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ortfarande morgondimma över åkrarna,
kanske en aning kyligt i luften. Gårdsby
kyrka som gäspar och morgonsträcker på sig
en bit bort. Ryggsäcken och gympapåsen. Sotis
som kommer och stryker sig mot ens ben och
vill bli klappad.
De tidiga morgnarna då man stod och väntade
på skolbussen till Sandsbro skola finns
fortfarande kvar hos en någonstans, fast det
nu är ungefär halva livet sedan dess. I det här
numret resonerar några andra som vet vad det
vill säga att stå och vänta på skolbussen om
hur det är att vara sjutton år och bo i Tofta,
Stojby och Sandsbro. Vidare fortsätter Sven
Schill berättelsen om sina musikaliska äventyr
och vi snackar bonnakött med eko-bonden
Lars Strömgren. Och dessutom som vanligt
läsning från våra föreningar – känn er alltid
välkomna att höra av er med artiklar eller idéer
till tidningen.
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Om du vill skriva om någonting i denna
tidning, går det bra attkontakta något av
följande byombud.
Toni Sjö, Tofta tfn 656 10
Marie Sjöqvist Stojby tfn 77 50 25
Bertil Sandberg Gårdsby tfn 612 55
Bo Gunnarsson, Norra Åreda tfn 611 77
Jörgen Moding Tveta tfn 610 61
Ingvar Jonsson Vikensved & Toftahöjden tfn 650 70
Birgitta Sörensson Gasslanda tfn 611 17
Christer Jonasson Lancastervägen tfn 656 72
Mats Olsson SAIK:s kansli tfn 615 95
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Värends Scoutkår Växjö

Saltstänk 2006

Välkomna till
scouterna
i Sandsbro!

Text och foto: Patrick Hassel-Zein

Patrullscouter från
Eneryda, Växjö, Sösdala
och Ronneby fick många
spännande upplevelser
under ett läger i
Karlskrona skärgård.
Under första
augustiveckan
arrangerade Region
Syd av Nationella
scoutförbunder lägret
”Saltstänk 2006” i och
runt Karlskrona. Det
bjöds på många olika
äventyr i vatten och på
land.

Scouterna är ofta ute i naturen, lagar
mat över öppen eld, övernattar i tält eller
stugor, träffar nya kompisar, lär sig saker
som man inte lär sig i skolan, och hittar
på en massa andra kul och spännande
saker tillsammans.
Värends Scoutkår bedriver sedan drygt
60 år scouting i Växjö. Just nu har vi
verksamhet i Sandsbro och Araby.
Både barn, ungdomar och vuxna är
välkomna att vara med i vår verksamhet.
Medlemsavgiften är 200 kr per helår.

Marinmuséets barkar från 1800-talet

Den första dagen hade vi stadsorientering för att lära känna Karlskrona lite bättre.
Sedan tog vi färjan ut till vår första campingplats på Dragsö.
Dag två tittade vi på Marinmuseet och seglade med deras barkar från mitten av 1800talet. Det var rätt vindstilla, så vi kom med nöd och näppe upp i en hastighet av 5
knop. Sedan flyttade vi till Tjurkö.

Resa med Sjöräddningens Stridsbåt 90

Dagen därefter regnade det när
vi fick åka med Sjöräddningens
”Stridsbåt 90” som har vattenjet. Då gick det ordentligt
mycket snabbare än dagen innan
- hela 35 knop! Vädret gjorde
dessutom resan rätt skumpig...
Efter att ha provat dessa båda
typer av båtar och olika färjor,
fick vi även paddla havskajaker
under en eftermiddag.
När vi till sist kom till Aspö,
blev det snorkling och
cykelorientering med GPS, och
alla hittade sina gömda skatter.

Den sista dagen fick vi prova på att
själva köra Stridsbåt 90 i en simulator.
Vissa passade även på att prova på att
jobba på en u-båt. Sedan vandrade vi
runt och tittade på alla torgstånd och
vackra båtar som fanns på ”Sailet”.
Detta blev ett rätt annorlunda läger - dels
fick vi prova på att åka med väldigt olika
båtar, men vi fick också sätta upp och ta
ner tälten tre gånger, och allt mat lagades
på trangia-kök.
Arbete på en U-båt

Hösten 2006 började scouternas
verksamhet i Sandsbro tisdagen den 29
augusti.
● Elever i klass 2 och 3 är välkomna
klockan 18:00 – 19:30 på onsdagar.
● Elever i klass 4 och 5 är välkomna
klockan 18:00 – 19:30 på tisdagar.
● Elever i klass 6 till 9 är välkomna
klockan 18:00 – 20:00 på tisdagar.
Sandsbros scouter börjar höstterminen
ute vid vår stuga ”Månkullebo”, i södra
änden av Glasrikets Golfklubb i Stora
Fylleryd.
Vintertid kommer vi att träffas i
”Skogstorpet” på Björkvägen 15
i Sandsbro (mellan förskolan och
församlingshemmet).

Vill du veta mer? Ta gärna
en titt på vår hemsida www.
varends.scoutkar.nu eller ring
till vår ordförande Patrick
Hassel-Zein på telefon 070
– 39 93 196.



Ung i Tofta, Stojby och
Sandsbro - så funkar det

Hur är det att bo på landet och i
Sandsbro när man är sjutton år?
Pest och pina eller tvärtom ganska
schysst? Maja Nilsson från Tofta,
Elin Liwander från Stojby och
Amanda Brännmark från Sandsbro
schasade bort besvärliga bin på
Café Toftastrand och snackade
strömavbrott, framtidsplaner och
bonnastolthet.
Text och foto: Frida Kongstad

Hur är det att bo på landet och i Sandsbro
tycker ni?
Maja: Det är helt okej… Vi bor inte så
jättelångt ifrån stan heller, ungefär åtta
kilometer.
Elin: Jag har lite längre från Stojby, fast det är
bra bussförbindelser.
Amande: Och jag som tycker det är dåligt
med bussar i Sandsbro – där går det ju ändå
fler bussar. Sista bussen hem på vardagar går
klockan tio på kvällen. På söndagarna slutar
de gå redan vid åtta... Fast jag jämför med
Teleborg, det ligger ungefär lika långt ifrån
stan som Sandsbro och där går bussarna var
tionde minut.
Elin: Det är svårt att ses spontant när man bor
på landet, man måste alltid planera. Fast det



är lättare nu när man har moppe. På landet
känner man ju nästan alla också, man träffar
ofta folk man känner när man är ute.
Amanda: Det flyttar in så många i Sandsbro
nu så man känner inte så många.
Elin: Det kommer en del nya till Stojby också.
Maja: Vadå, flyttade de in för tio år sedan då
eller?
Elin: Nej, i höstas faktiskt… Alla i byn träffas
ju runt midsommar och vid jul, och så träffas
man ju när man är ute och promenerar. Det är
trevligt.
Amanda: Sandsbro är liksom inte riktigt
landet, men samtidigt är det långt ifrån stan.
Jag har en bra kompis som bor nära mig, men

när vi träffas och hittar på något så är vi ändå
inte i Sandsbro utan åker in till stan.
Maja: Vi är ett kompisgäng som träffas rätt
mycket också, det är vi tre och så Johanna
också som bor i Långarör. En negativ grej
med att bo på landet är att strömmen alltid går.
Det gör den inte i Sandsbro – ni hade ju ström
direkt efter Gudrun.
Amanda: Det enda som märktes efteråt var att
vårt äppelträd blev lite böjt.
Elin: Det jobbigaste efter stormen var att det
var så kallt…
Maja: Vi åt burksoppa varje dag, fy vad
äckligt… Men jag och Elin bodde hos
Amanda ett tag då.
Vad finns att göra där ni bor?
Maja: Ingenting.
Amanda: Man träffas och åker ut med båten,
haha.
Elin: Igår åkte vi faktiskt ut med en gummibåt.
Maja: Vi skulle se om det funkade… det
gjorde det.
namn Amanda Brännmark
ålder 17
bor Sandsbro
pluggar Natur på
Katedralskolan

Gårdsby Sockenråd

namn Maja Nilsson
ålder 17
bor Tofta
pluggar Djurvårdslinjen
på Ingelstads
naturbruksgymnasium

Glädjande
nyheter om
bredband!
Text: Anders Göransson

Amanda (lätt ironisk): Man kan åka pulka
jättemycket utan att behöva trängas med några
barn.
Maja: Nej, det finns inte så mycket.. Men det
är skönt att kunna springa ute i skogen. Man
kommer hem från skolan rätt sent nu, man
kanske fikar med en kompis på stan efter
skolan och så är man hemma runt fem.
Elin: Och då måste man göra läxor…
Hur viktigt är det med en bra
intenetuppkoppling?
Alla: jätteviktigt! (Alla har bredband hemma,
Elin i Stojby har nyligen fått.)
Finns det någon rangordning mellan dem
som bor på landet och i stan?
Elin: Man fick ju åka ”bonnabussen” till
skolan… Det var inte så häftigt, haha.
Maja: När man träffar någon ny i stan
och de undrar var man bor, och Amanda
säger Sandsbro, säger de ”åh det är ju
värsta bonnalandet” och tror att alla där har
ladugårdar.
Vad säger de till dig och Elin då?
Maja: Vi är stolta bonnar, haha. Men de som
bor i stan tycker ju att stan är bäst.
Elin: Jag trivs bra på landet!
Amanda (som hellre hade velat bo inne i stan):
Jag gör nog mer saker inne i stan än ni gör
också…
Elin: Mm, jag har häst, då är det ju bra att bo
på landet. Jag tycker det är skönt att komma ut
i skogen och rida.
Vad är det för skillnad på att bo på landet
och på att bo i Sandsbro?
Maja: Det så tätt mellan husen i Sandsbro,
fem meter mellan varje. Jag har ungefär tio
grannar totalt i Tofta.
namn Elin Liwander
ålder 17
bor Stojby
pluggar Samhäll-ekonomi
på Växjö Fria

Amanda: Man ser in till varandra, alla ser när
man äter frukost…
Elin: Ni har ingen skog.
Amanda: Hallå vi har en hel Fyllerydsskog!
Vad är det för fel på den va?
Elin: Ja, men inte direkt utanför dörren..
Jag hade nog tyckt att det var jobbigt att ha
grannar precis inpå.
Vad vill ni göra efter gymnasiet?
Amanda: Jag vill plugga på universitet eller
högskola, fast jag vet inte riktigt vad.
Maja: Jag skulle vilja läsa i Skara till
djursjukvårdare.
Elin: Jag funderar på att läsa till veterinär,
fast i så fall måste jag vara väldigt motiverad
– utbildningen är på fem eller sex år. Och så
skulle jag få läsa in vissa ämnen, eftersom jag
går samhäll-ekonomi.
Skulle någon av er kunna tänka er att flytta
tillbaka?
Maja: Jag vet inte…
Elin: Det är svårt att tänka sig hur det skulle
vara att bo någon annanstans, man har ju inget
att jämföra med. Som det känns nu skulle jag
kunna tänka mig att flytta tillbaka till Stojby
senare.
Maja: Mm du har ju halva din släkt där…
Elin: Jag vet, värsta inaveln, haha.
Maja: Jag skulle nog vilja flytta in till en större
stad, eller bo precis utanför.
Kakorna är uppätna, läsken uppdruken och
snacket om hur det är att vara sjutton och bo
utanför stan har snackats klart. Slutsats? Med
bredband, EU-moppe och ett gäng schyssta
kompisar verkar man klara sig rätt bra.

Under sommaren har en trådlös radioteknik
för bredband testats av ett antal hushåll
runt om i Älmhult, Växjö och Tingsryds
kommun. Testerna har varit så lyckade
att kommunerna nu tecknat avtal med
ett företag som heter TMB (True Mobile
Broadband) om utbyggnad av ett
bredbandsnät för landsbygden. I stort
sett alla hushåll i dessa kommuner och
därmed i Gårdsby socken kommer att
få bredbandsmöjlighet senast framåt
årsskiftet.
Radiobaserad lösning
Inledningsvis kommer bredbandstjänster
upp till 1 Mbit/s att erbjudas och den
löpande månadskostnaden ligga på 200300 kr. Engångskostnaden (radiomodem
och antenn) kommer antagligen att hamna
på ca 3000 kronor.
Eftersom lösningen är radiobaserad så
används alltså inte det fasta telenätet.
Istället kommer master och höga
byggnader att användas för att montera
antenner/sändare. Varje hushåll kommer att
ha en egen antenn eller ”tallrik”
Internet via 3G-nätet
En annan utveckling som gynnar oss på
landsbygden är Internet via 3G-nätet,
som är det nya mobiltelefonnätet. Här
talar vi om hastigheter upp till 384 kbit/s
och detta är nästan 10 ggr snabbare än
vanligt modem. Internettrafiken via 3G
konkurrerar dock med taltrafiken och
om många ringer samtidigt i området
så prioriteras taltrafiken. Följden blir
att Internet via 3G blir väldigt långsamt
ibland, särskilt dagtid. Kvällstid och
helger fungerar det mycket bra och
teleoperatörerna erbjuder mycket prisvärda
lösningar. Exempelvis har Telia en lösning
för privatpersoner som kostar 89 kr i
månaden och då kan man vara uppkopplad
hur mycket man vill efter kl. 19.00 på
vardagskvällar och under hela helgerna.
Detta blir alltså både billigare och bättre än
modem.
Innan man köper en sådan lösning är det
viktigt att man kontrollerar att man har 3Gtäckning där man bor med aktuell operatör.
Mer info i nästa nummer!



