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Seriesegrare!

Flickor 96 vann sin serie den gångna säsongen. Läs om detta och tränaren Lars-Görans berättelse om hur man blir tränare för
ett flicklag på sidorna 6-7. Med på bilden förutom flickor 96, är tränare Karin Andersson, Lars-Göran Hjertberg och Niklas
Jönsson.

GÅRDSBY-rundan
I år blir den verklighet. Den 14-15 april är alla
välkomna till ateljéer och utställningar runt om
Gårdsby. Här bjuds vi på:
○ Konst
○ Hantverk
○ Natur
Läs mer på sidorna 10-11.



Infogruppen för
föreningstidningen och webben
Text: Poul Kongstad

Infogruppen för tidningen Gårdsby-Sandsbro och traktwebben www.
gardsby.se har träffats igen och resultatet ser du i innehållet i detta
nummer av tidningen. Infogruppen består i dag av 4 medlemmar:
• Ulla-Britt Schill
• Poul Kongstad
• Jens Linder
• Toni Sjö
Gruppens uppgift är att hålla kontakt med föreningarna i trakten,
och hjälpa dem att få in material i tidningen. Vi försöker även få
fram en del allmänt material från trakten till tidningen.
Allt material till tidningen skickas till red@gardsby.se.
Detta är också adressen till infogruppen.
Det finns plats för fler medlemmar i infogruppen, och om du
vill hjälpa till från din lokala förening är du välkommen att
höra av dig. Ju fler föreningar som är engagerade, desto bättre.
Gårdsby sockenråd har drivit traktwebben www.gardsby.se sedan
1996. Syftet är att gynna föreningar och aktivitet i socknen och sprida
en positiv bild av trakten. Det är meningen att en hel del information
om trakten och dess aktiviteter ska finnas där, t ex om boende, mer
om traktens historia, sevärdheter, lokal samhällsservice.
Ännu är nya webben mycket liten, så mer intressant material
behövs. Ska det bli fart på webben vill vi ha med fler i
infogruppen. Då skulle vi kunna bygga upp en fin webb
gradvis. Nya idéer är välkomna. Webbpaketet är mycket
flexibelt, så fler funktioner kan läggas till och flera finns redan
inbyggda, t ex månadens omröstning. Hör av dig till
web@gardsby.se.
Om du surfar in till www.gardsby.se ser du t ex:
- Nyhetssida och traktens kalender
- Aktiviteter och sevärdheter
- Fotogalleri
- Se trakt-forum
- Början till lokala bysidor
(vi hoppas att byarna och hembygdsföreningen bidrar med
material om varje by)
Om du registrerar dig och loggar in (till höger på sidan), kan
du även:
- Skriva och tycka i våra traktforum: föreningar, aktiviteter,
boende m m
- Köpa, sälja och hyra ut
- Se fler webbsidor
- Delta i t ex omröstningar osv.
- Prenumerera på lokalt infoblad



Ä

ntligen ett nytt nummer av GS-bladet! I det
här numret har Frida Kongstad tagit semester
och flugit till Indien så jag, dvs. Kajsa Nilsson,
infödd Tofta-bo för närvarande i exil i Malmö, har hjälpt
till att få ihop det här numret. Det har varit ett jätteroligt
arbete och det är kul att se att det händer så mycket i
trakterna kring Gårdsby och Sandsbro.
Kanske beror det på att våren närmar sig för det sjuder
verkligen av kreativitet i bygden! I det här numret av
föreningsbladet kan ni läsa om Gårdsby-rundan som
tar plats helgen 14-15 april, missa inte chansen till en
vårutflykt med konst och hantverk.
I Sandsbro har den gamla konsumaffären fått nytt liv!
Det är säkert många som saknat sin närbutik men nu har
Thommie Larsson och Mikael Andersson öppnat på nytt
och ser fram emot många kunder i affären.
Flickor 96 och deras tränare ser säkert fram emot
fotbollssäsongen och långa, ljusa träningskvällar. Läs en
intervju med några av tjejerna från laget i detta nummer,
deras tränare har också skrivit lite om det duktiga laget.
Gillar ni hemma hos-reportage så läs om familjen
Mattsson och familjen Pettersson-Johannesson så får ni
veta hur det är att bo i Tveta respektive Sandsbro.
Till sist måste vi tyvärr säga hejdå till Sven Schills
spännande berättelser i artikelserien ”Från Helgaryd
skola till smedjan i Gårdsby”. Vi har nu kommit till sista
delen och vi tackar för rolig läsning!
Läs allt detta och mycket mer i det här vårnumret och ta
er tid att njuta av vårsolen om den tittar fram.
Kajsa Nilsson
och
Emilia Hjelmberg
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Fortsatt bredbandsutbyggnad Gårdsby
Efter att under 2006 ha prioriterat
utbyggnaden av master för bredband,
kommer företaget TMB att börja ”ha
bättre tid” med bredbandskunderna
under 2007. Det har varit en hektisk
tid med utbyggnaden, så därför har
intresserade kunder inte kunnat få
den service de borde ha fått, säger
man från TMB.
Ännu har knappast några
Gårdsbybor fått leverans av trådlöst
bredband, men företaget TMB lovar
att löpande under våren ansluta
fastigheter som tecknat avtal.
Företaget TMB har Växjös, Alvestas,
Tingsryds och Älmhults kommuners
uppdrag att förse landsbygden med
bredband – de som inte kan få bredband
via ADSL eller på annat sätt. Tidigare
har TMB byggt trådlöst bredbandsnät
i Västervik. TMB har gett oss följande
information om utbyggnadsläget.
TMB har idag ett tiotal anställda, varav
hälften har rekryterats från kommunerna
i Kronoberg. Basnäten i de fyra
Kronobergskommunerna är färdigbyggda
2006 med cirka 150 basstationer i
Kronoberg. Dessa sitter vanligen
installerade i mobilmaster, men kan också
sitta i höga skorstenar, vattentorn, silos
och till och med en ladugård.
TMB har satsat på reservkraft. Vid den
senaste stormen Per, visade sig TMB:s nät
ha en god uthållighet, mer än ett dygn.
TMB:s trådlösa nät täcker idag en bofast
befolkning om cirka 120 000 invånare.
De allra flesta av dessa kan idag koppla
upp sig mot det trådlösa bredbandsnätet.
Och har man väl kopplat upp sig,
kan man använda sitt abonnemang
i hela nätet: hemma, på jobbet, i
sommarstugan.
I området Gårdsby/Gasslanda/Tveta
finns sex basstationer driftsatta. Ett
antal kunder är redan uppkopplade.
Flera ytterligare har just träffat avtal
om anslutning. TMB att kommer att
förstärka med ytterligare basstationer
i området Gårdsby/Gasslanda/Tveta.
Man blir kund genom att teckna avtal
och betala anslutningsavgift. Man
tecknar både ett avtal för det trådlösa
bredbandsnätet, (TMB), och ett annat
för tillgång till Internet plus e-post

(OpenGate). Så småningom kommer fler
tjänster att erbjudas på bredbandet, till
exempel telefoni.
Avtal
För att nyttja den trådlösa
bredbandstekniken krävs inget
telefon¬abonnemang – men två andra:
bredband och Internet. För bredbandet
används radiomodem. Normalt krävs
en utomhusantenn och ett särskilt
radiomodem och kablar som kopplar
ihop alltihop.
I anslutningsavgiften 2995 kronor ingår
en garanti från TMB att bli uppkopplad
till bredbandsnätet med en hastighet av 1
Mbit/sekund i båda riktningarna, så kallad full
duplex. Första året äger TMB utrustningen.
Skulle radiomodemet eller antennen inte vara
tillräckliga byter TMB på egen bekostnad ut
utrustningen mot en bättre. Där så behövs,
bygger TMB relästationer för de hushåll som
inte kan komma i direkt kontakt med någon
av de existerande basstationerna.
En fastighet som har bra kontakt med en
basstation kan fungera relä för en granne som
inte har en lika bra geografisk förutsättning.
TMB ansvarar för att varje kund får rätt
utrustning. För fastighetsägaren gäller
att ansvara för nödvändiga åtgärder på
fastigheten. Det kan innebära att bättra på
höjden på tv-antennen eller att installera
ett separat maströr på lämplig plats.
TMB tillhandahåller en bruksanvisning
för installationsarbetet till datorn.
Fram till nu är 250 hushåll och företag
bredbandskunder hos TMB. Genom ett
personligt supportsystem försöker TMB
få sina kunder att komma igång snabbt.
TMB finns på Annavägen 5 i Växjö.
Telefon 070-354 35 80,
e-post: info@truemobilebroadband.se,
www: www.truemobilebroadband.se.



Egen härd guld - lugn och ro i Tveta
Text och foto: Frida Kongstad

Utanför är det beckmörkt men ur
det nybyggda röda trähuset lyser
det. Helgen har äntligen börjat och
familjen Mattsson i Tveta förbereder
sig för fredagsmys. Cecilia fixar wok,
Noel fyra år och Melvin som är ett
och ett halvt ser på barnprogram.
De undrar lite över den konstiga
människan som fotograferar dem när
de äter kvällsmat, men det är ju ändå
fredagskväll. Då har man överseende
med lite av varje.
Nybyggare i Tveta
Cecilia, Peter, Noel och Melvin är nybyggare.
Tidigare bodde de i en lägenhet i Tävelsås, en
och en halv mil söder om Växjö. I slutet av
februari i fjol satte bygget igång. Peter som till
vardags är elektriker har gjort det mesta själv
förutom rörmokeriet. Under sommaren bodde
familjen i husvagn på tomten tills augusti då
det var dags: inflytt i eget hus.
Både Cecilia, som arbetar som högstadielärare
i Åseda, och Peter uppskattar lugnet här i
Tveta. De trivs. Än så länge har de inte hunnit
bekanta sig så mycket med bygden, men
de känner bägge att det där får komma lite
i taget. Cecilia berättar om trevliga grannar
som försökt få med dem till puben Smedjan i
Gårdsby, men att de bara inte haft tid än.
– All vår tid går åt till att snickra och hamra,
skrattar Peter.
Trollbacken en höjdare
En av de bästa sakerna med flytten är att
ge barnen en sådan här uppväxtmiljö. Här
kan man låta även små barn springa ute på
gården utan att behöva ha full uppsikt. Noel
och Melvin – som snart ska få ett till syskon
- började på Trollbacken i augusti. Ett
föräldrakooperativ kräver sitt engagemang
av föräldrainsatser, men det gör de gärna.
– Ett verkligt fint dagis! tycker Peter,
Cecilia håller med.
Skjutsande föräldrar
Och när ungarna blir äldre…? Hur
tänker de kring det eviga skjutsandet
hit och dit som det innebär att ha äldre
barn och bo på landet?
– Jag vet hur det är själv, jag är
uppvuxen så här, säger Cecilia. Jag
minns hur det var på högstadiet, jag
var så arg på mina föräldrar då! Hon
skrattar.
– Men det är klart att vi kommer få
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bedriva taxiverksamhet här en period, det
får man vara inställd på.
Peter instämmer.
– Man får skjutsa var man än bor, om det
tar fem eller tio minuter spelar inte så stor
roll.
Bredband önskas
Saknar de någonting?
– Vi är vana vid att inte ha några affärer
eller kiosker i närheten, det känns nästan
bara skönt att det är så, tycker Cecilia.
Fast bredband skulle vara bra att ha.
– Ja, Telia borde vara mer intresserade av
det, menar Peter.

– Nu har vi äntligen kopplat in telefonen
i alla fall…
Avskildhet
Både Cecilia och Peter betonar det
positiva med att bo så här. Trollbacken
nämner de igen – det är fantastiskt! Att ha
sitt eget. Och avskildheten.
Det är underbart att komma hem och bara
ha sig själv, inte behöva bry sig om någon
annan, säger Cecilia. Sedan så finns det
ju ytterligare tre tomter härintill som det
eventuellt ska byggas på. Det känns lite
konstigt nu, men man får tänka att det är
för barnens skull.

Egen kamin är guld värd - nära till allt i
Prästmarken
Text: Ulla-Britt Schill
Foto: Sven Schill

Det är söndag i början av februari.
Jag ringer på hos familjen Anette
Pettersson och Peter Johannesson
som bor i Sandsbro, Prästmarken,
på Ringerikesgränd 14.
Familjen
När jag ringer på öppnar en liten kille som
heter Adam och är sex år gammal.
Väl inne i hallen möts jag av en stor
kraftig Rottweiler som heter Ozzy, två
år gammal. Matte håller honom hårt i
koppel. Han vill hälsa ganska brutalt på
gäster som kommer in, men är i själva
verket en snäll yngling.Familjen består av
Mamma Anette, Pappa Peter och sönerna
André nio år och Adam sex år.
Familjen flyttade in för fyra år sedan.
Tidigare bodde dom på Toftahöjden och
trivdes bra där. På grund av att kommunen
inte kunde ordna kommunalt vatten och
avlopp fick dom avslag när dom ville
bygga ut huset. Dessutom var det viktigt
för familjen Pettersson/Johannesson med
cykelväg till tätorten.

Anette jobbar på Högstorps Förskola
Båda trivs med sina arbeten.

För- och nackdelar
Fjärrvärme är kanon tycker Peter och
Skola/fritids
dessutom har vi en kamin som sänker
André går i tredje klass. Adam går i
värmekostnaderna.
förskola och sedan går båda två till fritids i Däremot skulle det vara bra med ett
Sandsbro. Allt fungerar bra. ”Dom slåss på övergångsställe på Munkagårdsvägen i
fritids ibland”, säger Adam. ”Men André
närheten av rondellen. Särskilt för barnen
hjälper mej när dom blir för bråkiga.”
när dom går till och från skolan.
Arbete
Vi är däremot betänksamma över
Peter arbetar på Dahls VVS Grossistfirma. samfällighetsföreningen som innebär att

vi får stå för skötsel och reparationer av
gator, trottoarer och gatubelysning på vår
gata. Vi får lägga 1000 kronor per familj
om året i en pott som ska täcka kostnader
för saker som i rimlighetens namn
kommunen bör stå för.
För övrigt trivs vi bra med vårt boende
här och pojkarna trivs med sina kompisar
i förskolan och skolan i Sandsbro.

15

Från Helgaryd skola till Smedjan
i Gårdsby - Sven Schill berättar

Sista delen

Text och foto: Sven Schill

Den 20 december 1991 spelade vi
för sista gången tillsammans med
Ingmar. Han hade sagt till oss ett år
innan och även talat om det för alla
arrangörer runt om i landet. Snacka om
avskedsturné. Det var spikat överallt.
Den sista spelningen på Oléo blev en
sådan anstormning av folk att vi var
tvungna att göra en ”sista kväll” på
tisdagen i samma vecka också. TV 4
filmade och Radio Kronoberg med
Lisa Syrén gjorde program.

Under 60-talet spelade vi in ett 15tal EP- och singelskivor samt två
LP-skivor på skivmärkena: Oktav,
Cupol, Philips och Anette. Ingen av
dessa blev någon ”Hit”. Någon gång
1967 eller -68 gick orkestern över
till produktionsbolaget Frituna där
vi spelade in två LP innan vi började
på ”Saxparty”-serien. Vi gjorde
även en LP tillsammans med Östen
Warnebring, Ernst-Hugo Järegård och
Cornelis Wreeswijk plus två LP med
Hasse och Tage.
Bosse ”Nygammalt” Larsson hade hört
oss spela på Kronprinsen i Malmö.
Han ringde Ingmar och frågade
om orkestern ville vara med i hans
program ”Nygammalt” Ingmar tackade
naturligtvis ja eftersom programmet
var mycket poppis. Det bestämdes
en dag i oktober 1976 när vi spelade
på Berns och var i Stockholm. Vi
spelade två instrumentala låtar: ”The
Elephant Song” och ”In The Mood”
från ”Saxparty 3”. När vi spelade inför
publiken på Cirkus kände vi på oss att
det här går hem… Folk slutade inte att
applådera!
Vi spelade in programmet på
torsdagseftermiddagen och på fredag
kväll sändes programmet. Detta blev
Ingmar Nordströms orkesters största
succé!
Vi hade sålt 25 000 skivor men efter TVprogrammet såldes lika många till och
”Saxparty 3”- skivorna tog slut. Vårt skivbolag
Frituna fick pressa nya i bl.a. England, och
de fick flygas hem till Sverige. I december
passerades 300 000 sålda ”Saxparty 3”-skivor.
Nu trodde många, även jag, att här osar det
kulor. Någon gång på våren -78 kom så
avräkningen på ”Saxparty 3”-försäljningen:
70 000 kronor! En svindlande summa på den
tiden.
Stopp, stopp, sa min revisor Ingemar
Karlsson. Vi ska räkna lite på det här. Det
blev knappt 7 000 kronor över… Snacka om
Pomperipossaeffekt! Men skatten gick nog till
åldringsvården och jag är 67 år nu så man får
vara glad!
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Detta var ”Saxparty 3” som såldes
i över 400 000 exemplar. Vi gjorde
ytterligare femton ”Saxparty”. Av
dessa arton ”Saxpartyn” blev fjorton
guldskivor. Jag är mycket glad och lite
stolt över att ha fått spela tillsammans
med dessa fantastiska musiker.

Redan på nyåret -92 fortsatte vi att
spela utan Ingmar. Steine Lindberg
och jag bildade bolaget Dacapo och
så anställde vi en duktig tjej, så var
det helt plötsligt Nordströms orkester
med Irene Widlund. Vi höll på i tre
och ett halvt år sen tröttnade jag. Det
var ingen som ville ta över så den 27
april 1995 spelade Nordströms med
Irene Widlund för sista gången på Oléo
i Växjö och då spelade faktiskt Ingmar
med!
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA ►
Nordströms
orkester
1992.
Stående:
Hasse
Lundströms,
Janne
Landgren,
Steine
Lindberg,
Peter Öman.
Sittande: Jag
och Irene
Widlund

Föreningsinformation
Några dagar innan sista kvällen
träffade Oléo-chefen Göran Lundin,
Östen Warnerbring på flyget från
Mallorca. När Göran berättade att
Nordströms orkester skulle upphöra
skrev Östen följande avskedshälsning
på taxfreelistan:

trumpet, Sten-Roger Elmgren; saxofon
och fiol och Pelle; elbas. Man säger
bara JA TACK! Till min stora glädje
har Bo Jansson dykt upp lite då och
då i bandet. Bosse och jag spelade
tillsammans i Ingmar Nordströms i
tjugofem år. Sega Gubbar spelar på
bröllop, födelsedagskalas, firmafester,
ger konserter i kyrkor och ibland spelar
Fäll inga tårar, nej le och var glad,
minns Ingmar Nordström och hans vaktparad! vi faktiskt dansmusik.
Minns deras sound och le åt Sven Schill,
skivor och band finns ju kvar när ni vill!
Tack för det snart halva sekel som gått,
längst fram i dansbandsledet ni stått.
Lägg ner ett C maj7 minus 5,
två takter trummor – sen går vi hem!

Så var det hela över…, trodde jag. Nej
då, några dagar senare ringde Pelle
Jonsson från Rottne och frågade om
jag ville vara med i ”Sega Gubbar”, ett
band som spelar 40- och 50-talslåtar
och med musiker som: Kennerth
Malm; piano, Kennerth Rydholm;

och har kul tillsammans med en talrik
publik.
Fyra fredagskvällar varje sommar
öppnar SMEDJAN i Gårdsby. Där kan
man dricka öl, käka korv, kasta hästsko
och lyssna till glad musik. Kai Nilsson,
Fredrik Samuelsson och jag plus
många andra spelar.
Hej då

Samma år blev jag vald till ordförande
i Gårdsby Sockenråd och strax därefter
blev jag invald i Gårdsby Kyrkoråd.
Jag har fint samarbete med vår präst
Jens Linder och vår kantor Sofia
Stynsberg. Sega Gubbar har gjort
flera framträdande tillsammans med
Gårdsbykören i kyrkan.
Gårdsby Sockenråd ordnar varje
sommar en musikkväll på Villa Vik
i Sandsbro dit kommer en 15 – 20
musikanter och spelar gamla goa låtar

Campus Fylleryd för alla – ett nav för det rörliga friluftslivet
Text: Gösta Skoglund

Så här tänkte Friluftsfrämjandet om ett projekt i Fylleryd
Friluftsfrämjandet i Växjö (som fyller 70 år i år) har ett
gediget kunnande i aktivitetsskapande verksamhet för alla
barn, ungdomar och vuxna – på fritid och i skolan. Vår
naturmetodik – ibland kallad Mullepedagogik – används i
många skolor då den är erkänd som grundläggande för att
skapa naturmedvetenhet – det vi kallar för ”Utebildning”.
Både i Sverige och Norge utgår man i lärarutbildningar
från tanken att naturmedvetenhet grundläggs när man får
en relation till naturen – gärna i ett känt naturområde i
hemtrakten. Genom regelbunden utevistelse, på fritid och i
skolans regi, skapas
bra förutsättningar
för en livsstil i
harmoni med naturen.
Håll Sverige Rents
fleråriga skolsatsning
NaturligtVis på 90-talet
byggde helt på denna
grundtanke.
Friluftsfrämjandet i
Växjö har ansökt om
medel för att bl.a.
utveckla en naturskola
i Fylleryd. Där ska
finnas självbetjänande
funktioner som
lärarhandledningar,
artlistor, exkursionstips,

naturundersökningar, ekologiska spel etc. Länsstyrelsen har i
två beslut beviljat Friluftsfrämjandet sammanlagt 259 000 kr för
projektet.
Projektet heter ”Campus Fylleryd för alla – ett nav för det
rörliga friluftslivet”. Projektidén bygger på erfarenheter från
mångårigt arbete med barn, familjer och natur. Föreningen har
två fokus som leder till ökad miljömedvetenhet och förståelse
för naturens mysterier och välstämda sätt att fungera:
1. Miljö- och naturundervisning. Vi utvecklar en naturskola
som enkelt kan nyttjas av skolor/klasser. Övningar/
lektionsförberedelser/biotopbeskrivningar etc. ska finnas
tillgängligt på vår hemsida.
Ett tomrum kommer att
fyllas då just nu ingen
övergripande natur- och
miljöverksamhet bedrivs
med skolan som grund i
Växjö kommun.
2. Naturslöjd och
kulturarv (hård och mjuk
slöjd dvs. trä och textil).
Vår samverkan med
Hemslöjden har utvecklats
under årets planering/
aktiviteter. Vissa kurser/
konferenser kan utmärkt
hållas i Fyllerydstugan, där
man även kan övernatta
numera.
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