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Sockenlagets styrelse
Gudrun Holmberg, ordf, 0730-240 468, gholmberg@hotmail.com
Björn Nilsson, sekr, 0709-417 472, bnils73@gmail.com
Gisela Björkman Soprani, 0470-77 33 90, gisela.soprani@svt.se
Anna Bengtsson, 0766-216 572, anna44bengtsson@hotmail.com
Nikitas Kiriakidis, 0705-647 179
Kårestad: Någon från styrelsen i byalaget
Furuby: Lisbeth Nilsson, 0733-72 09 66, lisbeth.i.m.nilsson@gmail.com
Attsjö: Mia Karlsson, 0705-558 994, mia.attsjo@hotmail.com
Västtorp; A-M eller H Johansson, ann-marie.johansson54@hotmail.se

Furuby sockenlag
Medlemsavgift 2019
100 kr för familj och 80 kr för enskild
Bankgiro: 5801-7567
Swish-nr: 123 173 6941

Bli medlem i Furuby sockenlag

Medlemsavgift för 2019 är 100 kr för familj och 80 kr för enskild.
Bankgiro: 5801-7567
Swish: 123 173 6941
Ange minst namn och telefonnummer oavsett om du betalar med talong
eller via Internet. Om inte alla uppgifter får plats, skicka ett mail till kassören med namn och telefonnummer samt datum då du betalt avgiften.
Kassören, Gisela Björkman har e-post: gisela.soprani@svt.se.
Även utsocknes är välkomna som medlemmar.

Furuby s-lag, medlem

Annonspriser (för näringsidkare): helsida 500 kr, halvsida 350 kr
Det händer i Furuby socken ges ut av Furuby sockenlag.
Redaktionen:
Birgitta Estberg, 0470-77 32 80, 0709-544 233, birgitta@estberg.se
Christer Estberg, 0470-77 32 80, 0709-544 234, 773280@gmail.com
Harald Leandersson, 0470-77 30 45, 773045@gmail.com
Layout Birgitta Estberg
Reservation för tryckfel och felaktigt underlag.

Ange minst namn och telefonnummer oavsett
om du betalar med Swish, talong eller via Internetbank.

Omslagsbild Kårestadån, foto Christer Estberg

Om du saknar information om någon förening, organisation eller verksamhet så beror det troligen på att vi i redaktionen inte fått in något.
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Även utsocknes är välkomna som medlemmar
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Redaktörn funderar ...

Nu grönskar det ...
Det är härligt att bo på landet, oavsett årstid! I det här numret
av ”Det händer” frågar vi runt bland boende varför de bor i just
Furuby socken. Svaren är både lika och olika. Alla uppskattar vi naturens
växlingar, utrymme, frihet men också att höra till ett större sammanhang
och vi vill känna våra grannar. Att ställa upp för varandra. Och som Gudrun
Holmberg sa (ny ordförande i Furuby sockenlag), fattas det något i förrådet
så kollar man med någon granne.

Text foto Birgitta Estberg, foto Christer Estberg

Leva med djur och natur
Fast det är klart, vintertid när snöröjningen fallerade, då funderade jag på
ett centralare boende. Men hur skulle jag då kunna ta hand om mina katter?
Katten Bull använder vår stora 1600-tals lada som sitt hus. Han har pretantioner. Och jag skulle missa när ån bryter genom isen på våren.
De flesta flyttfåglarna har kommit. Tranorna har varit här ett tag, Idag såg vi
ärlor, starar, rödhake mfl. Vi väntar på Forsärlan som brukar komma varje
år. Rådjuren finns alltid runt Södrekvarn så här års. Jag tror att de gillar
kirskålen när den är späd. En och annan tulpan stryker med också, men det
gör inget. Själv väntar jag på nässlorna, men kanske testar jag kirskål. Det
finns det gott om.

Snart blommar
backsipporna
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Det händer i
Furuby socken!

Red
a
tion ken

Birgitta Estberg		
0709-544 233 		
birgitta@estberg.se

Christer Estberg		
0470-77 32 80		
773280@gmail.com

År

gå

ng

38

Harald Leandersson
0470-77 30 45
773045@gmail.com

>>>>> Vi vill veta <<<<<
Händelser l Nyheter l Önskemål l Kommuninfo
För nyast information: www.furuby.se, Facebook, anslagstavlor

www.furuby.se

Furuby socken har en egen hemsida som sköts av Björn Nilsson,
sekreterare i Furuby Sockenlag. Hjälp Björn att ge oss den hemsida vi vill ha genom att hålla honom informerad.
Maila admin@furuby.se eller ring tel 0709-417 472
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Vad händer 2019 ...
fre 26 april		
			

FIF första hemmamatch. Fika m tårta till alla
Kolla hemsida o anslagstavlor för alla aktiviteter

tis 30 april		
			

Valborgsmässofirande vid Kyrkeryd
Arr Furuby IF

tis 7 maj		
			

Vartorps kvarn o Lundens naturreservat
Arr SPF

fre 17 maj		
kl 16		

Månadsmöte SPF, Claes Lissing berättar om
Åryd-Attsjöbanan, förtäring

ons 22 maj		
			

Bussresa Husqvarna, Åsens by och Gummifabriken Värnamo, arr SPF

lör 15 juni		

Furubyloppet, arr Furuby IF

fre 21 juni		
			

Midsommar, dans, lotterier försäljning			
Plats Kyrkeryd, arr Furuby IF

sön 7, 14, 21, 28
juli			
			

Öppna stugor Hembygdsparken i Hovmantorp
Försäljning av kaffe/te och våfflor.
Arr Hembygdsföreningen

fre 30 aug		
			

Fest för 65+are i socknen, Plats o program ej
klart. Dessutom utflykter i socknen, Arr SPF

tor 10 oktober		

Furubyafton, arr Hembygdsföreningen

oktober		

Höstmöte, arr Furuby sockenlag

fre 11 oktober		
kl 16		

Månadsmöte SPF, Furuby församlingshem

fre 6 december		
kl 16		

Månadsmöte SPF, Furuby församlingshem
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Ny ordförande i Furuby sockenlag

Gudrun Holmberg
Hösten 2018 valdes Gudrun Holmberg till ordförande i Furuby sockenlag. Jag träffar henne
hemma vid köksbordet på Björkvägen i Furuby.
Där har hon bott sedan början av 80-talet. Gudrun
kommer från Tävelsås och hennes make Bo från
Herråkra.
- Vi bosatte oss i Furuby eftersom vi ville bo någonstans mitt emellan, berättar Gudrun.

Text och foto Birgitta Estberg

Politik, teater, föreningsengagemang
Gudrun är en person med många intressen, mycket energi och som verkar
klara det mesta. Hon är samhällsengagerad, syr, väver, stickar, bygger,
spelar teater mm. Hennes föreningsliv och politiska engagemang började
med CUF, Centens ungdomsförbund. Idag är hon avd.ordförande för Centerkvinnnorna, ingår i damsektionen/kiosksektionen i Furuby IF, suppleant
i Tekniska nämnden i Växjö kommun och som sagt ny ordförande i Furuby
sockenlag.

En sann entreprenör
Hon gick direkt från skolan till jobb. Gymnasiekompetens skaffade hon sig
vid sidan om då barnen var små.
Trots att Gudrun aldrig varit egen företagare så är hon en sann entreprenör. Hon hittar alltid en väg framåt. Det finns gott om företagare i hennes
omgivning.
- Jag vet hur mycket det krävs för att lyckas som egen företagare. Min
make är företagare, liksom min far var det och en annan släktning.
Stor kontaktyta
Genom sitt samhällsengemang har Gudrun en stor kontaktyta. Den kommer
väl till pass i hennes roll som ordförande i Furuby sockenlag.
Viktigt med utveckling av hela socknen
-Det viktigaste för Furuby sockenlag är att vara länken mellan kommunen
och socken samt att i alla sammanhang göra vår röst hörd. Det är viktigt att
jobba för utveckling med avseende på hela socknen, avslutar Gudrun vår
pratstund.

Köper snart sig själv en egen guldklocka
Gudrun har en härlig entusiasm och tilltro till sin egen förmåga. När jag
frågar om hennes arbetsliv så skrattar hon och säger att hon snart ska köpa
sig själv en guldklocka.
- Andra får en guldklocka då de jobbat 25 år på samma arbetsplats. Jag
siktar på 25 olika yrken/arbetsplatser, förklarar hon.
I charken, CUF-ombudsman, dagbarnvårdare, hemsamarit ...
Gudrun berättar att hon jobbat i charken på Maxi och på Hovs, hon har
varit CUF-ombudsman, dagbarnvårdare, hemsamarit, kyrkvaktmästare,
sågverksarbetare, industriarbetare, städerska (lokalvårdare heter det väl),
jobbat på Lernia industriutbildning med kursverksamhet, vikarie på förskola. Hon är utbildad inom industrin.
Idag jobbar hon som trä/metallslöjdslärare. Är det här Gudrun i ett nötskal?
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Gudrun gillar att väva trasmattor.
Är det kanske för att de är ett verkligt
signum för återvinning?
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Furuby sockenlag

Text Björn Nilsson, karta från Lantmäteriets hemsida

Furuby Sockenlag - en förening vars syfte är att verka för alla boende i socknen samt att tillvarata socknens intressen i kommunen. Sockenlaget driver
de frågor som påverkar och är av intresse för alla personer i socknen och vi
agerar gärna kontakt med kommun och länsstyrelse.
Hjärtstartare, vindkraftverk, postnummer ...
Vi har agerat, och agerar fortfarande på olika frågor som berör vår socken;
det kan vara vindkraftsplaner och utbyggnad av asfaltsverk, inköp och underhåll av hjärtstartare, ordna föreläsningar, samla in förslag på förbättringar
av vår fritidsmiljö, sponsra skolan och andra initiativ ekonomiskt, tycka till
om postnummer med mera, med mera.
Föreningen bildades 1972
Sockenlaget har verkat ända sedan 1972 och idag består föreningen av omkring 160 medlemmar (hushåll). Som medlem får man en bok en gång om
året, med bilder och material framtagen av vår redaktion, men medlemskap
ger även möjlighet till att hyra tält, stolar och bord.
Ny friska tag
Föreningen var nära upplösas under 2018 då man inte fick ihop en styrelse.
Men senare under året kunde valberedningen presentera nya kandidater som
ligger till grund även för 2019 års styrelse. Många är tacksamma att det kunde lösa sig och att det blir nya friska tag i Sockenlaget. Tyvärr blev det ingen
medlemsbok 2018 men heller ingen medlemsavgift. Därför börjar vi på ny
kula 2019 med omtag av medlemmar (och håller oss till gällande GDPRlagkrav).
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Sockenlagets styrelse presenteras på sidan två.
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Furuby byalag

Medlemmar i Attsjö Byalag äger och förvaltar Attsjös gamla skola vilken är
den gemensamma samlingslokalen i byn. Alla som bor och/eller äger mark i
Attsjö med omnejd kan vara medlemmar i byalaget.

Åldermannastämma för Furuby byalag hölls den 1 december 2018 i Furuby
församlingshem.
Närvarande var nio medlemmar. Kvällen inleddes med en god bit mat.
Lotta Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Till ålderman för 2019 valdes Lisbeth Nilsson Olsagård Furuby.

Aktiviteter som anordnas av Attsjö byalag
Det arrangeras aktiviteter genom byalagets försorg tillsammans med byalagets medlemmar. Gemensamt för de flesta av dessa aktiviteter är att de ska
vara till gagn för Attsjö skola. Detta för att byggnaden skall kunna bevaras
och kontinuerligt renoveras. Exempel på aktiviteter är knytkalaset till Påsk
där medlemmar tillsammans med släkt och inbjudna vänner träffas och umgås. Det anordnas även höstfest, föreläsningar av personer inom diverse ämnen, promenader runt Attsjön, grillkvällar etc.
Arbetet med att märka ut historiska platser och skapa en kulturrunda fortsätter samt skyltar som beskriver fågelarter och växter runt och i Lilla Attsjön
fortgår.
Information Attsjö by
För att hitta information om vad som pågår i Attsjö kan man besöka vår hemsida: www.attsjoby.se samt om man vill hyra skolan för egna engagemang
görs detta på samma hemsida.

Kvällen avslutades som vanligt med en god stämning.
Medlem i Furuby byalag är de som har mantalsatt jord inom Furuby, dvs
ägare av jordbruks- och/eller skogsfastighet. Red anmn.

Cs-HundCenter
-Pensionat
-Dagis
-Försäljning av hundmat
Välkommen att höra av dig.
Christel Söderström
Cs-HundCenter.se

Representant Sockenlaget
Mia Karlsson, 0705-558 994
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Belysning på anslagstavlan
Ingen åtgärd från byalagets sida angående rensning av stenmurarna. Det
är markägarens skyldighet. Fortsatt arbete med att få till en belysning till
anslagstavlan vid gamla affären.

-Hundkurs

Byalagets styrelse:
Ordf: Iréne Johansson, 0470-77 31 23
Stefan Karlsson, 0706-524 216
Usko Ujansivu, 0702-813 496
Charlotte Juteström, 0470-77 32 45
Fredrik Magnusson, 0470-255 67
Madelene Lindström, 0706-871 364
Klas Bronnvall, 0740-480 43

Text Klas Bronnvall foto Byalaget

Text Lisbeth Nilsson

Attsjö byalag

cs@cs-hundcenter.se
Skolan kan hyras av allmänheten.
Bokning via hemsidan: www.attsjoby.se.

070-7877630
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Kårestad byalag

Västorp byalag
Årets åldermannapar är Ann-Marie och Hans Johansson, Trångsgärde.
Datumet att ha byastämma får man själv bestämma, då går budkavlen från
hus till hus.

Text Sirkka Fransson foto Birgitta Estberg

Vilande nålen och byvandring
Vilande nålen d.v.s. damerna i byn, de som vill och kan, träffas en gång i
månaden hos varandra. Vid dessa tillfällen kan allt diskuteras, aktiviteter
planeras för att lära känna sin by.
Tex i maj var det byvandring i byns centrala delar. Då såg vi bl.a. var
grundstenarna fanns till flera byggnader och ett brännvinsbränneri.
“Knapaträdet” är en pelargonia med starkt rosa blommor som förknippas
med Västorp.

Styrelse
Karolina Fransson, ordf, 0709-221 339 Festkommitté
Kurt Joakimsson, ålderm 0705-870 903 Henrik Lövemyr, 0730-294 821
Alexandra Akhtar, sekr,
Johan Fransson, 0470-77 30 44
Tonny Fransson, led, 0730-586 882
Dan Svensson, 0470-392 24
Niklas Lefévre, kassör, 0706-188 102
Marie Ferdinandsson, suppl, 0702-195 348
Representant i sockenlaget
Någon från styrelsen
Bokning av Kårestugan
Marie Ferdinandsson, 0702-195 348
eller via hemsidan http://karestad.se/wp/
14

Medlem i Kårestad byalag
är alla som bor där och som är
intresserade. Frivilliga bidrag
bg 102-2888. Red anm.

Text Ann-Marie Johansson foto Birgitta Estberg

Den nu stora händelsen är att fibern har kommit till byn.
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Lilla Attsjön
ö
ill Attsj
t
n
e
m
Välkom la Attsjön
och Lil

våtmark som skulle locka till sig fåglar av olika arter men även många besökare. Nu 4 år senare kan vi konstatera att vi har lyckats med båda dessa
föresatser.
Sångsvan, Grågås, Tofsvipa ...
Fåglar som kan beskådas är bland andra Sångsvanarna som kommer i stora
flockar så snart isen gått upp. Grågäss samlas vid sjön under tidig vår för att
sedan fortsätta norrut, dock stannar en del par kvar och häckar. Tofsvipor
tillhör också de tidigt kommande arterna vars karakteristiska pip-läte är ett
härligt vårtecken.

Text och foto Kicki Hamilton

Skrattmås = en bra fågelsjö
Skrattmåsen är karaktärsarten och 100-tals samlas för att häcka på de små
öarna i sjön. Denna art hörs över nejden och det är bra, då de genom sitt läte
skrämmer bort objudna gäster som kråkor och korpar. Skrattmåsens närvaro
är också ett kännetecken för en bra fågelsjö. Änder av olika slag finns det
gott om, Gräsand, Vigg, Sothöns, Knipa är bara några exempel av dem som
kan beskådas. Enkelbeckasinen är den vanligaste vadarfågeln. Tranor förekommer också och några par stannar och häckar. ÖRNAR såväl kungs- som
havsörn är också arter som besöker vår sjö.

I Attsjö finns den RIKSKÄNDA Lilla Attsjön !

Många besökare
Många är de som har hittat hit under de senaste åren, inte minst fågelskådare/
ornitologer. Lilla Attsjön är riksbekant.

Historik
Sjön dikades ut i omgångar med början omkring 1845. Från 1920-talet användes sjön som odlingsmark. Där odlades säd och togs hö. Omkring 1960
började sjön försumpas – marken sjönk ihop.
Sjön användes som betesmark fram till 1990-talet. 2011 bestämde sig de
markägare i Attsjö som har del i sjön, att återskapa densamma. I det projektet
ingår också Södra.
Växjö kommuns landskapsvårdspris 2015
2015 tilldelades föreningen Lilla Attsjön, Växjö Kommuns Landskapsvårdspris. Alla i projektet och så klart även byns invånare, känner en stor stolthet
över detta fina pris. Det föreningen ville uppnå var att få till en fågelsjö/
16
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Vänsterpartiet

För kontakt:
carin.hogstedt@vaxjo.se
@hgstedt (twitter)
Facebook
www.carhog14.se (blogg)
Nytt och krytt från Vänsterpartiet i Växjö kommun.
Efter valet 2018 har (V) flera nya namn i ledningen för kommungruppen
och (V) Växjö. Maria Garmer, bosatt i Viås, ordinarie i kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen, maria.garmer@vaxjo.se
Johnny Werlöv, bosatt i Kråkenäsryd, gruppledare, ordinarie i fullmäktige
och tekniska nämnden, johnny.werlov@vaxjo.se
Björn Kleinhenz, bosatt i Viås, politisk sekreterare i kommungruppen,
ordinarie i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden, bjorn.kleinhenz@
vaxjo.se

Fasadtvätt
Ytförsegling
Alg&mossbehandling
Klotterskydd
Målning

Elisabet Flennemo, bosatt på Teleborg Växjö, ordförande i V Växjö, ordinarie i fullmäktige och i nämnden för arbete och välstånd, elisabet.flennemo2@vaxjo.se
Inte ny men kvar är Carin Högstedt, Sandsbro Växjö, ordinarie i fullmäktige och omsorgsnämnden, carin.hogstedt@vaxjo.se
För information om våra politiska förslag i kommunen, se www.vaxjo.
vansterpartiet.se. Vi finns även på facebook.

www.vendado.se
Klas Bronnvall
0761- 482 003

Ta gärna kontakt! Vi vill höra era idéer för landsbygdens och småorternas
utveckling i allmänhet och Furuby i synnerhet.
18
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Furuby Bygg AB
Fredrik Andersson

Renoveringar
Tillbygge
Reparationer
mm

Årsk
o
Telefon:
Dagk rt 100 kr 070-566 73 66
ort 2
0 kr
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Har du förslag eller vill diskutera något som gäller din by
så hör av dig till:
Bernt Swärd		
Gudrun Holmberg
Anders Johansson

Frågor som vi jobbar för
Levande landsbygd
Centerpartiet arbetar för en levande landsbygd och öppna landskap. Furubycentern tycker det ska vara lika enkelt att bo på landet som i stan, men det
förutsätter bättre infrastruktur såsom bra bussförbindelse, fiber samt närhet
till affär, förskola/skola/fritids. Det finns många som väljer att flytta ut på
landet för en bättre livskvalité.
Gång och cykelväg.
Furubycentern stödjer och bearbetar kommunen och Trafikverket om belyst
gång/cykelväg utmed väg 846 från busshållplatsen till kyrkan i Furuby. En
självklarhet kring alla busshållplatser utmed en väl trafikerad landsväg. Här
gäller gående före bilist bl a med sänkta hastigheter.
Tomter
Furubycentern vill att fler ska få tillgång till byggbara villatomter på landsbygden för byggnation av en- eller flerfamiljsbostäder. Även att Vidingehem
satsar på fler lägenheter på denna sidan av kommunen.
Trafik
Det är mycket trafik i korsningen väg 852/25/846 och mer lär det bli när
Asfaltverket utökar sin verksamhet. Vi vill att trafikverket bygger på bra avkörningsfiler, det räcker inte bara med sänkt hastig till 70 km/h.
Förskola/skola
När det blir generationsskifte i byarna och det byggs om en och annan fastighet så måste förskolan/skolan få resurser och arbetsyta till lokaler. Allt för
att bedriva den bästa verksamheten.
22

Hemmesjö
Furuby		
Kårestad

070-643 86 37
073-024 04 68
070-594 21 42

Du är välkommen att bli medlem hos oss i Centerpartiet. Kontakta någon
av personerna ovan eller läs på partiets hemsida hur man blir medlem. Inom
centerrörelsen finns även ungdomsförbundet CUF, Centerkvinnorna och
Centerstudenter.
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Endast svenska varor - Egenodlat - Lokalproducerat - Närproducerat
•
•
•
•
•

Potatis - mjöliga och fasta sorter
Ägg från gårdens egna frigående höns med sjöutsikt
Lokalproducerad honung, ekologiska rapsoljor mm
Grönsaker, rotfrukter och blommor efter säsong
Ost, syrade grönsaker & kombucha

Karin & Christer
Tel 070-28 48 555

www.sjolyckorna.se

Vi finns också på Facebook!
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Vindkraft - Furuby socken?

Vindkraftspark i Lysteryd
Det internationella företagskonglomeratet Bay.Wa.r.e. Scandinavia AB har
sedan sommaren 2018 fått tillstånd att uppföra tio st 220 m höga vindkraftverk. Dessa kommer att placeras i direkt anslutning till Lysteryd-FurubyVästorp och synas på kilometers avstånd i alla riktningar.
Föreningen Byliv Furuby Socken gör skillnad
Sedan flera år har BFS (Byliv Furuby Socken) arbetat med att denna exploatering ej ska genomföras. Det finns fortfarande möjligheter att stoppa detta
och vi arbetar fortgående med att detta ska ske.
Sätter fokus på konsekvenserna
Arbetet som utförs av BFS gör skillnad, framförallt på lång sikt. Genom
att ständigt ifrågasätta BayWa´s utredningar och fakta sätter BFS fokus på
de konsekvenser som denna etablering innebär för bygden. BFS har hittills
lyckats fördröja projektet såpass att t ex ett av tillstånden för expolatering
förföll.

För frågor och feedback, kontakta gärna föreningen
bylivfurubysocken@gmail.com
Klas Bronnvall, 0761-482 003
Lillemor Blanc, 0705-537 379
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Fiska i
Kårestadån
Årydsjön
Attsjön
Tryllsgöl

Årydsjön

Text Klas Bronnvall

För att bli medlem: 250 kr fullvärdig medlem eller 100 kr stödmedlem
- SWISHA till nr: 123 378 33 13 (Skriv förnamn, efternamn och by)
- Betala till BG 894-4704 (Skriv förnamn, efternamn och by)

Foto Birgitta Estberg

För mer info besök: www.bylivfurubysocken.se
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Årydsjöns fiskevårdsområde

Kårestadåns fiskevårdsområde

Fiskekor
ts
Knutsso äljs av Dennis
n, Furub
yK
77 32 83
och buti ullagård
ken i År
yd.

Fiskekort
Årskort utan nät 150:Årskort med ett nät 300:- (nätfiske får ske 1/6 – 31/12)
Årskort trollingfiske 300:Gästkort 150:-/st, för fiske tillsammans med ordinarie fiskekortsinnehavare.
Dagskort 50:Dagskort trollingfiske 100:Gösfiske
Det är tillåtet att fiska gös i Årydsjön.
Vissa regler finns för detta fiske:
Endast fyra spön per båt får användas.
Max två gösar per båt o dygn får fångas.
Minimimått på gös är 35 centimeter.
Styrelse
Gillis Fransson, ordförande, 0470-77 30 58
Jörgen Johansson, kassör, Furuby
Dennis Knutsson, sekr, Furuby, 0470-77 32 83
Christine Kvennefeldt, ledamot, Skogssällskapet
Kjell Ljunggren, ledamot, Kårestad, 0705-677 210
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Regler för fiske
Varje fastighetsägare får fiska fritt inom respektive rote. För personer som
inte har fiskerätt kan man lösa fiskekort som gäller för handredskap. För
kräftfisket gäller särskilda villkor, och endast för fiskerättsinnehavare.
Barn under 15 år får fiska fritt inom fiskevårdsområdet.
Fiskekort kan köpas av Kjell Ljunggren, Patrik Karlsson och Dennis Knutsson ett veckokort kostar 20: - och ett årskort 100: Fiskek
ort
K
jell Lju
Styrelse
n
Patrik K ggren
Kjell Ljunggren, Kårestad, ordf, 0705-677 210
arlsson
Dennis
Patrik Karlsson, Kårestad, kassör, 0470-77 30 35
Kn
Veckok utsson
Jan Forsman, Ramnåsa, sekr, 0470-341 60
ort 20:
Årskort
Dennis Knutsson, Furuby, 0470-77 32 83
100: Peter Lindström, Attsjö, 0470-77 32 33

Text Kjell Ljunggren foto Estbergs

Text Gillis Fransson foto Estbergs

Kårestadåns fiskevårdsområde omfattar Kårestadån från gamla bron över
väg 25 i söder till utloppet från Linnebjörkesjön i norr. Detta omfattar Kårestad, Furuby, Attsjö och Ramnåsa fiskerätter i ån, inkl Skärsjön.
Ett fantasktiskt naturskönt stycke natur för den som ger sig tid att vandra eller
paddla kanot. Genom skärv och långsträckta mader är upplevelsen optimal.
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Text och foto Madelene Lindström

Attsjön - Tryllsgöl

Ca 3 km nordost om Attsjö by, på vägen mot Holmahult ligger Tryllsgöl som
ingår i Attsjön - Tryllsgöls fiskevårdsområde.
Sjöarna ligger i en vacker ostörd natur, ingen bebyggelse finns i närheten,
bara skog. Genom sitt avskilda läge och vildmarksnatur erbjuder sjöarna
både trevligt fiske samt rekreation och avkoppling. Båt disponeras av kortinnehavare i mån av tillgång.
Attsjön
Attsjön ligger belägen mitt ute i Attsjöskogarna i en vacker orörd natur. Sjön
som är på 30 hektar är en välbesökt sjö både av byborna i Attsjö och utav
utomstående som gillar att fiska eller bara vara ute i den vackra naturen. Här
finns även en fin grillplats med brygga och båtar att låna för den som ska fiska.
I sjön finns det gädda, abborre, brax och även någon enstaka mört. Signalkräftor har även planterats in och fiskas årligen utav fiskerättsinnehavarna.
Med lite tur kan man få se lommen och fiskljusen häcka här på våren.
Idag är stora delar av sjön dyig men tidigare har det varit en badsjö.
På mitten av 60-talet beslöt man att börja kalka sjön mot försurning. Initiativtagare till detta var Aron Lindström.
Då rodde man ut med stora säckar med kalk. På vintern körde man istället ut
med traktorer på isen och lät sen kalken följa med smältisen. Idag är det Lessebo kommun som kalkar sjön då vattnet från sjön rinner ut i Fibble-å och
vidare ut i Rottnen, som till största delen, tillhör Lessebo kommun.
Årskort
200:Fiskekorten säljes av
Dagkort
50:Allan Karlsson, Attsjö Skönstorp, 0470-77 32 42
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Gymmix motto är bra och säker träning nära dig.Vi håller till i skolor och
hallar runt om i kommunen och våra ledare och instruktörer är alltid välutbildade.Vi har många aktiviteter att erbjuda tex; gruppträning, danspass,
vattengympa, yoga, pilaterspirales, Taichi1Bamse och familjegympa samt
parkour.
Våra terminsavgifter är låga 500 kr och då får du gå på så många pass du
orkar och hinner.

I Furuby erbjuder vi:
RYGG-CORE-GYMPA onsdagar 19.00-20.00
Passet innehåller styrka, balans rörlighet och pulshöjande övningar utan
hopp. Vi jobbar mycket med bålens muskler.
Lena J. 0739-601 070
MEDELGYMPA söndagar 18.30-19.30
I medelgympan jobbar vi med högre puls. Det ingår hopp och löpning, men
det går lika bra att ta steg eller gå. Gympan skall vara rolig och du ska må
bra av den.
Ellinor K. 0705-337 179
Bägge passen avslutas med nedvarvning samt stretch och allt sker till passande musik.
BAMSEGYMPA tisdagar 16.15
Elin B 0760-436 952
Besök gärna vår hemsida www.gymmix-vaxjo.se

Text Lena Jakobsson
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”När var och en sin syssla sköter, så går
det väl evad oss möter”
Citat från Hustaflan. Sveriges Pensionärsförbund SPF försöker efterleva det.
SPF arbetar på tre olika nivåer:

Text Harald Leandersson foto Birgitta Estberg

Riksnivån arbetar för
Bättre pensioner
Sänkt skatt för pensionärer
Höjda bostadstillägg
Äldres rättigheter i samhället
Regionnivån arbetar för
Bättre bostäder för äldre
Bättre äldreboenenden/vård/mat/social
stimulans
Motverka ensamhet

www.spf.se

Bilder från våra träffar
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Besök i Växjö stadsträdgård, mars 2019

Mat årsmötet, feb 2019

*Kom på ett månadsmöte eller anmäl dig på hemsidan.

Bli medlem*!

Vi är en av Sveriges största
pensionärsorganisationer.
Hos oss delar du gemenskapen med ca 260 000 i
föreningar över hela landet.
Vi arbetar för att skapa
bättre villkor för äldre - och
ett aktivt liv för dig som
senior.
Med medlemskapet får du
också massor av förmåner.
Och tidningen:

Bussutflykt Söderåsen, maj 2018

Vandalorum, feb 2019

Lokalnivå - som Furuby SPF
På lokalnivå lägger vi ner mest ansträngningar på att det som är trevligt och
stimulerande i föreningen. Vi träffas tre gånger per ”termin”. Då är det förutom trevlig samvaro med god mat, kaffe, också föredrag/bildvisning/underhållning.
Arbetsgruppen Nytta och Nöje ordnar flera resor/utlykter/studiebesök varje
termin. I år planerar vi bl a en träff för alla över 65 år i socknen någon gång i
augusti. Det kommer att gå ut inbjudan till alla kvalificerade sockenbor.
Dessutom boule, trådslöjd, studiecirkel ...
Förutom dessa träffar, så spelar vi boule. På sommaren på Furuby IF:s grusplan, på vinter i Hovmantorp sporthall. Varje onsdagsförmiddag är det en
liten grupp som sysslar med trådslöjd/luffarslöjd i församlingshemmet.
Som pensionär är man fullt sysselsatt.
Besök vår hemsida - enklast genom att skriva ”spf furuby” i sökrutan.

Ölprovning Trädskogen Bryggeri Åryd, nov 2018

Kokoll Våraskruv, maj 2018
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Furuby sockens första naturreservat!

Foto från aktuell hemsida

Prästanäset

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett förslag till naturreservat på Prästanäset efter ett initiativ från fastighetsägaren Växjö stift.

kulturhus

Husqvarna museum
Åsens by, Aneby
Gummifabriken*, Värnamo

*numera Värnamos

Årets
bussutflykt
Ons 22 maj 2019

Vartorps kvarn o Lundens naturreservat Rottne tis 7/5 kl 10.15

Vartorps kvarn från 1860-talet är helrenoverad och i full funktion.
Kvarnchefen guidar oss och vi får också se kvarnen i arbete.
Vi äter en lätt lunch och vi får smaka på bröd gjort av mjöl malt på
kvarnen. Efter lunchen besöker vi Lundens naturreservat - med hagar
och ängar, skogar och myrar, sjöar och vattendrag.
Månadsmöten våren 2019 - kl 16.00 i Församlingshemmet F-by

Fre 17 maj, Claes Lissing pratar om järnvägen
mellan Attsjöskogarna och Åryds bruk, som under första tredjedelen av 1900-talet användes för
transport av timmer. Sedvanlig förtäring o fika.

Intresserad - kontakta någon av oss i Nöjesgruppen
Birgitta Estberg 0709-544 233, birgitta@estberg.se
Christer Estberg 0470-77 32 80, 773280@gmail.com
Lena och Kurt Jakobsson, 0470-77 31 42, 0470773142@telia.com
Stig Söderberg, 0705-611 341, linneberga@hotmail.com
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Text och foto Länsstyrelsen

Foto från aktuell hemsida

Furuby sockens sydspets
Naturreservatet består av sammanhängande tallskog på en landtunga som
sträcker sig ut i den nordvästra delen av sjön Rottnen i sydöstra delen av
Växjö kommun. Området är således omgärdat av vatten i tre väderstreck
(väster, söder och öster). I norr gränsar området till skogsmark. Genom hela
området löper en grusväg i nord-sydlig riktning. Den småkulliga landtungan
är uppbyggd av näringsfattig blockig morän och vegetationen domineras av
tall med inslag av gran och lövträd som t.ex. björk, asp, rönn och sälg. Markvegetationen består till största delen av blåbärsris. I norra delen av reserva33

knutna till en sammanhängande tallskog med stort inslag av lövträd så att
den biologiska mångfalden bevaras och stärks.

tet finns en sumpskog (Nässjamossen) där markvegetationen domineras av
skvattram. Även två mindre områden med sumpskog finns. I områdets södra
del finns ett mindre lövdominerat område med bland annat ek och hassel.

Området har sluppit utdikning
I en storskifteskarta från 1790 över ”Fägersta Bys och Högstorps Skog och
Utägor” klassas Prästanäset som skogsbevuxna utägor och Nässjamossen i
norra delen är utmärkt som kärr. Samma naturtyper går att se på ekonomiska
kartan från 1949 samt på flygfoton från 1960- och 70-talen. Informationen
tyder på en lång skogskontinuitet i området. Senaste huggningen i skogen genomfördes åren 1974–1976 då man röjde området i naturvårdssyfte. Många
skogskärr har dikats till förmån för det moderna och storskaliga skogsbruket
men på Prästanäset har kärret fått vara kvar.
På Prästanäsets södra del finns lämningar efter bebyggelse i form av ett torpområde med bland annat en husgrund och en jordkällare. Enligt handlingar
i Riksarkivet etablerades torpet Näset under Fägerstad prästgård år 1829.
Torpet kan även ses på Generalstabskartan från 1871. Enligt Riksarkivet så
övergavs platsen år 1937.

Spår av den gammal inägomark
Det går att se spår av den gamla inägomarken som i dagsläget inte brukas
längre och är mer eller mindre igenvuxen. I detta lövdominerande område
finns lämningar från en gårdsmiljö.
Äldre sammanhängande skog med stora naturvärden
Längs strandkanten, som en ram runt det lövdominerade området, växer
tallskog. Här finns några riktigt gamla tallar. Naturreservatet omfattar också
omkringliggande småöar där skogsbruk ej bedrivits. Rottnen tillhör Ronnebyåns avrinningsområde. Områdets stora behållning ligger i att skogen
är äldre och sammanhängande och saknar fragmentering i form av hyggen.
Området har redan idag stora naturvärden, vilka kan öka ytterligare genom
att skogen sköts med till exempel naturvårdsbränning som gynnar tall och
ger ökat lövinslag.

Om ni hör av någon som har mer historia att berätta om området får de
mer än gärna kontakta oss. Love Eriksen (love.eriksen@lansstyrelsen.se)
är handläggare hos oss på Länsstyrelsen.

Foto Birgitta Estberg

Foto Birgitta Estberg

Stärka den biologiska mångfalden
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara naturmiljöer och arter
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Svenska kyrkan, Hemmesjö -

Furuby församling

Trovärdigt, app, Facebook, hemsida, affischer
Församlingen har ca 1700 medlemmar och är en del av Växjö pastorat. Vi
har tre kyrkor inom vårt område: Hemmesjö gamla kyrka, Hemmesjö nya
kyrka (som ligger i Billa) och Furuby kyrka. Församlingshem finns i Billa
och i Furuby, mittemot kyrkorna. Båda församlingshemmen används för kör
och annan verksamhet. Man kan också hyra lokaler om man behöver stor
plats och bra kök till någon festlighet eller sammankomst. Vi firar gudstjänst
varje helg i någon av de tre kyrkorna. Hemmesjö gamla kyrka används mest
på sommaren eftersom det inte finns någon värme där. Grupper av föräldrar
och barn träffas varje vecka i församlingshemmet i Billa.
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Text från Svenska kyrkan

Furuby kyrka

Foto Birgitta Estberg

Informationskanaler
Det finns flera sätt att hitta information om vad som händer i församlingen:
- Magasinet Trovärdigt kommer 8 gånger per år och innehåller aktuell info
om gudstjänster och annan verksamhet. Trovärdigt delas ut med tidningen
Magazinet.- Vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo/hemmesjo-furuby-forsamling - Affischer vid/i kyrkorna och församlingshemmen samt på
anslagstavlor runt om i byarna. Det finns också appen ”Kyrkoguiden”
I Hemmesjö-Furuby församling arbetar
Församlingsexpeditionen Annelie Belestam, 0470-70 48 80
Kyrkogårdsvaktmästare Patrik Geijersson, 0470-70 49 54
Kyrkvaktmästare Usko Ojansivu, from 2019-06-01
Håkan Floreby, 0470-70 49 53
Församlingspedagog Carina Nordmark, 0470-70 49 51
Kyrkomusiker Karin Severin, 0470-70 49 75
Präst Ursula Björkman Sjögren, 0470-70 32 04
Ovanstående fasta nummer är kopplade till mobiltelefoner.

och Facebook.

Församlingsrådet:
Monica Gustavsson ordf 0703-024 244
Christina Leandersson, vice ordf 0470-77 30 45
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Kyrkliga syföreningen
Missionsauktionen
Under senare delen av 1800- och början på 1900-talen bildades många missionssyföreningar. Kvinnor i socken samlades, sydde, stickade, virkade alster
som sedan skulle säljas för att inbringa pengar till Svenska kyrkans mission i
Afrika och Asien. Försäljningen skedde vid ”missionsauktionerna”.
Även Furuby
Så gjordes också i Furuby och här har vi kvar denna förening. Men auktionerna och hjälpinsatserna har förändrats. En stor del av det vi får in går till
Svenska kyrkan i utlandet. Det är en sammanslagning av flera kyrkliga hjälporganisationer. Men det går också pengar till flera andra, t ex Kvinnojouren i
Växjö, IM, Läkare utan gränser m.fl..
Inte så mycket handarbeten längre
Auktionen är på Domsöndagen i mitten av november. Numera är det mesta
som säljs inte handarbeten, utan alla möjliga saker, som godhjärtade människor har skänkt. Förra auktionen inbringade cirka 35.000 kronor. En ökning
med över 10.000 kronor från 2017.

Text Christina Leandersson, foto Birgitta Estberg

Vi tackar alla som hjälper till, och önskar ännu fler välkomna till årets auktion i november.
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Utställning i kyrkan i samband med Missionsauktionen 2017

Missionsauktionen 2017

Våra kontaktpersoner
Furuby: Vivianne Steen, 0470-77 31 67
Fägerstad: Inez Paulsson, 0478-408 42
Kårestad: Helen Runbert, 0470-77 31 96
Attsjö: Irene Johansson, 0470-77 31 23
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Varför bor du i Furuby socken?

Hundar och natur i Fägerstad
Joakim Engdahl, som driver ICA-butiken i Hovmantorp, flyttar i veckan in
med sin fru Anette i sitt nybyggda hus Ekebacken i Fägerstad. Fast egentligen har de bott i Fägerstad sedan november 2018 - i sin husvagn.
- De som köpte vårt tidigare hus i Hovmantorp ville flytta in före jul, och
det gick utmärkt att bo i husvagnen, försäkrar Anette.
Tränar och tävlar hundar i spår, sök och skyddsarbete
Jag ringer Joakim för att få veta varför han flyttat till Fägerstad. Han berättar om sitt hundintresse och om möjligheten som dök upp då Prostgården i
Fägerstad skulle säljas. Familjens stora intresse är brukshundar och att träna
och tävla med dem. Hundarna tränas i spår, sök och skyddsarbete.

berättar Joakim. Det är skönt med stora ytor när jag tränar hundarna, anser
han. Och så är här väldigt tyst, vackert och idylliskt.
Och jag håller med.
Flyttar från Hovmantorp till Fägerstad
Utöver bostadshus har Joakim och Anette också byggt ett rejält garage. Han
vill vara säker på att bilen kommer att få plats i garaget.
- Bilen har tidigare alltid fått stå på gatan, kommenterar Joakim.
Jag besöker Joakim, hans fru Anette och deras hundar för att ta några bilder.
Anette visar mig runt i deras nybyggda hus. Där finns gott om plats både
för dem och hundarna. Huset är ett aktitektritat stenhus.
- Jag vill inte ha ett trähus. Stenhus kräver mindre undehåll, anser hon.
Det har också inneburit att vi varit mycket mer delaktiga i byggandet jämfört med att köpa ett nyckelfärdigt hus. Då handlar det mest om att titta på.

Text och foto Birgitta Estberg

Delaktiga i byggandet
- Vi har varit med hela tiden och lyft på varenda sten, försäkrar båda.
De är väldigt nöjda med byggfirman och husbygget gick snabbt. Bottenplattan var klar sommaren 2018 och huset inflyttningsklart i april 2019. De
hade tur med vädret och det regnade väldigt lite på huset under byggnationen. Även gräsmattan är på gång och runt omkring i naturen lyser det av
påskliljor planterade för ett år sedan.
- Vi hoppas får bo här i många år, åtminstone 20-25 år, avslutar Anette.

- Barnen började bli stora och jag ville odla ett nytt intresse, så jag åkte och
köpte en hund, säger Anette med glimten i ögat.
Det var för tio år sedan. Snart skaffade Joakim också hund och så accelererade intresset, vilket medförde ett behov av mer utrymme och ”egen” natur.
- Jag har också alltid drömt om att bygga ett eget hus och att bo på landet,
40

Här finns gott om plats för hopp och lek med hundarna
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Tre systrar flyttar till Kårestad
Först flyttade Helen Runbert och Roger Mengel till fd affären i Kårestad,
det var i augusti 1991.
- Jag ville ha lite mer utrymme och ha närmare till djur och natur, berättar
Helen.
Hennes dröm, när hon var liten var att gifta sig med en bonde. Så blev det
nu inte, men hon jobbade i 14 år med att sköta korna på Lillegård.

Solhäll 2019

Helen berättar att hon egentligen skulle vilja bo på en liten bondgård
där hon kunde odla och ha djur som höns, får och kanske kor?

Text och foto Birgitta Estberg

Skola, bra kommunikationer, vänligt mottagande
Kårestad uppfyllde mina krav. Det fanns en skola i socknen, bra kommunikationer med Växjö och yttervärlden. Dock ingen affär. Det var ju just den
fd affären hon själv hade bosatt sig i. Hon berättar också att i början var det
flera Kårestadbor som ville att hon skullle öppna affären igen.

Grannfastigheten ledig och
Susanne kommer efter
Även hennes syster Susanne ville ut på
landet så när grannfastigheten blev ledig
för uthyrning så flyttade hon också till
Kårestad med sin famlj.
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Österut från Växjö?
Susannes man Mats, som är från Moheda var, från början, inte så tilltalad
av att flytta till Kårestad. Det ligger ju österut från Växjö. Fast nu har han
bott i Kårestad sedan mitten av 90-talet.
Efter några år blev Solhäll, mitt i Kårestad by, ledigt och Mats och Susanne
flyttade dit. De har renoverat hela huset, anlagt trädgård och mycket mera.
Fastigheten ligger högt med en härlig utsikt.
- Kårestad är lugnt och fridfullt, mina systrar finns här och så är det nära till
Växjö, svarar Susanne, på frågan om sitt boende.

Från Stockholm till Kårestad
När Susanne med familj köpte Solhäll blev
deras tidigare bostad ledig och då passade
Karin med familj på. Att bo i Stockholm med
barn var inget hon eller hennes man Ulf ville
och vips så bodde också de i Kårestad.
-Jag tycker om att bo nära naturen, kommenterar Karin.
Precis utanför huset finns ofta älg, rådjur,
gäss, tranor, ekorrar, massor av småfåglar,
harar, fasaner och t o m sångsvan.Vi behöver
inte åka till något zoo.
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Badplats och nästan sjöutsikt
Joel Strömberg och Jasmine Rydiander med familj flyttade till Häradsvägen
i Furuby för knappt ett år sedan. Tidigare bodde de i hus i Växjö.
- Vi vill bort från Växjö och gärna österut, berättar Jasmine. Vi kollade
också i Risinge, där det fanns tomter till salu.
Jag besöker dem i deras hem i Furuby. Huset ligger härligt högt, fritt och så
har de just nu sjöutsikt.
- När löven kommit så ser vi tyvärr inte sjön längre, berättar Joel.

Drömmar o verklighet

Vi i redaktionen frågar boende i socknen varför dom bor just här. Själv är
jag inflyttad från Skåne. Jag har nu bott i Kårestad i nästan 50 år. Att jag
hamnade i den här regionen berodde på det jobb jag fick på dåvarande AB
Teleunderhåll. Alternativet med avseende på jobb var Stockholmsregionen.
Uppväxt på landet
Jag är uppväxt på en bondgård i sydöstra Skåne. Att hyra, eller köpa hus i
Växjö ville jag inte. Det tog två år att hitta Kårestad Södrekvarn, och det var
på håret att några andra hann före. De viktigaste kriterierna:
•

Text och foto Birgitta Estberg

•
•
•
•
•
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Välkomna!
Vi bor fortfarande kvar efter nästan 50 år. Vi trivdes bra från första början. Vi
flyttade in på sommaren och redan första veckan kom våra närmsta grannar

Text och foto Birgitta Estberg

Badplats nära
På frågan varför det blev Furuby så framhåller Joel framför allt närheten till
badplatsen.
- Det tar bara fem minuter att gå ner och ta ett dopp, kommenterar Joel.
Barnen verkar också ha funnit sig väl tillrätta i Furuby. På en direkt fråga
från mig så nickar de.
Jasmine, som är föräldraledig, berättar att det varit väldigt lätt att få kontakt
med grannarna.
Det finns en mamma till som är föräldraledig på samma gata. De blev
bjudna på kräftskiva i augusti då de bara bott i huset i några månader. Alla
hälsar på varandra. Jag frågar om de saknar en affär. Jasmine berättar då att
hon, vid ett tillfälle, saknade ägg.
- Jag frågade bara en av våra grannar och visst fick jag två ägg.

Öppet landskap. Jag är ju som sagt skåning och det får absolut inte var
skog överallt. Då har man ju ingen koll på omgivningen.
Någon form av vattendrag - jag var van vid att ha nära till havet.
Inom 20 km radie från Växjö. Vi ville inte ha för långa arbetsresor.
Möjlighet att ha hund och katt. Gärna också andra djur.
Frihet och utrymme, inte alltför nära till grannar. Vi ville också haft lite
större areal - men man kan ju inte få allt.
Lugn och stillhet. Nära till avkoppling. Efter en intensiv dag på jobbet
var det fantastiskt skönt att komma hem.

Hästarna här på bilden är inte mina, men under
många år hade jag egna. Våra kissar följer med
och hämtar morgon-tidningen. Härligt!
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Grus- och bergtäkter, modernt skogsbruk, Gudrun
Jag har aldrig ångrat att jag bosatte mig i Kårestad, men skulle med dagens
erfarehet kanske lagt till ytterligare villkor. Just vårt krav att vårt boende
skulle vara max 20 km från expansiva Växjö (visste vi inte då) medförde att
vi fick inte bara en utan två grus- och bergtäckter inom, för oss hörbart område. Det är verkligen inte tilltalande att istället för naturljud störas av ljud
från skutslagning och stenkrossning.
Det är också riskabelt att bo nära skog om man inte äger skogen själv. Den 12
december 2004 kom jag hem strax för kl 22 på kvällen. När jag klev ur bilen
så både såg och hörde jag en stor skogsmaskin på andra sidan ån. Efter någon
vecka var nästan all skog i vårt närområde på andra sidan ån borta. Eftersom
marken inte var frusen så var skadorna i marken dessutom förfärliga. Att
stormen Gudrun kom ca tre veckor senare gjorde ju inte saken bättre. Men
Gudrun väcker ändå inte så mycket smärta som avverkningen.

Text och foto Birgitta Estberg

Frihet, kreativitet och massor av vänner och härligt umgänge
Om man summerar så skulle jag idag valt att bosätta mig lite längre bort från
en riksväg. Om möjligt köpt ett större landområde. Men viktigast, socknen
ger och har gett oss massor av vänner med härligt umgänge och kanske bäst
av allt, behöver vi hjälp så finns den här.
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Vackert och skönt också på vintern. Är det kallt eldar vi i kökspannan.

Text Birgitta Estberg foto Stibbe Arthursson

hem till oss och bjöd på fika. Lantbrukaren som hade marken utanför vårt
var också väldigt tillmötesgående och hjälpte oss tillrätta med en del av det
praktiska. Tex att få ordning på vägen fram till vårt hus.

Stig-Göran ”Stibbe” Arthursson, ny
ordförande i Furuby IF. Han har på varit
emgagerad i föreningen sedan koltåldern.

Ny ordförande i FIF
Stig-Göran Arthursson har blivit ny ordförande i Furuby IF. Han har ett långt
och stort engagemang i Furuby IF. Hans far Arthur Ludvigsson var med och
startade föreningen 1933. Själv har han varit ordförande en gång tidigare för ca 30 år sedan.
- Jag ska inte bli långvarig den här gången, kommenterar ”Stibbe” som han
allmänt kallas. Föreningen behöver en ordförande som är yngre än vad jag
är, anser han, 68 år ung.
Över 800 matcher i FIF
Fotboll är och har varit Stibbes stora intresse och han har själv varit aktiv fotbollsspelare i Furuby IF under många år. Stibbe berättar också att han under
en period var värvad till Växjö BK, men han var snart tillbaka i Furuby IF.
Han trivdes helt enkelt bättre där.
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Naturfotograf, hobbysnickare, fågelskådning o husrenovering
När jag kommer för att intervjua Stibbe jobbar han med husets veranda. Den
ska få en uppfräschning. Han och hans fru Marie har bott i huset i 39 år.
Innan de flyttade in renoverade de huset till stor del själva.
Stibbe visar mig också en del finsnickerier han gjort. Två andra intressen
som han har och är fågelskådning och naturfotografering och för något år
sedan var han tillsammans med sin systerson i Finland och fotograferade
björnar.

Vårens program
Vårens aktiviteter drar snart igång på
riktigt. Första tipspromenaden på annandag påsk och den 26 april kl 18.45
har fotbollslaget sin första hemmamatch för säsongen då de ska möta
Virestad på Furuvallen.
Bjuds på tårta och kaffe
Då bjuds alla besökare traditionsenligt på kaffe och tårta. Sedan kommer
fler matcher, Valborg 30 april, Furubyloppet 15 juni och Midsommarfirande 21 juni.

Foto Birgitta Estberg

Fotbolls-, ungdoms-, dam- och motionssektion
Vi pratar vidare om Furuby IF. Stämingen i klubben är positiv och vi har hyfsad ekonomi, anser Stibbe. För att driva en idrottsförening behövs det många
aktiva i klubben. För att få in pengar sköter föreningen fastighetsskötseln åt
Vidingehem, där Per-Åke Tersmark gör ett jättejobb.
Stibbe framhåller även damsektionen som sköter kiosken och fixar tipspromenader och numera har FIF:s damsektion även övertagit genomförandet av
valborgs- och midsommarfirandet.
De engagerade föräldrar, som ställer upp som tränare och ledare för ungdomssektions två lag, är oerhört viktiga för FIF.
Ett antal gånger per säsong träffas ett gäng äldre herrar för att sköta underhållet på tex klubbstugan.

FIF har ambitionen att bli ett topplag i serien
Fotbollslaget spelar i år i div 6 och med flera spelare som återvänt till FIF
har vi ambitionen att bli ett topplag i serien. Vi hoppas att alla vill komma till
Furuvallen och stötta vårt lag.
Utöver fotboll så finns också en motionssektion som spelar ”gubbafotboll”
och innebandy. Än så länge finns det inget flick- eller damlag.
- Men det kommer nog snart, tror Stibbe.

Damsektionen arrangerar numera
firandet av Valborg och Midsommar

An

mä

Från vänster sportchefen Per Samuelsson, lagledaren Björn Gustavsson
och de båda assisterande tränarna Niklas Andersson och Eric Rosander.
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Kontaktuppgifter hittar du på www.furubyif.se.
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Hembygdsföreningen Hovmantorp - Furuby

Text Ulla Browne foto Christer Estberg

Glasbrukshistoria och museum

Sommarens aktiviteter
Föreningen önskar alla välkomna till hembygdsparken under sommaren
2019. Startskottet för sommarens aktiviteter går vid Midsommar. Därefter
kommer vi att ha öppet i stugorna och våffelkafé varje söndag. Under augusti
kommer teaterföreningen RAMP att spela teater och vi kommer åter att få
bekanta oss med Lyckemos invånare och deras äventyr. Vi kommer också att
arrangera cykelutfärder i augusti. Håll utkik i tidningen och på affischtavlor
för detaljer om sommarens aktiviteter!

Hov

man

torp

5 olika glasbruk i Hovmantorp
Hofmantorps glasbruk 1859 - 1878, vilket tillverkade fönster- och småglas.
Ett sextiotal anställda. Efter en brand 1878 lades bruket ner.
Strömbergshytta fd Lindefors glasbruk 1876 - 1979, tillverkade drivet glas,
slipat, etsat och målat glas samt pressglas och buteljer. Den blåtonade kristallen blev brukets varumärke. Även här bidrog en brand till nedläggningen.
Sandviks glasbruk 1889 - 2005 Här tillverkades hushållsglas, slätt och slipat
glas i sodaglas och halvkristall. Synonymt med Sandvik var det svagt bruntonade eller topasfärgade blåsta glaset.
Bergdala glasbruk 1889 - fortfarande i drift. Produktionen bestod av hushållsglas och senare av buteljer, burkar, flaskor och medicinglas. Den blå
kanten på glaset, som tillverkas fortfarnade, blev tidigt ett kännetecken.
Hovmantorps Nya Glasbruk 1905 - 1978, tillverkningen utgjordes av hushålls- och pressglas samt målat glas.
Studioglas Strömbergshyttan 1987 - 2007 Här blåstes bruks- och konstglas i
såväl egen som i andra konstnärers formgivning.
Kontaktperson: Ulla Browne ulla40264@gmail.com

Glasverkstadsmuseum
Sommaren 2018 invigdes den nya attraktionen i Hovmantorps hembygdspark.
Numera finns ett museum i Amundsboden, som speglar den tid då Hovmantorp var en stor glasbruksort i Kronobergs län.
Alla glasbruk förutom Bergdalahyttan är borta idag och yngre generationer
vet snart inget om Hovmantorps glasbrukshistoria. I museet är en glashytta,
som åskådliggör hur det såg ut förr i tiden, uppbyggd. Verktyg, formar och
olika redskap som användes vid glastillverkning liksom en modell av en
glasugn ingår i samlingarna.
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Hembygdsföreningen Hovmantorp - Furuby

Har du information om Furuby socken?
Hembygdsföreningens verksamhet i Furuby socken har under ett antal år
varit synonymt med någon vår-/sommaraktivitet på Kyrkeryd eller kulturföreläsningsarrangemang vid den årligt återkommande Furubyafton på församlingshemmet på hösten. Därutöver är det ganska sparsamt med någon
hembygdsaktivitet i socken, trots flera förtätade byar (5-6) i socken. Man
kan undra varför detta ointresse? Om man inventerar hembygdföreningens
arkiv i Hovmantorp finner man att Furuby är svagt representerat i det gamla
kultur- och historiska materialet som berättelser, foton, inventeringar mm.
Varför har knappast inget alls levererats/delgivits till Hembygdsföreningens
arkiv? Man kan ställa sig frågan, hur har det kunnat bli så? Furuby har under
senare år varit bra representerat i hembygdsföreningens styrelse, till och med
fler än från Hovmantorp vilket man anmärkte på därifrån.
Projekt Hofmantorps vagga och Fibbleåleden - förebild
I Hovmantorp har en grupp arbetat i ett projekt i flera år med att skapa en
vandringsled från centrum och norrut längs Fibbleån och där forska fram
intressant äldre verksamheter längs ån innan epoken med glasbruk kom till
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Rester från stenbrytning på ”andra sidan ån” mitt emot Södrekvarn.

Text Christer Estberg, foto Estbergs

Vi efterlyser Furuby socknens historia ...

Furu

by

trakten. Man kallade projektet ”Ta fram Hofmantorps vagga”. Idag finns
vandringsleden på plats med sina fina skyltar med information längs leden.
Skyltarna bekostades av Länsstyrelsen via projektet.
Vi vågar inte renovera Kyrkeryd, eller ...?
Hembygdsföreningens styrelsemedlemmar har under ett antal år jobbat hårt
med att synliggöra den brist som finns i Furuby, bl a genom att försöka utveckla Kyrkeryd till en samlingspunkt i socknen. Trots sin litenhet går det
ganska enkelt att renovera huset så att man får två mindre samlingsrum för
möten och andra aktiviteter. Upprustningen av Kyrkeryd innebar RWC anpassning samt komplettering med vatten, avlopp och kök med WC. Men
tillgängligt eget kapital samt de statliga bidragen täckte dåligt kostnaderna
för att vi ska våga dra igång projektet på cirka 900 tkr.
Planerar att sälja Kyrkeryd
Tyvärr var vi tvungna att hoppa av projektet pga brist på eget kapital till
Länsstyrelsens förvåning! Styrelsen har därför fattat ett beslut att man vill
avyttra Kyrkeryd, eftersom man inte kan driva det som det är nu. Tanken är
att kapitalet skall delas mellan nya projekt i Hovmantorp och Furuby.
Kontaktperson: Christer Estberg 773280@gmail.com

Kyrkeryd har använts under många år
vid firande av Midsommar och Valborg
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Gamla järnvägsbanken

Attsjö - Åryd bruk
Tillsammans arbetar Attsjö byalag, Hovmantorp - Furuby hembygdsförening och SPF Furuby med att utveckla en vandringsled på gamla järnvägsbanken och med koplingar till kultur- och
naturmiljöer längs vägen.

Vandra, cykla, rida ...
Vi vill också skapa en vandringsled
(ok också att cykla, springa eller rida)
genom att använda järnvägsbanken
som går mellan Furuby och Attsjöskogarna.
Timmer från Attsjö till Åryd
Här transporterades i början av 1900talet timmer till bruket i Åryd. Leden är tänkt att gå från Sågviken vid
Årydsjön i Furuby, vidare förbi torpet
Kyrkeryd, över 25:an, via Nykvarn,
Södrekvarn till Lysteryds norra infart,
sist till Attsjö och Lokstallarna. Från
Nykvarn till Lokstallarna går leden på
den gamla järnvägsbanken och bitvis
längs med Kårestadån.
Hyss eller ...
Vi har också fått veta att dåtidens ungdommar tjuvåkte med tåget. Det var
nedförsbacke från Attsjö till Furuby,
så ibland när när man skulle lasta timmer på måndagsmorgonen fick man
börja med att hämta vagnar i Furuby.

Karta från Riksantikvarieämbetet

Lilla Attsjön och Åryd bruk
Vi vill också att knyta samman den
planerade leden med Åryd via Hemset samt norrut med Lilla Attsjön.
Information, på samma sätt som för
Fibbleåleden, ska samlas in och skyltas. Hoppas vi!
Sammanhållande Christer Estberg
0709-544 234 Hör av dig om också
vill du delta, har info etc
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Nationellt mål att bevara o utveckla kulturmiljöer
Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer,
byggnader och anläggningar som
bevaras, används och utvecklas.
Staten avsätter varje år pengar för
kulturmiljövården. Vad pengarna
får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer (står att
läsa på Länsstyrelsens hemsida)
Den som äger eller förvaltar en
kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag
från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kan bevilja bidrag
till:
• Vård av kulturhistoriska
byggnader och miljöer som
redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat
eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
• Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang
eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
• Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och
användbara för alla.
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Mer in
form
www. ation på
veff.s
e.
Attsjö o Lysteryd
Fiber till Kårestad, Södra Åreda, Risinge, Tveta, Vikensved,
Fiberföreningen för boende mln RV25 o RV23 öster om Växjö.
Föreningen startade i Kårestad 2013, men var för liten med bara 50 anslutna
till en början, men skam den som ger sig. Vi kontaktade intresserade i byarna S Åreda, Risinge, Tveta och Vikensved i projektet.
240 medlemmar blir 7 mil kanalisation
Vi är idag cirka 240 medlemmar på den nästan 7 mil långa kanalisationssträckan. Vi fick EU-bidrag via Jordbruksverket för ett par år sedan, som
skulle täcka en del av projektets kostnader, resten skulle täcka med medlemsinsatser i projektet.
Men byggboomen kom in och ändrade kostnadsläget drastiskt för oss och vi
blev ombedda att samarbeta med WexNets stamnät för att få kostnadsteckning i projektet.

Text Christer Estberg

Risinge och Kårestad under 2019
Vi räknar med att börjar gräva under våren 2019 och att klara av delarna Risinge
och Kårestad under 2019. De övriga skall vara klara före utgången av 2020.
Attsjö och Lysteryd via Södrekvarn och gamla järnvägsbanken
Vi förberder även i projektet en fiberkanalisation österut från Kårestad Södrekvarn via järnvägsbanken till Lysteryd och Attsjö där WexNet deltar.
Byombud i Kårestad
Christer Estberg 0709-544 234 och Tonny Fransson 0703-969 594
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Karta från fiberkartan.se

Delas upp i etapper
Idag har vi kommit så långt att vår ansökan för ledningsrätt för hela området
ligger på Lantmäteriet. Där har man delat upp projektet i fem olika delar
(fem byförtätningar).
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Informationen från Länstrafiken Kronobergs hemsida
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218
07.10
07.20
07.45

218
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08.30
08.50

218
09.15
09.25
09.45

218V
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218
11.15
11.25
11.45

218
12.15
12.25
12.45

J
N
V
a
d
g
h
S
W

Tidtabellen giltig tom 14 december 2019

Går ej julafton.
Går även 19 apr, 21 jun och 2 nov 2019
Endast vintertid 9 dec 2018-16 jun 2019, 19 aug-14 dec 2019
ev bussbyte i Källedal, Risinge för att komma till rätt industriområde
Går ej skolans storlov 15-18 apr, 17 jun-16 aug, 28 okt-1 nov 2019
Går via västra industriområdet till Resecentrum
Går via östra industriområdet till Resecentrum
Turen går endast sommartid 17 juni - 18 aug 2019
Nattur fredag. Går även natt efter valborgsmässoafton.

218d
14.15
14.25
14.45

218
18.00
18.10
18.30

218
20.00
20.10
20.30

Natt fre-lördag
218W 218W
23.40
01.15
23.50
01.25
00.09
01.45

218
13.15
13.25
13.45

Veckodag
Natt lör-söndag				
Buss nr
218JN 218JN					
H-torp stn
23.40
01.15					
Furuby V25
23.50
01.25					
Växjö RC
00.09
01.45					
										
										
Veckodag
Sön- och helgdag									
Buss nr
218
218
218
218
218
218S
218
218V		
H-torp stn
06.05
12.15
13.15
16.20
17.15
17.55
20.00
21.10		
Furuby V25
06.15
12.25
13.25
16.30
17.25
18.05
20.10
21.20		
Växjö RC
06.35
12.45
13.45
16.50
17.45
18.25
20.30
21.40		

										
Veckodag
Lördag									
Buss nr
218
218
218
219
218
218
218
218
218
H-torp stn
06.05
08.20
09.10
10.15
11.15
12.15
14.15
15.30
17.00
Furuby V25
06.15
08.30
09.20
10.25
11.25
12.25
14.25
15.40
17.10
Växjö RC
06.35
08.50
09.40
10.45
11.45
12.45
14.45
16.00
17.30

Måndag - Fredag								
218d
218
218
218d
218
218
219
218		
14.50
15.30
16.20
16.50
17.20
18.30
19.15
20.10		
15.00
15.40
16.30
17.00
17.30
18.40
19.25
20.20		
15.20
16.00
16.50
17.20
17.50
19.00
19.45
20.40		

218
06.40
06.50
07.10

Veckodag
Buss nr
H-torp stn
Furuby V25
Växjö RC

218ga
05.55
06.05
06.45

219ha
05.55
06.05
06.30

Måndag - fredag									

Buss nr
H-torp stn
Furuby V25
Växjö RC

Veckodag

218/219 Hovmantorp - Furuby - Växjö

Enkel resa Furuby socken - Växjö
Kontant med kort 29 kr för personer mellan 7 och 19 år, 49 kr däröver. Med reskort får du 20 % rabatt. Nattaxa: 100 kr utan reskort,
80 med. Inga pensionärsrabatter. Obs att Duo-regler gäller så det
blir billigare per person om ni är 2 till 5. Obs Inga sambokrav.
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Informationen från Länstrafiken Kronobergs hemsida
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15.00
15.15
15.30
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07.25
07.40
07.50

11.15
11.30
11.40

14.15
14.30
14.45

15.15
15.30
15.45

16.15
16.30
16.45

18.20
18.35
18.50

19.30
19.45
19.55

21.00
21.15
21.30

Tidtabellen giltig tom 14 december 2019

Går ej skolans storlov, 15-18 april, 17 juni - 16 aug, 28 okt - 1 nov 2019
Anslutning från v:a ind. omr med linje 12.
Går ej julafton.
Går även natt efter 3/11 2019
Bussen kör ner och vänder i Åryd
Turen går endast sommartid 17 jun - 18 aug 2019
Turen går endast vintertid 9 dec 2018 -16 jun 2019 och 19 aug -14 dec 2019
Går även natt efter Trettondagsafton samt Alla helgons afton

Växjö RC
Furuby V25
H-torp stn

22.00		
22.15		
22.25		

Växjö RC
18.20
19.20
22.00		
00.15
02.15					
Furuby V25
18.35
19.35
22.15		
00.30
02.30					
H-torp stn
18.50
19.50
22.25		
00.40
02.40					
										
										
Veckodag
Sön- och helgdag									
Buss nr
218
218
218
219
218S
218
218V
218
218		

										
Veckodag
Lördag				
Natt lör-söndag					
Buss nr
218
218
218		
218N
218N					

Växjö RC
00.15
02.15		
07.25
09.15
10.15
11.15
12.15
13.15
Furuby V25
00.30
02.30		
07.40
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
H-torp stn
00.40
02.40		
07.50
09.40
10.40
11.40
12.40
13.40
										

Växjö RC
15.35
15.35
16.28
16.29
16.50
17.35
18.25
19.10
20.25
22.00
Furuby V25
15.50
15.50
16.50
16.50
17.06
17.50
18.40
19.25
20.40
22.25
H-torp stn
16.05
16.05
17.05
17.05
17.20
18.05
18.55
19.35
20.50
22.35
										
										
Veckodag
Natt fre-lördag		
Lördag							
Buss nr
218W 218NW		
218
218
218
218
218
219
218

16.20
16.35
16.50

218

Måndag - fredag									
218
218
218
218V
218
218
218
218
218
218d		

Växjö RC
06.30
07.10
08.15
09.15
10.15
11.15
12.15
13.35
14.30
15.00
Furuby V25
06.45
07.25
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.50
14.45
15.15
H-torp stn
06.55
07.40
08.40
09.40
10.40
11.40
12.40
14.05
15.00
15.30
										
										
Veckodag
Måndag - Fredag									
Buss nr
218e
219d
219B
218Be 218
218
218
218
218
218å

Veckodag
Buss nr

218/219 Växjö - Furuby - Hovmantorp

Enkel resa Furuby socken - Växjö
Kontant 29 kr för personer mellan 7 och 19 år, 49 kr däröver. Med
reskort får du 20 % rabatt. Inga pensionärsrabatter.
Obs att Duo-regler gäller så det blir billigare per person om ni är 2 till
5 tillsammans Obs Inga sambokrav.
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Enklare förr?

Enklare förr, både ja och nej. När det gäller att göra ett telefonregister
över boende i socknen så var det enklare förr. Det finns flera orsaker till
att vi från och med i år har slopat telefonregistret. En del beror på oss,
en del på er och sist men inte minst på ändrad lagstiftning (GDPR).
•
•
•
•

Förr gick telefonnuret till bostaden, numera till en person.
Väldigt få meddelar oss byte
från fast till rörlig telefon.
Många har flera nummer.
Vilket nr går till vem, omöjligt
att veta.
Och, dessutom vårt nya regelverk GDPR, vilket innebär att
vi bara får ha med medlemmar
i sockenlaget - och då blir det
ett rumphugget telefonregister.

Så därför är det som det är.
Även vi beklagar detta!

Text, foto och bild Birgitta Estberg

Sockenlaget och
redaktionen

Lokaler att hyra i Furuby socken
Attsjö skola: boka via www.attsjoby.se
Församlingshemmet: 0470-70 48 80
Klubbstugan: 0709 515 477, jimmytersmark76@hotmail.com
Kårestugan: 77 21 08 eller via karestad.se/wp/

Furuby återvinningscentral
Öppet måndag kl 14-19, torsdag kl 14-18,
Lördagsöppet kl 10-13 följande datum under 2019:
27/4, 11 och 25/5, 8/6, 24/8 , 7 och 21/9, 5 och 19/10
Vägvisning från ”Furubykrysset” på 25:an
info hämtad från https://ssam.se/sortering-och-atervinning/
(numera ingen info på vaxjo.se)

Furuby sockenlag hyr ut tält, stolar och bord
Tält 250 kr/st

Stol 10 kr/st

Bord 20 kr/st

Uthyrning sker endast till personer över 18 år som är medlemmar i
Furuby Sockenlag. Tält, stolar och bord får endast användas inom
Furuby socken. Om möjligt sker hämtning tidigast ett dygn före användning och återlämning senast ett dygn efter. Den som hyr, står för frakt,
rengöring och torkning av våta tält. Bord och stolar ska vara rentorkade
vid återlämnandet. Man är ersättningskyldig för skador som uppstått
under hyrestiden.
Det finns två tält (3x9m), tio bord och 60 stolar.
Om hyran överstiger 500 kr lämnas 10% rabatt på totalsumman.
Hyresavtal och inbetalningskort skickas i god tid.
Vill du hyra något, kontakta
Gudrun Holmberg
0730-240 468, gholmberg@hotmail.com
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- startare i klubbstugan
Hjärtstartaren finns i klubbstugan, Idrottsvägen 4-6,
Furuby, se karta och bilder.

Text och foto Birgitta Estberg

Här

Ingång genom ”porten” till
Furuvallen och till vänster runt
hörnet.

Dörren har en sådan här skylt.

Så här ser hjärtstartaren ut. Instruktion finns också.
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