Föreningsinformation

Entusiaster ger liv åt Sandsbro Centrum!

Text: Toni Sjö

Thommie
Larsson
och Mikael
Andersson
i full fart
med att
färdigställa
butiken.

När du läser det här har gamla Konsumbutiken i Sandsbro fått
nytt liv. Mikael Andersson och Thommie Larsson har båda
tidigare nästan alltid haft med kunder att göra. Efter att ha
varit ifrån detta ett tag, brinner de för sin affär i Sandsbro som
har varit efterlängtad av många.
De hoppas och tror att Sandsbro-borna ska komma tillbaka
till sin närbutik, likaväl som pendlare från Växjö som snabbt
kan göra sina inköp på hemväg. Den nya vägen menar man är
en fördel för butiken, en bra avfart och lugn trafik vid affären.

Hit kommer man också lätt från badstranden via gångbron.
Barnvänligt med andra ord!
Hur ska man då kunna konkurrera med de stora
livsmedelskedjorna? Förutom lättillgänglighet och generösa
öppettider kommer det att erbjudas lokala råvaror med
hög kvalitet. Med en handfull anställda blir det också mer
personligt att göra inköpen i Sandsbro-butiken, menar
Micke och Thommie.

Gårdsby - Sandsbro PRO
Text: Sammanställt av Inger Petersson
PRO, Pensionärernas
Riksorganisation, är Sveriges största
pensionärsorganisation. I GårdsbySandsbro finns en aktiv förening.
PRO Gårdsby-Sandsbro är en aktiv
förening som startade för 32 år
sedan. Den har nu 82 medlemmar
och medlemsmötena besöks varje
gång av 30-35 personer. Vi har åtta
medlemsmöten om året och de hålls i
Församlingshemmet i Sandsbro. Styrelsen
träffas åtta gånger om året. Ordförande är
Lennart Holm.
När personer i trakten fyller 65 får de
en inbjudan av oss. 14 stycken utskick
till nyblivna 65-åringar har gått ut
och vi hoppas på nya medlemmar.
Vid varje medlemsmöte har vi
olika mötesförhandlingar och sedan
kaffesamkväm med lotteriförsäljning.
Därefter blir det underhållning av olika
slag, till exempel musikprogram varvat
med samhällsinformation. Till exempel
kommer apoteket och informerar om sina
nya rutiner på medlemsmötet 30/3.
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På vårt första möte för
året, den 26/1, underhöll
Sofiakören och Marie
Erixon sjöng och spelade.
Årsmötet hölls 23/2 med
underhållning av Jean
Andersson på dragspel
och Ingrid Schill sjöng.
Många aktiviteter
Vi har en studiecirkel
som träffas varje måndag
eftermiddag klockan
14.00 och i vår är ämnet
”Det goda åldrandet”.
Här får PRO-gruppen en visning av Gemla Leksaksfabrik i
Det finns plats för fler
höstas.
deltagare om du är
intresserad. Studieledare
Under våren och sommaren ordnar
är Ingrid Schill. Varannan torsdag,
Laila och Lars-Erik Malmqvist träffar
med början 1/3 klockan 12.00, har vi
sopplunch. Det är mycket uppskattat. Det med bland annat studiebesök på olika
industrier eller sevärdheter, kortare
är Ingrid Schill som lagar den alltid lika
utflykter med samåkning i egna bilar och
goda soppan. Vi har även seniorgympa
på tisdagseftermiddagarna klockan 16.00 ett par längre resor med buss. Program
för vår och sommaren presenteras under
i scoutstugan under Laila Malmqvists
ledning. I början av december hade vi en april månad. Välkomna att höra av er till
Lennart Holm, telefon: 65 163 eller Inger
uppskattad julbuffé på Villa Vik då över
Petersson 65 999.
30 personer deltog.
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Succé för äldreboendet i Sandsbro
Text: Arthur Klasson
Det nya äldreboendet i Sandsbro står färdigt. I Toftagården som
ligger på Lancastervägen i kvarteret Säckpipan har nu alla flyttat
in. Detta ger en mycket positiv känsla hos de aktiva i Gårdsby
Boservice Intresseförening liksom för de boende i Toftagården
och säkert även för kommunens omsorgsnämd som driver
vårdboendet med trettiofem rum, matsal, kök och personalrum.

Arthur Klasson och Lennart
Holm i Gårdsby Boservice
Intresseförening.

Utöver vårdboendet Toftagården
finns det fem hus med hyreslägenheter.
De tre första hyreshusen med arton lägenheter blev
inflyttningsklara i juni 2006.
Gårdsby Boservice Intresseförening uppskattar att i vårdboendet
De två andra husen var inflyttningsklara dagarna före jul. I
finns det sex personer från Gårdsby/Sandsbro och att nio
lägenheter nu hyrs av Gårdsby/Sandsbro-bor. Det betyder att cirka tvåvåningshuset finns åtta lägenheter på 59 kvadratmeter. I
trevåningshuset finns tolv lägenheter på 69 kvadratmeter.
sju villor i Sandsbro har fått nya ägare genom det nya boendet,
och bidragit till ökad inflyttning i Gårdsby-trakten.
Vi tackar Omsorgsnämnden, personalen på Toftagården
Gårdsby Boservice Intresseförening har under många år drivit och Vidingehem som nu har genomfört sitt hittills största
byggnadsprojekt på cirka 70 miljoner kronor.
på Omsorgsnämnden och olika bostadsföretag för ett vårdoch hyresboende i Sandsbro. Inga rum eller lägenheter var
”öronmärkta” för Gårdsby/Sandsbro-bor men glädjande för oss För Gårdsby Boservice Intresseförening; Arthur Klasson och
Lennart Holm.
är att byggnaderna har blivit efterfrågade av många.
Vår förening vill nu inrikta verksamheten på att skapa ökad
aktivitet i området för både vård- och hyresboende, säger

Vandrarklubben

Gympa med Trollbacken
Text och foto: Malin Karlsson

Följ med på en kultur- och naturvandring vid Notteryd.
Söndagen den 13 Maj kl. 13.00.
Samling på golfbanans parkering för samkörning till Notteryd.
Rundan är cirka 5 km. Kom med och upplev detta fantastiska
naturområde. Det går dock inte att ta sig fram med barnvagn.
Medtag: Fika – eftersom vi ska bära med oss fikat är det bra
med en liten ryggsäck, kläder efter väder, sittunderlag.
Ledare: Natturguide Christer Lindqvist. Vid eventuella frågor
ring Christer på telefon: 0470-651 88.

Från Sockenrådsmöte har noterats…
Text: Toni Sjö

Gårdsby sockenråds årsmöte är fastlagt till söndag den 22
april kl 15.30 till vilket härmed kallas.
Som omväxling kommer det att förläggas till Gårdsby
församlingshem (vid kyrkan) och efter mötet visas Gårdsby
Säteri för intresserade.
Smedjan i Gårdsby öppnar för ett nytt pubår! Levande musik
utlovas till pubkvällarna som blir fredagarna den
11 maj 8 juni 27 juli 17 augusti
Notera dessa kvällar – då är det livat från kl 19-24 i Pub
Smedjan!
Gårdsbydagen är planerad till slutet av augusti. Mer om
detta i nästa nummer!

Varje torsdag åker förskolan Trollbacken, som är ett
föräldrakooperativ i Gårdsby, på gympa i Rottne. Vi hyr
gymnastiksalen på skolan och har gympa i lite mer än en timme
där. Det är 3-5 åringarna som åker med två fröknar dit. På gympan
gör vi lite olika saker. Vi brukar alltid börja med att sjunga
rörelsesånger för att bli lite varma. Sen brukar vi leka lekar, träna
med bollar, eller så har vi någon redskapsbana. Det tycker vi
är jätteroligt! Som ni ser på bilderna åker vi med vår buss dit.
Bussen är toppen att ha, för den gör att vi kommer ut på en massa
roligheter, bl.a. till gympan i Rottne.
Vill ni veta mer om vad vi hittar på för roligheter får ni gärna ringa
till Trollbacken. Det finns några platser lediga på Trollbacken till
hösten, så ring gärna om ni är intresserade (telefon: 0470-611 99)
och prata med Hanna Björk (föreståndare).
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Hwit Ljung (”vit ljung”)

- En 83-årig förening som verkligen sätter dansen i högsätet!
Text och foto: Sven Schill

Föreningen/studiecirkeln Hwit Ljung bildades 1924 och har nu
cirka tjugofem familjemedlemmar.
Jag åkte upp till Olle och Maj-Britt Karlsson i Björnamo för att
kolla läget. Olle har varit engagerad i föreningen sedan sent 40tal och var föreningens ordförande under många år på 50- och
60-talet. Då, berättar Olle, var det möte varannan söndag under
vinterhalvåret. Efter mötet blev det underhållning av olika byalag,
sen blev det dans till musik av musikanter från orten. Det var
knökafullt av ungdomar, även äldre, från socknen som spelade
teater, dansade, fikade och trivdes tillsammans.
Men så växte ungdomarna upp, fick arbete eller utbildade
sig utanför hembygden, gifte sig och bildade familj.
Sammankomsterna i Helgaryd skola tynade bort och till slut var
det bara ett par fester kvar, bland annat tredjedag jul, då var det
paketauktion och dans kring granen. Sen kom tomten (Olle) och

Helgaryd skola
delade ut gottepåsar till barnen.
Så satt ”ungdomarna” från 50-talet med sina familjer och
trivdes tillsammans men innan dom gick hem så satte någon
på en skiva och det dansades.
I början av 80-talet fick Olle en ide. Han tog kontakt med
familjer från trakten och frågade om de var intresserade
av att starta en danskurs? Det blev tolv par som dansade
två gånger i månaden under vinterhalvåret. Kurserna leds
av Bengt och Gerd Karlsson, vilka har dansat många
år i Värendsgillet. Bengt och Olle är bröder. Minst två
gånger om året bjuds det in till fest, då ordnar nuvarande
ordföranden Curt Björkmarker med hustru, en god buffé
som man kan avnjuta för en billig peng.
Till slut så dansar man så svetten sprutar. (Det kallar jag
livskvalitet!).

Olle och Maj-Britt Karlsson

Ordförande Curt Björkmarker med frun Anne-Marie
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Kursledarna Bengt och Gerd Karlsson

Gårdsby IK/Värend GN

Samlas runt kartan
Med ungdomar och ny teknik
Text: Margareta Moqvist

Gårdsby IK/Värend GN har presenterat en idé om en
långsiktig satsning på ungdomar, motion och ny teknik.
Ett idéförslag som ger integrering i skola och samhälle.
Ett idéförslag med kartan som gemensam nämnare.
Kartan för motionärer, tekniker, skattsökare, trafikanter,
datorspelare och mobilanvändare. Kartan väcker alltid
nyfikenhet och intresse!
Idrottsrörelsen behöver förnya sig och hitta nya metoder för
att nå fler – bli en del av dagens ungdomskultur, använda
ny teknik, integrera sig med samhälle och skola. Vår idé är
att ta ett helhetsgrepp och på det sättet också nå målgruppen
stillasittande ungdomar.
Syftet med satsningen är:
• Att skapa en hälso- och motionssatsning genom att greppa
bredare än bara hälsa och motion.
• Att också nå målgruppen stillasittande ungdomar.
• Att intressera och locka med kartan som gemensam nämnare.

Da Vinci-koden är
en inspiration. Med
kartan som gemensam
nämnare konstrueras
en historia där
skjutbanan i Notteryd
ingår. Max tre
timmar på cykel ger
lösningarna. Vill du
hänga med?
Nu hoppas vi att Du ger klubbarna fler idéer!
Skriv till: gasslanda@telia.com eller: Gårdsby IK, Gasslanda
Skjutsrättaregård, 355 92 Växjö.
Vi kallar det Mapping Växjö med teman från Samhälle – Skola
– Trafik – Hälsa – Teknik – Ungdom.
Aktiviteter med Gårdsby IK varje vecka.

Måndagar kl 18.00:
Orientering i samhället
Samling: Tennisstugan, Sandsbro
Unga och äldre är välkomna.
Fredagar kl 18.30:
Motionsgympa för hela familjen
Förra gången var vi 6 – 63 år.
Vi ses i Sandsbro skolas gymnastiksal.

Välkomna!

Några exempel – med kartan som gemensam nämnare
• Klockan 10:30 skickas ett SMS till fyrtio personer i
Lammhult. ”Köpmannagatan 12 innan 10:37. SMSa lösenordet.
Rätt svar ger nytt SMS.” Under sextio minuter springer fyrtio
ungdomar kors och tvärt runt om i Lammhult där de letar upp
platser och kommunicerar via SMS med uppdragscentralen.
• Är det inte allas dröm att hitta en skatt? Använd skattkartan
och lös uppdragen längs vägen! En belöning väntar de som tar
sig i mål.
• Ta inspiration av serien Prisonbreak. Konstruera en möjlig väg
ut härifrån och som leder till punkt B. Ta er till reningsverket
och hämta där ut ritningar över avloppsnätet. För att komma ut
får ni befinna er under mark, på mark och över mark.
Vad blir idéerna i verkligheten?
Klart är att klubbarna Värend GN och Växjö OK fått pengar
för att förverkliga idéerna. Det började med Landstingets
friskvårdsstipendium (se förra tidningen), fortsatte med stöd
från Svenska Orienteringsförbundet, Kommunens fritidsnämnd
och RF (Riksidrottsförbundet).
Mapping Växjö (se omslagets första sida) blir verklighet.

För info ring
Margareta: 070-622 15 81

Sveaskog stödjer
svensk orientering.
Vad gör vi mer?
Sveaskogs vision är att vara främst
på att utveckla skogens värden.
Skogens värden handlar om
ekonomisk tillväxt och avkastning.
Men också om biologisk mångfald
och om rika naturupplevelser, som
t ex orientering
i skog och mark.
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Text: Marie Gyllenfjell

Sandsbro Skolas föräldraförening
- länken mellan skola och föräldrar

Vad gör de i föräldraföreningen
egentligen och gör de verkligen någon
nytta? Ja, det kan vara svårt att veta,
för föräldraföreningar är ofta ganska
anonyma när det inte är skarpt läge!
Men vi finns hela tiden och jobbar på
– för både barn, lärare och föräldrar.

som vill vara med i föräldraföreningen
(för närvarande 100 kronor per familj
och år) går oavkortat tillbaka till barnen/
föräldrarna! Vi har till exempel ett så
kallat klassbidrag som går ut en gång per
år till varje klass. I år var det bidraget på
750 kronor per klass. Det är fritt fram för
varje klass att bestämma vad man vill
På Sandsbro skola har föräldraföreningen använda pengarna till.
varit verksam sedan början av 80-talet.
Vi står även för fika vid höstterminens
Den främsta uppgiften är att fungera som start, tomtefika innan jullovet och bidrag
en länk mellan skola och föräldrar. Man
till någon föreläsning eller liknande
ska aldrig tveka att ta kontakt om man vill för föräldrar och/eller elever (oftast
fråga eller framföra något. Och det gäller samordnat med skolan).
båda vägarna – både från föräldrar till
skola kontra skola till föräldrar.
De flesta år har vi även sponsrat en
aktivitet för alla barnen på skolan. Det har
Vi har cirka sex styrelsemöten per läsår
de senaste åren blivit en dagsutflykt till
och då tar vi upp information till och från Åby isbana.
skolan, aktiviteter, budget med mera.
Våra styrelsemöten är öppna för alla
Ideell verksamhet för barnens bästa
medlemmar att medverka på. Bara man säger
Föräldraföreningen jobbar helt på ideell
till någon i styrelsen så vi vet att ni kommer.
basis och den avgift vi tar ut från alla

Alla våra mötesprotokoll finns att läsa på
www.skolweb.vaxjo.se → Sandsbro Skola
→ Föräldraföreningen. Där står också när
nästa styrelsemöte äger rum och är man
intresserad så går det bra att komma och
vara med.
Årsmöte nästa!
Är du intresserad av att vara med
i styrelsen så kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, vi behöver nya
engagerade krafter då flera av oss avgår
i år. Något som vi känner är viktigt
att pusha för är ÅRSMÖTET! Det är
önskvärt att så många föräldrar som
möjligt kommer på detta, lyssnar och
eventuellt gör sin stämma hörd. Det är
där chansen finns och det är där man har
chans att påverka. Det handlar ändå om
det viktigaste vi har – våra barn!
Varmt välkomna till årets årsmöte för
föräldraföreningen som äger rum den 24/4
klockan 19:00 i Sandsbro skolas matsal!

Årsprogram för Gårdsby hembygdsförening
Sö 18 mars kl 18.00: Årsmöte i Gårdsby
församlingshem. Efter förhandlingarna
föredrag av Jens Linder – En resa till
Indien, intryck och upplevelser.

Sö 17 juni kl 14.00: Friluftsgudstjänst
på hembygdsgården Hoppet. Medtag
gärna kaffekorg.

Lö 30 juni kl 14.00: Utflykt till Råshult
och Möckelsnäs. Samåkning från
Må 2 april kl 18.30: Smideskursen
Sandsbro församlingshem.
fortsätter.
Samling i Smedjan i Gårdsby. Kursledare:
Lö 15 september kl 13.30: Lär känna
Jonas Johansson.
din bygd - busstur i socknen, avslutas
med kyrkogårdsvandring och konsert i
Ons 11 april kl 18.00: Exkursion
kyrkan kl 18.00. Samarr. med Gårdsby
på temat Jätteträd. Samling på
församling.
hembygdsgården Hoppet vid väg 23
Anmälan till bussturen senast 8/9 till
utanför Sandsbro. (Ligger fortfarande
snön djup, ring Kjell Gustafsson: 611 65, Gårdsby församling tel: 610 10, eller Kjell
G: 61165 (telefonsvarare på båda). Plats
för samling på annan plats.)
efter anmälan. Medtag kaffekorg.
Lö 14 och sö 15 april: Konstrunda i
Lö 13 oktober kl 14 – 17: Temadag:
Gårdsby. Hoppet är en station.
Hästen i landskapet.
Öppettider lö: 13 –17, sö: 11 – 15.
Plats: Gasslanda. Ridhästar, arbetshästar
Ti 1 maj kl 9.00: Vårstädning på Arnö. m fl.
Samling vid rastplats Innaren. Medtag
On 7 november kl 19.00: Läkemedel
lövräfsa.
från naturen förr och nu. Plats: Hoppet.
Må 7 maj kl 18.00: Vårstädning på
Hoppet. Medtag lövräfsa.
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Hembygdsboken finns i tre utgåvor:
1981, 1986 och 1991.

Om du är intresserad av
hembygdsföreningens böcker ”en
guldgruva för trakt-intresserade”
– kontakta Kjell Gustavsson: 61165,
eller Lena Johansson: 61213.
Pris 120 kr/st eller 300 kr för alla tre.

