp livskraftiga stammar. Därifrån spred sig rådjuren och finns idag ändå upp i norra
Sverige. Framförallt sågs en rejäl ökning av populationen
i samband med att rävarna drabbades av skabb i början av
80-talet. Detta i kombination av god fodertillgång gjorde
att rådjuren ökade explotionsartat i södra och mellersta
delarna av landet, vilket medförde problem för framförallt
skogsbruket och trafiken. För jägarna innebar den stora
vilttillgången många jakttillfällen men åren på 90-talet
blev för många jägare alltför intensiva och intresset för
rådjursjakt dalade hos flera. Nu har räven återhämtat sig
från skabben och rådjuren har balanserats i antal. Därmed
har också vårt minsta hjortvilt återfått den status och respekt det förtjänar.
Smyg- och vakjakt

Den 16:e augusti startar rådjursjakten och får bedrivas
som vak- eller smygjakt med kulvapen. Endast hornbärande djur får skjutas och hund får endast användas vid
ett eventuellt eftersök. Under ljumma sensommarkvällar
eller i de tidiga morgontimmarna bjuder denna jakt på
fantastiska upplevelser och man får goda möjlighet att
inventera viltillgången på sina marker. Jaktformen kallas
ofta pyrschjakt som kommer av det tyska ordet pürsch som
enkelt översätts till smygjakt.

Kortdrivande hund

Under rådjursbomen i början av 90-.talet blev kortdrivande hundar allt vanligare av den enkla anledningen att
det fanns gott om djur och hunden snabbt fick tag i ett
nytt om drevdjuret drog iväg. Populära raser är wachtelhund, spaniels och vissa terrierhundar. Jaktformen lämpar
sig bäst när jägarna är några fler till antalet och besätter de
pass där djuren förväntas komma innan hunden/hundarna
släpps. Hundföraren eller hundförarna går igenom ett medelstort område och det vilt som hundarna hittar förföljs
en kort stund, gärna inte längre än tjugo minuter. Många
av de kortdrivande raserna kan även med fördel användas
vid jakt efter vildsvin, och vanligt är att man numera jagar
rådjur och vildsvin i kombination.
Stötande hund

Definitionen för en stötande hund är att den söker upp
viltet och förföljer djuren endast en mycket kort stund,
ofta bara så länge den har synkontakt. Dessa hundar är
lämpliga när man jagar av mindre viltrika områden och är
ett lite större antal jägare till antalet. Dessa hundar används ofta vid kombinationsjakter när flera viltarter är lovliga.
Val av hund

Valet av hund styrs mycket av hur jaktmarkerna ser ut och
vilken tillgång på rådjur som finns, men även om man
tänkt jaga annat vilt med hunden. Detta är helt individuellt och oavsett hundras blir det förhoppningsvis många
trevliga stunder i markerna.

Jakt med hund

Hjälp rådjuren under vintern

Från den 1 oktober får man använda hund vid jakt efter
rådjur. Man kan skilja på tre hundtyper som används;
drivande hund, kortdrivande hund och stötande hund.

Lika självklart som det är att jaga är det lika självklart för
jägarna att hjälpa det vilda under vintern. Vid snörika vintrar har rådjuren stora svårigheter att hitta mat och många
djur dukar under av svält. Uppskattad mat som kan erbjudas är ensilage, rotfrukter och speciella viltfoderblandningar. Komplettera gärna foderplatsen med en saltsten
så får djuren i sig viktiga mineraler och trivs extra bra på
jaktmarkerna.

Drivande hund

Denna jaktform är fortfarande sannolikt den dominerande
trots att andra hundar vunnit allt mer mark av olika anledningar under senare år. De hundar som används skall ha
ett långsamt, spårnoga drevsätt och förfölja viltet uppemot
någon timme. De klassiska hundraserna för denna typ av
jakt är tax och drever men det finns även andra raser som
fungerar utmärkt. Jakten lämpar sig väl för en till några
stycken jägare som ställer sig på lämpliga pass där rådjuren
förväntas komma när de förföljs av en hund. Jaktformen
är lämplig i skogsbygderna där rådjuren är utspridda över
stora områden och kanske inte alltid så lätta att finna.

5

Vildsvin och vildsvinsjakt
På 70-talet rymde grupper av vildsvin från hägn
söder om Stockholm och i Skåne. Dessa trivdes
bra och förökade sig snabbt..
Text: Anders Wemming
Foto: Daniel Nilsson

Det var länge tal om att vildsvinen åter skulle utrotas, men
eftersom vildsvinen är en ursprunglig art beslöt Sveriges
riksdag 1988 att svinen skulle få vara kvar. Jaktsäsongen
2009/2010 beräknas avskjutningen uppgå till 65. 000.
Anledningen till den våldsamma ökningen beror framför
allt på deras reproduktionsförmåga. Parningen sker oftast
i augusti till december och kultingarna föds från februari till maj. En gammal sugga får ofta fler än 6 kultingar
medan en ung nöjer sig med 3-4 stycken.
Vildsvinen är nattaktiva, sociala djur och lever i grupper
bestående av hondjur, kultingar och unga galtar. Gruppen
leds av den äldsta suggan som även bestämmer var gruppen skall söka föda, ta daglega, företa sig vandringar m.m.
Vildsvinet är ett stort vilt, en gammal galt kan faktiskt
väga över 250 kg, medan fjolårsgrisar oftast väger 50-65
kg. Lukt och hörsel är deras skarpaste sinnen medan synen
inte är fullt lika utvecklad.!
Det största problemet vid vildsvinsjakt är att se skillnad
på könen eftersom det är lätt att förväxla en sugga med en
galt. Skjuter man ledarsuggan försvinner inte bara ett viktigt avelsdjur utan det skapas också kaos i gruppen vilket
kan leda till att flocken planlöst irrar omkring och ställer
till stor skada på grödor och vallar.
Vildsvinen är allätare och livnär sig på gröna växtdelar,
rötter, nötter, ollon, frön, rotfrukter och andra frukter.
Även maskar, insekter, gnagare, fågelägg och kadaver står
på menyn. Med det effektiva trynet i kombination med
kraft och tyngd bökas markerna upp rejält och på vallarna,
på jakt efter daggmask och rötter, leder det till allvarliga
skador då jord bökas upp och småningom hamnar i ensilage som förstörs. Elstängsel är kanske den effektivaste
metoden att hålla dem borta från fälten men det brukar
också gå bra att att skjuta någon yngre gris på platsen där
de gör skada. Ledarsuggan brukar då, åtminstone för en
tid, flytta gruppen till ett annat område.
Talet om vildsvinens farlighet är betydligt överdrivet. De
är ytterst skygga och brukar snabbt försvinna vid minsta
störning. Risken är störst vid skadskjutningar eller vid eftersök på trafikskadade djur.
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Vildsvinet får jagas från den 16 april till den 15 februari.
Årsgrisar är dock lovliga året runt medan kultingförande
sugga alltid är fredad. Svinen får enbart jagas med kulvapen klass 1 eller enpipiga hagelvapen laddade med blykulor,
s.k ”slugs”. Jakten är även tillåten nattetid då fast belysning
får användas. Eftersökshund måste finnas tillgänglig inom
2 timmar.
De vanligaste jaktformerna är smygjakt, vaktjakt, jakt
med hund och drevjakt.
Vid smyg- och vaktjakt väntar eller smyger man vid kända
växlar, vallar eller andra födosöksplatser. Ofta sker jakten
på kvällar eller nätter från torn eller jaktkoja som anläggs
i närheten av en åtel där svinen lockas fram med mat och
trätjära. Majs, spannmål och rotfrukter används i regel.
Tjäran stryks ut på ett gammalt träd eller stolpe och eftersom grisarna älskar tjära, kan de inte motstå frestelsen att
komma fram och gnugga sig.
Hundjakt kan även utövas med ”ställande hund” då hunden, när den kommer i kontakt med svinet, skäller ståndskall varvid grisen oftast stannar kvar på plats. Jägaren
har då möjlighet att försiktigt smyga fram och skjuta. Vid
denna jaktform är det inte ovanligt att hundarna blir skadade av svinen. Det är framför allt hundens temperament,
och inte rasen, som är avgörande om den skall bli skadad
eller ej.
De raser som vanligen används är framför allt spetsar
(laikor, karelsk björnhund, grå- eller jämthundar), wachtel
och tysk jaktterrier.
Vidsvinsköttet är delikat om det tillvaratas på korrekt sätt.
Risken för trikiner finns alltid även om den är mycket liten.
Idag är det en självklarhet att alla jägare därför skickar in
en bit av muskulaturen för trikinanalys.

Gårdsby Vildsvinsförvaltning
Gårdsby Vildsvinsförvaltning bildades
måndagen den 24 oktober 2011-11-16
och var det första i Kronobergs län.

Innan denna tidning utkommit , nämligen söndagen
den 27 november, ska alla jaktlag i socknen jaga på sitt
egna område, helst i samråd över gränserna till grannjägarna.

Målsättningen är att hålla de skador som vildsvinen
orsakar på en så låg nivå som möjligt samtidigt som vi
verkar för och förvaltar en väl sammansatt vildsvinsstam.

Dagen avslutas med träff kl 15.00 vid Smedjan i Gårdsby
för utvärdering av jakten och grillning. Den som vill
veta mer kan gå in på Gårdsbytidningens hemsida
www.gardsby.se där riktlinjer för åteljakt, avskjutning,
inventering och styrelsens sammansättning mm finns
att läsa.

Markägare och lantbrukare svarar för bevakning av
skador och larmar jakträttshavare som ansvarar för
skyddsjakt .Vid behov finns akutjägare med godkänd
eftersökningshund.

Utdrag från mötesprotokoll
Ingvar Jonsson

Dovhjort måste avlivas
Denna hjort med många varv av elstängsel runt hornen
avlivades under älgjakt i Stojby.Ett horn från en annan
hjort och en bit av en stängselstolpe var också invirat bland
eltråden. Hur länge hjorten haft eltråden runt hornen och
hur hornet från en annan dovhjort hamnat där kan man
bara spekulera i.
Ett är dock säkert : Det är ett stort lidande för djuren som
inte har nån möjlighet att komma loss utan riskerar att
svälta om inte någon ser det och kan avliva djuret.
Detta var den femte hjorten som avlivats inom Norrgårda
viltvårdsområde av liknande skäl eller att de varit helt fast
i taggtrådsstaket.
Vi vet att ytterligare en hjort går omkring med stänseltråd
i hornen.
Ni som har gamla stängsel som inte nyttjas kan väl kontakta jägarna som säkert hjälper till att montera ner dem.
Farligast är taggtrådar utmed diken och åkerkanter som är
dolda av sly och ofta invuxna i träden. Djuren ser dem inte
utan springer mot och kan skadas svårt.

Foto: Marie Jonsson
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Eftersök
När ett vilt blivit påkört ringer snart telefonen hos Niklas Andersson, jägare i Stojby. Han är en av
flera kontaktpersoner, samt även eftersöksjägare, i Växjö Norra Jaktvårdskrets. När det gäller olyckor i Gårdsby socken är det först och främst Niklas som polisen ringer till.
Text: Marie Jonsson

Om du kör på älg, rådjur, vildsvin eller hjort är du enligt lagen skyldig att ringa till polisen och anmäla detta.
Polisen kommer då att ställa frågor om vad som hänt. Viktiga saker som polisen måste få veta är:
Vad är det för djur du kört på?
Ligger djuret kvar på olycksplatsen, eller har det försvunnit?
Exakt var hände olyckan? Du är skyldig att märka ut platsen med viltremsa (som du får på bilprovningen) eller t ex
en plastpåse på ett väl synligt ställe. Sätt gärna märkningen på den sidan som djuret försvann. Om du kört på ett
vildsvin är de ett bra tips att titta på din trippmätare och
mäta sträckan till närmaste avtagsväg. Man ska ha respekt
för skadade vildsvin och inte gå ur bilen i onödan.
När polisen fått svar på sina frågor ringer de vidare till t ex
Niklas och informerar om vad som hänt. Om djuret ligger dött på platsen så åker Niklas dit och ser till att djuret
tas om hand. Om eftersök krävs ringer Niklas in lämpligt
eftersöksekipage. Ett eftersöksekipage består av lämplig
hund som är särskilt tränad för uppgiften, samt en eller
flera förare. De försöker spåra djuret och om möjligt avliva
det så fort som möjligt för att djuret ska slippa lida. Djuret
tillfaller alltid jakträttsinnehavaren där det avlivats, så när
eftersöket är avslutat kontaktas jakträttsinnehavaren.
Antalet olyckor varierar från år till år, men de senaste åren
har det legat på ca 30-50 viltolyckor per år i Gårdsby socken. Ungefär 90% av de olyckorna gäller påkörda rådjur. De
mest drabbade områdena är Rottnevägen mellan Långa
Rör och Skirshult och även norr och söder om infarterna
till Stojby. Ett annat olycksdrabbat område är väg 23 mellan Tofta och avfarten mot Vikensved där det tyvärr inte
finns något viltstängsel. Även området runt rastplatsen vid
Innaren är drabbat.
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Att vara kontaktperson och eftersöksjägare innebär att
man får lägga en hel del tid på detta. Dessutom sker de
flesta olyckor på kvällar och nätter. Det är inte ovanligt
att Niklas telefon ringer mitt i natten och några timmar
av hans välbehövda skönhetssömn går då till spillo. Niklas har varit eftersöksjägare i ungefär 15 år och då kan ni
enkelt räkna ut att det är många timmar nedlagda på viltolyckor. Fram till förra året gjordes detta helt ideellt men
sedan 2010 utgår en viss ersättning till kontaktpersoner
och eftersöksekipage. Det är verkligen en viktig uppgift
Niklas har och vi är alla tacksamma för att det finns folk
som ställer upp helg som vardag för att påkörda djur ska
slippa lida.
Till sist vill Niklas ge ett tips för att undvika viltolyckor.
Var extra uppmärksam i gryning och skymning, då är
djuren som mest i rörelse.

Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer
den bli otydlig i tryck)
• annonsen bör vara i gråskala
Annonsstopp för nästa nummer av
Gårdsbybladet är 15 februari. Annonser
och eventuella tekniska frågor mailas till
Kajsa Nilsson: hello@kajsanilsson.se. För
prisuppgifter kontakta Micki Gowenius
tel: 070 – 67 61126.

Huset byggdes 1909 och köptes av Alrik och Svea 1945.
Bilden tagen 2011.
Bilden är från 1970.

En gård berättar
Text och bild: Sven Schill och Kjell Nilsson

Alrik Carlsson, född 1909, köpte tillsammans
med sin stora kärlek Svea en gård i Näsby. Så en
vacker dag i juni blev det bröllop med äreport
och rundvandring med dragspelare genom
hela Näsby . Året var 1936.

Sen kom vardagen med arbete och arbete. De skötte
gården med djur, åkrar och skog. Sen kom barn, Inger,
som föddes i början på fyrtiotalet och lyckan var total.
Med barn och arbete på gården som låg lite avsides började Svea känna sig instängd. Detta märkte Alrik och han
tog Svea med sig och började resa runt i bygden runt Växjö
och titta på gårdar. När de kom till Sandsbro fann de en
liten gård som hette Sjöbol . Här vill jag bo, sa Svea!
Året var 1945! På Sjöbol föddes , i slutet av 40-talet, barn
nummer två, Gunnel.

Byggt 1952.

Gården i Näsby såldes men skogen behöll Alrik och Svea.
1952 byggdes nya Sjöbol och det gamla huset hyrdes ut
tills Artur och Maj Klasson köpte det . Alrik skötte jordbruket samt jobbade extra på Lantmäteriet och Svea hade
mängder av höns vars ägg levererades till bagerier och
konditorier i Växjö.
Omkring 1970 började det bli stor efterfrågan på tomtmark kring Växjö och många ville köpa mark i Sandsbro.
HSB drog det längsta strået och köpte Sjöbols skogs- och
åkermark. Redan samma år började folk bygga. Kommunen bestämde att de som tillhörde Rottne storkommun
i första hand skulle få köpa tomtmark i Sandsbro. Därför
är det än i dag många ”gamla” Gårdsbybor som bor på
Alriks och Sveas mark.
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Ni glömmer väl inte Jul-Puben i Smedjan
Fredagen 16 december kl. 19.00-23.00 öppnar vi med öl
och korv men också med glögg och pepparkakor.
Vi har levande musikanter som spelar och sjunger.
Ta med era vänner och kom.
Ulla-Britt

Sandsbro VVS AB
Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor,
badrum, nybygge och renovering.
Hör av er till Mattias
Tel : 070-237 11 78, 0470-23 555
Mail: info@sandsbrovvs.se
Hemsida: sandsbrovvs.se
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Årets julklapp
Text: Christer Jonasson

Varje år utser media något till årets julklapp.
I år blev det ”Matkassen”.
I Gårdsby packas ca 500 – 600 matkassar i veckan,
dessa levereras direkt till konsumenterna.
Företaget som levererar dessa heter Familyfood.
Familyfood startade 2007 och var en av de första som började det nya konceptet ”matkassen” som innebär att man
beställer via nätet och får 5 middagar ,matvaror och recept
för 4 personer. De som startade var två matinresserade
kvinnor i Habo. Charlotta Alberius och Karin Ahlqvist.
Deras tanke var att lösa ett vardagsproblem, ”vad man ska
vi äta till middag”, tänk om man fick recept och maten så
var problemet löst.
Sagt och gjort så startades företaget Family Food. När
företaget växte och startade i Växjöregionen, behövdes
hjälp med logistiken och personkontakter, då kom Tobias
Gustavsson in i företaget. Tobias är Braåsbo med fru Malin
och fyra barn.
2011 flyttades hela verksamheten till Gårdsby där alla kassar packas, man kan säga att det blivit deras inköp-och
packcentral som har flyttat in mitt emellan två hönshus
hos Christer Jonasson.
Family Food packade sina kassar i ICA och Konsum
butiker innan man flyttade till Gårdsby.
Tobias, Karin och Charlotta ville att kassarna skulle innehålla samma ingredienser. Det var ett skäl till flytten
och att deras profil med ekologiskt och närproducerat
skulle kunna fullföljas. Företaget finns på nätet och heter
www.familyfood.se
Tobias säger att deras närmaste utveckling är att bredda
sortimenten som idag är matkasse med recept, fruktkasse
och fredagsmyskasse.

Vi önskar dem lycka till i utvecklingen.

Fredagsmyskasse

11

Evenemangskalender FÖR Gårdsby 2011
DATUM	TID	PLATS

Sön 11 dec

16.00

AKTIVITET & ARRANGÖR (Sockenrådet el. Hembygdsföreningen)

Sporryd

Vi firar Lucia med glitter i håret (S)

Fre 16 dec
19.00-23.00
Smedjan i Gårdsby
				
				
				

JULSMEDJA!
Jul-Pub med Öl, korv, glögg, pepparkakor, mm (S)
Levande tomtemusikanter.
Kom och trivs med oss i Julsmedjan

Lör 5 maj

Städning på Hoppet (H)

11.00

Hoppet

Tack alla läsare vi önskar er

God Jul och Gott Nytt År
Toftastrand Hotell & Konditori
Villa Viks Matsalar
Vackert beläget vid Toftasjöns strand. Här
kan du uppleva det lilla extra med hembakade bröd- och konditorivaror av högsta
kvalitet. Kanske skulle det smaka med en
vällagad lunch eller middag i vår restaurang

Villa Vik. Råvarorna kommer till stor del från
lokala producenter. Både Toftastrand och
Villa Vik är miljödiplomerade anläggningar
och vi är medlemmar i Miljöresurs Linné och
Regional Matkultur.

Varmt välkomna till Toftastrand och Villa Vik.
Adress: Lenhovdavägen 72
Telefon: 0470-65290
E-mail: toftastrand@tele2.se

