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Gårdsby Sockenråd

Vilt-vett på vägarna
Text och bild: Poul Kongstad

På våra större vägar enbart i Gårdsby
socken inträffar 35-40 viltolyckor
per år. Det gäller skymning, natt och
gryning hela året om, även om hösten
är något mer drabbad. Vår karta visar
de vanligaste ställena, som man bör se
upp med.

Om en viltolycka med klövdjur sker
måste man snarast ringa polisen på
11414. Se även faktarutan.

Om djuret inte avlider direkt på platsen
måste eftersök eller avlivning ske. Det
finns ett stort antal jägare som i praktiken
ideellt ställer upp med eftersök för att
Om man råkar köra på större vilt är det vik- djuren inte ska lida. Polisen kontaktar
tigt att veta vad man ska göra (se faktaruta). jägarnas kontaktperson, som organiserar
eftersöket. Jägarna gör här en samhällsinsats.
Du får en gratis markeringsremsa på
bildprovningen och den sättas på en
viltolycksplats.
Sakta ner
Om vilt-eftersök pågår, ser du det genom
att jägarna har reflexvästar och rör sig
nära vägen. Sänk farten så deras
säkerhet inte äventyras. Tänk på att de har
både hund och vapen, och att de jobbar
frivilligt när det är mörkt.

Gör så här vid en viltolycka
(obligatoriskt vid klövdjur)
• Ring polisen tfn 11414. Ange personoch fordonsuppgifter olycksplats så
exakt som möjligt, vägnr, viltslag, om
djuret finns kvar på platsen eller i vilken
riktning djuret försvann.
• Märk ut platsen noga med något färgat
så man kan hitta den exakt.
• Om möjligt stanna kvar tills eftersök
anländer.
Tips: Stega eller mät med trippmätare
exakt avstånd till avtagsväg eller liknande tydlig punkt. Eller låt någon
annan bilist göra det.

Martin Gustavsson
Det berättar Martin Gustavsson, 25, i
Gårdsby. Martin är van och ivrig jägare,
och har faktiskt jagat eller varit med i jakt
i 20 år. Många helger är han och hunden
Sture ute på jaktturer i olika marker.
Till vardags är Martin utbildad förare av
grävmaskiner och skogsmaskiner. Han har
i höst arbetat mycket med stora vägbygget
vid Norremark.
Martin berättar att viltet mest håller till i
vissa områden i socknen och ofta följer
bestämda viltstigar, som ibland korsar
stora vägar, i vårt fall väg 23 och rottnevägen. Där gäller det att se upp lite extra.
Kartan visar var flest viltolyckor sker i
vårt område. Sluttningar är vanliga.
I vårt område finns rådjur, älg, dovhjort
och ibland en del vildsvin. Rådjur och
älg är vanligast, även om de minskat
något på senare år. Det pratas en del
om vildsvin, men de är inte etablerade
i socknen än, men däremot norr och
öster om sjön Innaren. Så småningom
blir de nog bofasta här också, och jägare
kan förmodligen inte hålla emot detta.
Dovhjort finns bofast mellan Stojby och
Långarör norr om Sandsbro.

Kartan visar var flest viltolyckor sker i vårt område. Sluttningar är vanliga.



Gårdsby Sockenråd

Hållbar hästsport i Hallagård

Text och foto: Poul Kongstad

En av Hallagårdens hästar i stall.
Hållbar hästsport är ett motto för Carita Linné Naess och Alexander Naess
i Gasslanda. Det innebär att hästen
föds upp och behandlas på ett sätt så
den inte slits ut eller far illa. Genom
att ordna kurser försöker de sprida intresse för detta bland hästintresserade.
Entreprenörer i Småland står på
många ben, så i Gasslanda finns även
en riktig hästbutik med speciellt foder,
ridutrustning och kläder. Känner du
för en riktig cowboyhatt eller ett par
riktiga boots? Besök butiken eller
hemsidan www.hallagard.se. Bli inte
förvånad om en ”häst” i naturlig storlek möter dig vid butiken, den är en
dekoration, kanske en maskot?
För 10 år sedan kom Carita Linné och
Alexander Naess till Hallagård i Gasslanda, några km norr om Gårdsby.



Caritas stora hästintresse redan då bidrog
till valet av gård. Familjen bor med sina
tre barn i stora boningshuset och har
rustat upp stallbyggnaderna så att man
har boxplatser för egna och andras hästar
(helpension!). Bredvid sina arbeten som
studieadministratör och snickare ordnar
de olika aktiviteter kring ridning och…:
- horsemanship
Som goda entreprenörer har de gradvis
arbetat upp olika verksamheter kring
hästar och ryttare, allt från en blygsam
start. Deras tema är att utvecklas och att
ridningen ska vara skonsam i längden
för hästarna. Kurserna hålls hemma i
Gasslanda eller på andra ställen i området såsom Bergunda eller Toftastrand
(Sandsbro).
Under senaste året har de arrangerat
kurser för hästägare och ryttare. Det kan

handla om klassisk hållbar ridningskonst, träning, näringslära, skötsel. Hur
bygger man upp en häst från början så
den blir välmående och hållbar? För
en lekman som jag verkar det mycket
seriöst, kanske även lite av en alternativrörelse? Lärare har bl a varit Birgitta

Gårdsby Sockenråd
Järnåker, fd fälttävlansryttaren och
ridinstruktör, numera riddare av akademisk ridkonst samt Elise Nilsson, även
hon riddare av akademisk ridkonst. En
ridlära som utvecklats av Bent Branderup. Inom foderlära har Equine-nutritionist och cand.agro Christine Brökner
från Danmark kurser.
Den lilla röda stugan på tomten används både till semesteruthyrning och
kurscenter med övernattning vid internat. I Gasslanda finns även en ridbana
som kan användas vid kurserna.
Gårdsbutik i Gasslanda
Till en sund häst hör ett allsidigt foder,
och det saknas många örter i våra marker idag. Därifrån var steget inte långt
till en liten gårdsbutik i Gasslanda. Där
finns foder och hästattiraljer (den hästGårdsbutiken i Gasslanda med hästinriktning.
kunnige vet nog bättre ord). Man kan
också handla fräcka kläder i cowboystil.

Öppet:
Torsdagar i första hand,
men ring annars: 610 27.

Här ligger Gasslanda.

Kursordnare och norrman Alexander Naess i Gasslanda



Gårdsby Sockenråd

Ellington-konsert i Gårdsby kyrka
Text och foto: Ulla-Britt Schill

Fredagen den 26 oktober framförde
Sega Gubbar och Gårdsbykören en
konsert i Gårdsby kyrka. Den hade
fått signaturen Från Barnatro till Duke
Ellington och som framgår av namnet
innehöll den mycket varierad musik
som framfördes av dessa duktiga musikanter.
Hela konserten blev mycket uppskattad
av nära 200 personer som hade kommit
till kyrkan denna fredagskväll.
Gårdsbykören sjöng bl a Bridge over
trouble water med komp av Sega Gubbar, och Lina Sandells välkända psalm
Bred dina vida vingar. Sofia Stynsberg
ledde kören och har byggt upp den.
Som avslutning sjöng hela församlingen och Gårdsbykören Härlig är Jorden
tillsammans med Sega Gubbar.

Publiken stod upp och applåderade och
önskade att få höra ett trumsolo med
Sven Schill. Sega Gubbar klämde då
i med Ellingtons Take the A train med
många ”trum-fyror”.

Sockenrådets höstmöte
Text: Ulla-Britt Schill

Söndagen den 28 oktober hade Gårdsby sockenråd
höstmöte.
Vi kunde konstatera att Smedjan hade gått väldigt bra
med många besökare.
Gårdsbydagen i augusti blev också mycket lyckad
och välbesökt på Ekesås.
Konstrundan runt om i Gårdsby socken blev också ett
lyckat inslag. Konstnärer och hantverkare ställde ut på
olika platser i socknen. Detta kommer vi att fortsätta
med våren 2008. Vi konstaterade dock att annonseringarna måste bli tydligare med datum och tider.
Kassören informerade om att budgeten är hyfsat god.
Vad gäller Gårdsbytidningen måste vi se till att få in
mera pengar för annonser. Tryckning av tidningen är dyr.
Det bestämdes att ordföranden Sven Schill och kassören
Bertil Sandberg ska träffa Saik och diskutera detta.
Sockenrådet välkomnar förslag till aktviteter m m.
Kom gärna med förslag till styrelsen, t ex via ordföranden Sven Schill 61019.
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Tänk vad musik och sång kan pigga
upp och glädja så många människor en
vanlig fredagskväll.

Snart är det jul igen!
Fredagen den 14 december öppnar vi…

JULSMEDJAN
Vi träffas i julsmedjan i
Gårdsby (samma plats som
sommarpuben).
Dricker glögg och äter pepparkakor och lussebullar
m m – träffas och trivs med
julmusik och julgran.
Välkomna ca kl 19.00.

Gårdsby Sockenråd

Om mitträcke och cykelväg
- en lägesrapport om väg 23 genom Gårdsby socken

Text: Toni Sjö

Skiss från www.vv.se på ombyggnad av väg 23 vid Tofta
Som väl de flesta känner till avser Vägverket att bygga om riksväg 23 mellan
Sandsbro och Drättinge. Sträckan skall
bli mötesfri, dvs förses med mitträcke och
vissa omkörningssträckor.
I dagarna gör man på Vägverket en sammanställning av inkomna synpunkter på
arbetsplanen för projektet. Tidsplanen är
att man påbörjar arbetet under våren 2008
och beräknar då att vägen skall vara klar
nästa höst. Det som kan fördröja arbetet är
eventuella överklaganden.
Parallellt med detta skall en cykelväg
byggas utmed 23:an mellan Sandsbro

och Dalen. I arbetsplanen är cykelvägen
projekterad till största delen intill vägen men
på vissa avsnitt cyklar man på den gamla
landsvägen. Vidare från Dalen finns andra
lösningar för cykeltrafikanter.

Figuren upptill är hämtad från planritning 1,2
– 2,4 km.

Allmänt sägs att vägbelysningen skall
vara den befintliga. Har det hittills
varit problem att hitta avtagsvägen mot
Som boende intill är man förstås extra intres- Gårdsby i mörker blir det inte lättare
serad av hur vägbygget påverkar just mitt
med mitträcke. För den som åker buss
åkande. Kan jag komma över vägen där jag
från Växjö i mörker kan det bli mycket
brukar eller måste jag ta omvägar? Den som vanskligt att hitta öppningen i mitträcket
vill veta kan besöka Vägverkets kontor i
och inte snubbla på refugen som kommer
Växjö, där alla handlingar finns tillgängliga
att finnas. Gårdsby Sockenråd har påtalat
eller gå in på Vägverkets hemsida www.vv.se detta. Det finns säkert andra liknande
och där välja vägprojekt/Kronobergs län/Väg problem att framföra.
23 Sandsbro-Drättinge/Dokument.

Bredband på landsbygden
– bra och dåligt
Text: Poul Kongstad

Efter en höst med långsamt bredband på landsbygden – både
hos mobiloperatörer och särskilt hos NMT – börjar det ljusna för
de som vill komma upp i ”normal surfhastighet” med sitt mobila
bredband på landsbygden.
Den goda nyheten är att det snabbare mobila bredbandet Turbo-3G
har kommit igång – på utsatt tid – hos minst en mobiloperatör med
master i vår trakt. Turbo-3G kan ge ca 1 Mbit/sek i surfhastighet, d.v.s
5 gånger snabbare eller mer än med hittillsvarande 3G. Det finns
flera mobilmaster av intresse i vår närhet: Helgaryd/Tveta vid
väg 23, Norrgårda väst, Skirsjön norr om Sandsbro och Sandsbro. Sedan kan det vara en abonnemangsfråga om man får den
högre hastigheten.

NMT-kunderna har varit hårt prövade i höst, fast även där lär en
ljusning komma rätt snart. Surfhastigheten har varit otroligt låg,
men i november kommer flera nya sändare igång som avlastar
växjömasten. En ny generation modem som är på väg ut ger
möjlighet till motsvarande hastighet som Turbo-3G.
Se vidare www.gardsby.se
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Gårdsby Sockenråd

Man ska aldrig ge upp - det är aldrig försent

Text och bild: Sven Schill

En berättelse om Marita och Ante och
deras ”Klockans El & Hantverk”
För elva år sedan träffades Marita och
Ante (som egentligen heter Anders) på en
pub i Växjö. Båda var nyskilda och hade
barn från sina tidigare förhållanden. Marita har tre: Malin, Oskar och Björn idag
21, 20 och 17 år gamla och Ante två: My
och Lina, 17 respektive 15 år.
Efter pubträffen började Marita och Ante
att umgås och det dröjde inte länge förrän
Ante flyttade in till Marita på Kyrkeryd.
Det började hända saker och ting. Det
lyste långt in på nätterna, det bankade och
dånade. Marita och Ante byggde ut kåken
så att alla barnen skulle få rum, de var sju
stycken nu, fem barn och två vuxna.
Ante jobbade på Volvo och Marita var
mentalvårdare på S:t Sigfrids Sjukhus.
När dom hade bott tillsammans i fyra år
slutade Marita på sjukhuset. Hon tecknade
väldigt fint och var intresserad av form
och bild. Marita var nu c:a 30 år och hade
tre minderåriga barn kring benen, när
hon åkte in och avlade högskoleprovet
med bravur. Därefter läste hon bild på
universitetet i Växjö och kammade in 20
poäng (inte dåligt). Nu ville inte kommunen satsa mer på Maritas utbildning (för
dyr?!).

Ante och Marita med sin konst.
Ante blev inspirerad av Maritas entusiasm
och började plugga till elektriker samtidigt som han gick ”i lära” hos en elfirma.
Därefter började Marita läsa företagsekonomi på Komvux !! Det där med bild och
form kunde inte Marita glömma, så i takt
med ungarnas utflyttning från hemmet
flyttade en massa lera och keramikugnar
in i ladugården. Eftersom Ante är Maritas

stora stöd och påhejare så hade han börjat
göra i ordning verkstad och utställningslokal i ladugården och av bara farten
inredde Ante en bil- och lackeringsverkstad också för båda är mycket intresserade
av veteranbilar.
Nu tror ni att allt är lugnt men icke - nu
började Marita också plugga till elektriker
och när jag besökte dom i slutet
av oktober så var Marita färdig
elektriker.
Två små skåpbilar står utanför
huset. Klockans El & Hantverk
heter deras firma. Varje dag åker
Marita och Ante ut med sina bilar
och jobbar med nybyggnationer
eller renoveringar.
Så fort Marita får en ledig stund
över jobbar hon med sin keramik. När detta läses har Marita
varit med Kronobergsslöjdarna
i Huseby och till våren är hon
med i Gårdsbys konstrunda. Till
sommaren finns Marita och Ante
i sin sommarbutik i Byxelkrok på
Öland.
När jag sent en höstkväll ska åka
från Kyrkeryd, tittar Marita på
Ante och säger: ”Dig vill jag inte
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Föreningsinformation
bli av med” – vi har lika roligt nu som när
vi träffades för elva år sedan.
Denna historia är ingen såpa som ”Bonde
söker fru” utan en sann historia från Kyrkeryd där två människor träffas, trivs och
gör verklighet av sina drömmar – keramik, veteranbilar och elinstallationer.
Har ni några problem med det elektriska
hemma – Ring ”Klockans El & Hantverk” på telefon 0470-61146 så kommer
antingen Marita eller Ante.
Tack för pratstunden och kaffet. Vi önskar
Lycka till med det nya företaget.

Att vara eller inte vara
Gårdsby hembygdsförenings framtid

I många år har Gårdsby hembygdsförening varit en stor och livaktig hembygdsförening,
men de senare åren har aktiviteterna avtagit. Till viss del kommer det nog an på oss i
styrelsen, vi har varit sena med terminsprogram och dåliga på att sprida information om
hembygdsföreningens aktiviteter. Men det är inte bara styrelsens ansvar för att föreningen
fungerar, det är ett ansvar vi alla som är medlemmar delar på.
Så med detta öppna brev till hembygdsföreningens medlemmar och alla intresserade ber
vi om hjälp att få liv i en hembygdsförening som inte alls är så aktiv idag.
Mycket är samlat på Hoppet
I vår hembygdsgård Hoppet, som ligger utmed väg 23, finns många spännande samlingar
från äldre tider som vittnar om vad som företagit sig i Gårdsby socken. Vi behöver inte gå
så långt tillbaka för att livet såg helt annorlunda ut. På Hoppet finns ingen dator och ingen
Ipod men ok, plogar, orvar, räfsor och många andra jordbruksredskap som vi idag knappt
vet vad de användes till.
Hur tar vi vara på hembygdsföreningens samlingar av äldre redskap och bilder?
Vad kan vi göra för att hembygdsföreningen åter ska bli en livaktig förening? Och vad
säger att en hembygdsförening enbart ska samla på sådant som är gammalt, det är minst
lika viktigt att dokumentera vår samtid för kommande gårdsbybor.

Rösta om tidningen
Gårdsby-Sandsbro
Gå in på Gårdsby-sajten
www.gardsby.se och rösta
om vad du tycker om
detta tidningsnummer.
Varje datoradress kan
rösta en gång.

Den gamla backstugan Hoppet, hembygdsföreningens äldsta stuga. Även den finns
att se på hembygdsgården.
Framåt mot framtiden
Vill du engagera dig i hembygdsföreningen är du välkommen att höra av dig till
styrelsen med tips, idéer och engagemang.
Den 16 januari 2008 kl 19.00 i Gårdsby församlingshem inbjuder hembygdsföreningen
till ett framtidsmöte. Välkommen att tillsammans med oss fundera kring hembygdsföreningens framtid och hur vi bäst kan verka!
För styrelsen i Gårdsby sockens hembygdsförening

Jens Linder
Jens Linder
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