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Medlemsavgift 2020
100 kr för familj och 80 kr för enskild
Bankgiro: 5801-7567
Swish: 123 173 6941

Bli medlem i Furuby sockenlag

Medlemsavgift för 2020 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.

Omslagsbild Prästanäset, foto Birgitta Estberg

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

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

Reservation för tryckfel och felaktigt underlag.
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 ...

Innehållsförteckning

I naturen ut vi gå ...

Gå Kvarnarundan: Skäve - Södrekvarn - Nykvarn!
För dig som vill ut i naturen och kanske också se och lära dig mer om socknen du bor i så presenterar vi ”Kvarnarundan”. Det finns tre kvarnar på rad i
Kårestadån. Bara Skäve används fortfarande. Våra myndigheter har många
synpunkter. Jag har förmånen att bo vid en av socknens tre kvarnar, den
mittersta och äldsta. För några år sedan ville en myndighet att vi skulle riva
dammvallen så att fiskarna lättare kunde ta sig till lekplatser och liknande.
Samtidigt sa en annan myndighet att vi absolut inte fick röra någonting eftersom allt är så gammalt.
Landsbygdsplan och globala mål
I den här skriften presenterar vi också Växjö kommuns nya Landsbygdsplan
inklusive de synpunkter som Sockenlaget lämnat in. I Landsbygdsplanen
hänvisar man till ”Hållbara Växjö 2030” som i sin tur hänvisar till FN:s ”17
globala mål” som också ska vara uppfyllda 2030. En petimeter som jag är,
åtminstone ibland, så har jag faktist läst sammanställningen om de globala
målen. Som vanligt så tror man att allt ska fortsätta som vanligt fast lite mer.
Målen har också en starkt västerländsk prägel, tycker jag.
Himlen har blivit blåare!
Vi utgår från att vårt levnadssätt är det bästa, det som alla människor vill/ska
ha. Våra städer ska fortsätta att växa. Att många sk naturfolk tvingas till städerna beror på att deras mark konfiskerats, förstörts etc så att de inte längre
kan leva som de gjort tidigare. Det är min åsikt. Människan är en invasiv
art som är skadlig för vår planet men också för oss själva. Men vår planet
klarar sig. Det är jag helt övertygad om. Däremot så blir det kanske värre för
djuret människan. Vår just nu påtvingade återhållsamhet är åtminsone bra
för miljön, Himlen har redan blivit blåare.
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Text Birgitta Estberg

Det är fullt på parkeringarna vid våra naturreservat och nationalparker. Nu när vi ska hålla extra långa avstånd från varandra så är
många ute i skog och mark. Mycket är märkligt just nu. Som alltid när kriser
inträffar så har en del hur mycket som helst att göra och andra inget alls. En
del blir utan både jobb och inkomst, andra får vara hemma med full lön. Vi
70+ uppmanas att stanna hemma. Myndigheterna håller reda på våra utflykter med hjälp av Internet. Än så länge bara på allmän nivå, men ändå.
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Inget är sig likt det här året. Vi hoppas att vi snart kan träffa varandra på
riktigt igen. Inte bara via telefon, sms och video.

39

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

>>>>> Vi vill veta <<<<<
Händelser l Nyheter l Önskemål l Kommuninfo

alla sön juli Öppet hus i Hembygdsparken Hovmantorp
ons 12 aug

Eriksberg och Karlshamn, bussutflykt heldag, SPF

fre 28 aug

Månadsmöte med uppträde av Erling Lundberg, SPF

tis 15 sept

Åsnens nationalpark, lunch Getnö gård, guide, SPF

fre 11 okt

Månadsmöte, SPF

oktober

Furubyafton, Hembygdsföreningen

oktober

Höstmöte, Furuby sockenlag

fre 4 dec

Månadsmöte SPF
Kolla hemsidor, anslagstavlor ofta!

För nyast information: www.furuby.se, Facebook, anslagstavlor

www.furuby.se

RÖRKOMPANIET AB
Allt inom
rör

• Service
• VVS-installationer
• Entreprenader

Kontor: 0470-77 30 90
Mob 070-5677210
rorkompaniet@telia.com. www.rorkompaniet.se
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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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Furuby sockenlag

Text Björn Nilsson, foto Birgitta Estberg och karta från Lantmäteriet

Styrelsemöte i Furuby sockenlag, Från vänster Björn Nilsson, sekreterare,
Anna Bengtsson, vice ordförande och Gudrun Holmberg, ordförande.

Sockenlaget är till för alla i socknen
Furuby sockenlag är en förening vars syfte är att verka för alla boende i socknen samt att tillvarata socknens intresse i kommunen. Sockenlaget driver
de frågor som påverkar och är av intresse för alla personer i socknen och vi
agerar gärna som kontakt med kommun och länsstyrelse. 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...
Sockenlaget har verkat ända sedan 1972 och idag består föreningen av omkring 100 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.
Viktigt att hela socknen är representerad i sockenlaget!
Sockenlaget styrelse består idag av en vald styrelse på sex personer; ordförande Gudrun Holmberg, vice ordförande Anna Bengtsson, kassör Gisela
Soprani, sekreterare Björn Nilsson, ledamot Nikitas Kiriakidissamt i vår nya
roll som suppleant C
 amilla Andersson.
Dessutom ingår representanter från byalagen; Kårestad: (saknas idag) Att8

sjö: Christina Hamilton, Furuby: Åke och Inga-Britt Nordström samt från
Västorp: Seth Sigvardsson (Fägerstad har inget byalag). Till föreningen finns
även en valberedning
Anders Johansson och Lena Billberg, revisorer och revisorssuppleant Göran
Svensson, Marcus Andersson och Anette Gunnarsson samt en redaktion som
tar fram denna tidskrift. Det är viktigt att styrelsen får en geografisk bredd
för att fånga upp intresset från hela socknen och vi önskar i framtiden fler
styrelsemedlemmar från övriga byar.
Det viktigaste är nog att alla har möjligheten att vara med och påverka, dels
genom att bidra med förslag, delta på möten och tycka till i olika ärenden
som berör din och min närhet.
Två öppna möten varje år
Tidigt varje år hålls ett årsmöte som summerar föregående år och lägger upp
planerna för det nya. Ett antal styrelsemöten hålls under året, men även ett
höstmöte med ett eller flera teman brukar bli av. Alla är givetvis välkomna
till dessa båda stormöten och till styrelsemötena går det bra att höra av sig
med förslag som behandlas.
Bl a lämnat in synpunkter på kommunens översiktplan
Under 2019 har sockenlaget jobbat med skrivelser angående gång/cykelväg
på Byvägen från busshållplatsen, utbyggnad av skolan gymnastiksal, fler

Gudrun Petersson, en av initiativtagarna till Furuby
Sockenlag. Hon var inbjuden till årsmötet för att berätta om sockenlagets tillkomst och historia.
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byggbara tomter. Vi har haft dialog med kommunen angående renovering
av stora lekplatsen, badplatsen, samt is/pulkabanan. Vi har sponsrat inköp av
fyrverkerier, genomfört en företagsträff och bjudit in till höstmöte med temat
friskvård & hälsa. Vi har haft öppet möte och lämnat in skriftliga synpunkter på kommunens nya översiktsplan. Stadgarna har även reviderats med
suppleant-rollen, fem styrelsemöten har genomförts och skriften Det händer
i Furuby kom ut igen!
Har du förslag till tema för höstmöte?
Vad händer under 2020? Sockenlaget fortsätter bevaka kommunal information och kontakter. Vi tänker medverka på kommande Landsbygdsträff och
inviga den nya lekplatsen där vi kanske även kommer igång med att bygga
en gärdsgård. Kanske hinner vi med en träff med Kalvsviks byalag och det
blir säkerligen ett nytt höstmöte även om tema inte är bestämt (har du något
förslag?). Vi borde även inventera våra uthyrningstält och sist men inte minst
så har vi producerat ännu en ny utgåva av skriften du just nu läser! Vi fortsätter även att bevaka hur försäljningen av Kyrkeryd utvecklar sig - tanken är
att utforma en liten arbetsgrupp för denna fråga. Intresserad?
Kolla furuby.se och anslagstavlor
Sockenlaget informerar främst på www.furuby.sesamt på anslagstavlor och
utskick i samband med års/höstmöte och andra aktiviteter. Dessutom finns vi
även på w
 ww.facebook.com/furubysocken
Kontakt sker antingen via e-post: ordf@furuby.seeller admin@furuby.sealternativt ringa/prata med någon i styrelsen. Vi vill hjälpa till att måna om vår
fina socken, välkomna ni också - med idéer och engagemang.

En del av deltagarna på årsmötet
2020 som hölls redan i februari
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Sockenlagets styrelse presenteras på sidan två.
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Attsjö byalag
Historik – I april 1971 beslöt Attsjö rote att undersöka möjligheterna att förvärva Attsjö skola
av Växjö kommun. Attsjö byalag bildades och
stadgarna fastslogs. I och med det så fick Attsjö
byalag möjlighet att köpa skolan för 500:- Det
framgår i protokoll daterat 13 Maj 1972 att köpet genomförts. 2021 kan alltså Attsjö byalag
fira 50 år.

Byalagets styrelse:
Ordf: Iréne Johansson, 0708-773191
Usko Ujansivu, 0702-813 496
Christina Hamilton, 0708-445550
Stefan Karlsson, 0706-524 216
Charlotte Juteström, 0702-834712
Fredrik Magnusson, 0470-255 67
Klas Bronnvall, 0740-480 43
Representant Furuby sockenlag
Christina Hamilton, 0708-445550
Skolan kan hyras av allmänheten.
Bokning via hemsidan: www.attsjoby.se.

Semmel- och våffelkväll, påskfest, höstfest, byastämma ...
Förutom medlemsavgifter, får byalaget in medel genom olika aktiviteter.
Återkommande evenemang är semmelkväll på Fettisdagen, våffelkväll på
Vårfrudagen, Påskfest på Skärtorsdagen samt höstfest. Byastämma hålls
varje år senast under mars månad, och där utses också årets Åldermannapar.
Däremellan en del spontana tillställningar. Under året har det även varit en
del föreläsningar. Skolans lokaler är också frekvent uthyrda till olika intressenter, inte enbart inom byn. Många har hittat denna pärla för sina aktiviteter, vilket gläder oss mycket.

All information går att hitta på hemsidan:
www.attsjoby.se
Här går det också att boka skolan, samt finna
länken till vår Facebookgrupp.
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Text Christina Hamilton,

Investerat i egen brunn
2020 är Attsjö byalag alltjämt en mycket aktiv förening. Attsjö skola står i
fokus för de aktiviteter som genomförs. Självklart finns det alltid en mängd
åtgärder som måste göras så att skolan kan finnas kvar i byns ägo. Målning,
staketbyte, takbyte, skorstensförbättringar, gamla fönster som måste underhållas osv. En hel del förbättringar inomhus krävs också. Här är det viktigt
med ideellt arbete.
Under 2019 har föreningen sett till att skolan har fått en brunn för eget vatten. En stor investering men med hjälp av bidrag.

- startare i Attsjö skola
Mer info på hjartstartarregistret.se
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Furuby byalag
Text Åke Nordström, foto Estbergs

Kårestad byalag

Åldermannastämma för Furuby byalag hölls den 16 november 2019 i Furuby församlingshem. Närvarande var åtta medlemmar. Åldermannen Lisbeth
Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till åldermän
för 2020 valdes Åke och Inga-Britt Nordström som skall representera byalaget vid sockenlagets möten under året.
Belysning anslagstavlor
Britt-Marie Svensson kontaktar Växjö kommun angående anslagstavlor med
belysning. Samt ser om det finns något landsbygdsbidrag till detta. Lisbeth
Nilsson avtackar Jan och Kerstin Thörn med en blomma i samband med att
dom sålt fastigheten Olsagård och flyttar från Furuby. Kvällen avslutades
med smörgåstårta och drycker samt kaffe och kaka.
Medlem i Furuby byalag är de som har mantalsatt jord inom Furuby, dvs
ägare av jordbruks- och/eller skogsfastighet. Red anmn.

En plats mellan J och O,
se kartan på mittuppslaget
Text Karolina Fransson foto Birgitta Estberg

Styrelse
Karolina Fransson, ordf, 0709-221 339
Liselott Hagberg Chevrell, Ålderkvinna
Alexandra Akhtar, sekr,
Tonny Fransson, led, 0720-831 937
Niklas Lefévre, kassör, 0706-188 102
AnnSofie Karlsson, suppleant
Representant i sockenlaget
Ingen i nuläget
Bokning av Kårestugan
Marie Ferdinandsson, 0702-195 348
eller via hemsidan http://karestad.se/wp/
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Cs-HundCenter
-Hundkurs

Festkommitté
Henrik Lövemyr, 0730-294 821
Anna Engström,
Patrick Eriksson,

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

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

cs@cs-hundcenter.se
070-7877630
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Vänsterpartiet

För kontakt:
carin.hogstedt@vaxjo.se,
@hgstedt (twitter)
Facebook
www.carhog14.se (blogg)
Trots allt – Sverige och Växjö kommun har aldrig haft bättre förutsättningar
att utveckla sina orter och lands- och glesbygden. Intresset för att bosätta sig
utanför staden/centralorten finns definitivt bland t ex barnfamiljer. Det har
blivit mindre ensamt, mindre besvärligt, mindre omständligt med tillgång till
fiber och kommunikation via nätet.
Den digitala utvecklingen rymmer stora möjligheter att ha matbutiker, bibliotek, matleveranser och mycket annan service som sköts praktiskt taget
utan personal. En tagg räcker. Här och där växer bygdebolag upp (på Gotland
t ex). Samhällsföreningen på orten startar ett bolag som gör det enklare att ha
kontakt med myndigheter, kommun, region. En partner med vissa befogenheter från folket i bygden är väl rustad för dialog om bostäder, vägar, skolor
eller vad som är aktuellt.
Cod-19 virus och översvämningar
Krishantering har blivit ett ständigt återkommande begrepp. I skrivande
stund är det coronavirus och översvämningar. Gemla har fått en ny insjö.
Toftasjön, som jag bor vid, har aldrig haft så högt vattenstånd som jag kan
minnas (sedan 1987). För något år sedan var det tvärtom, extremt lågt. Kriser avlöser varandra och kräver hantering i varje del av vår geografiskt stora
kommun. Här kan bygdebolag/samhällsföreningar få uppdrag att ha beredskap i respektive delar av kommunen.
16

Cykla mera
För att hålla ihop kommunen krävs goda kommunikationer och infrastruktur.
Ett enkelt sätt att binda ihop och öka hållbarheten och folkhälsan är att bygga
cykelvägar, pendlingscykelvägar, mellan Växjö och orterna utanför med ca
2 mils avstånd. Elcyklarna har gjort att det möjliga pendlingsavståndet per
cykel har ökat rejält. Gemla, Alvesta, Rottne, Åryd, Tävelsås högst möjligt
och önskat av många. Furuby – är det för långt? Hur cyklas det från Furuby
till Åryd och vice versa?
Nytillskott av bostäder behövs
Alla orter behöver fortlöpande få nytillskott av bostäder för att inte stagnera
i utveckling och skapa svackor i antal elever i skolorna. I mitt parti tjatar vi
om behov av mark och tomter för olika typer av bostäder. Kommunen saknar t ex trygghetsbostäder för äldre, servicebostäder, gemenskapsboenden.
Behoven är olika genom livet. Mellanformer mellan hemtjänst och särskilt
boende saknas i stort sett. Det är inte bra. Växjö kommun har två bostadsbolag med bra ekonomi, Vidingehem och Växjöbostäder. De är våra verktyg för
bostadsbyggandet och ska ha tydliga uppdrag att bygga för alla behov.
Bara viljan finns
Allt jag här skrivit om, fiber, cykelvägar, bostäder är beroende av lokala politiska beslut – till del beträffande cykelvägar en statlig fråga för Trafikverket.
Kommunen har samarbete med Trafikverket och de brukar dela på kostnader för cykelvägar. Egentligen inga problem, bara den politiska viljan finns.
Resurserna till fiber är för små på den statliga nivån. Krävs vilja och mod
där också i riksdagen. Det går att förändra, att se till att hela kommunen
känner tillhörighet. -Ja, vi är stolta över vår kommun. Här är alla med! Det
är målet.

Kontaktpersoner
Ordförande Vänsterpartiet Växjö är
Robert Armblad, robert.armblad@vansterpartiet.se.
Gruppledare i kommunala gruppen är
Johnny Werlöv, johnny.werlov@vaxjo.se.
Ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott,
Maria Garmer, maria.garmer@vaxjo.se
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Furuby Bygg AB

Den nya lekplatsen i Furuby

Fredrik Andersson

Tillbygge
Reparationer
mm

Årsk
o
Telefon:
Dagk rt 100 kr 070-566 73 66
ort 2
0 kr
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Kyrkoparken

Den nya lekplatsen har precis blivit klar. Byggställningar och barack för dem
som jobbat med den står fortfarande kvar. Invigningen har ännu inte varit,
men det bekymrar inte pappor eller mammor med små barn. Det klättras och
grävs för fullt nu av barnen medan pappa eller mamma kollar och uppmuntrar. Barnen är helt engagerade med att utforska de nya möjligheterna.
Om någon funderar över namnet så är det vad Växjö kommun kallar parken
trots att det är de som gjort renoveringen.
Invigningen är tänkt till slutet av april, men man vet ju aldrig i dessa tider.

Text och foto Birgitta Estberg

Renoveringar

19

Bernt Swärd		
Gudrun Holmberg
Anders Johansson

Hemmesjö
Furuby		
Kårestad

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

Gruppledare i centern: Andreas Olsson: andreas.olsson@centerpartiet.se

Frågor som Centerpartiet
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.

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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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 i Kårestad och i Furuby och mer lär det bli
när Asfaltverket utökar sin verksamhet. Vi vill att trafikverket bygger säkrare
korsningar där både buss, skolskjuts och övrig tung som lätt trafik är säker.
Det räcker inte bara med sänkt hastighet till 70 km/h. Även bra vägar mellan byarna som skall vara körvänliga året om. Mest drabbad är vägen mellan
Furuby och Fägerstad med sina tjälskador om våren. Vägarna är viktiga för
boende, samt anställda inom hemvård, skolskjuts med flera.

Endast svenska varor - Egenodlat - Lokalproducerat - Närproducerat

Gymnastiksal
En större gymnastiksal står högt på önskelistan. Dels för skolans/förskolans
utökade elevantal och för att föreningslivet (Furuby IF, GymMix mm) ska
kunna bedriva ett bra föreningsliv på hemmaplan.

www.sjolyckorna.se
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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

Vi finns också på Facebook!
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Text Gillis Fransson foto Estbergs

Årydsjöns fiskevårdsområde

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

Foto Birgitta Estberg

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:-
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Fiska i
Kårestadån
Årydsjön
Attsjön
Tryllsgöl

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
23

Kårestadåns fiskevårdsområde omfattar Kårestadån från bron över rv 25
i söder till utloppet från Linnebjörksjön i norr. Detta omfattar Kårestad,
Furuby, Attsjö och Ramnåsa fiskerätter i ån, inklusive Skärsjön.
Åtgärdsförslag väntas angående biotopvård
Mycket arbeten har lagts ner på att plantera in öring, iordningställa lekbottnar och fylla på med signalkräfta, dessa arbeten ligger just nu i nere på
grund av EU direktiv med invasiva arter.
Kårestadsån ligger högt i en åtgärdsdatabas som Länstyrelsen jobbar med
och det handlar om biotopvård, någon gång till sommaren ska åtgärdsförslag vara lagda så man kan se vad som är föreslaget.
Regler för fiske
Varje fastighetsägare får fiska fritt inom respektive rote. De som inte har
fiskerätt löser fiskekort för handredskap. För kräftfiske gäller särskilda regler
och villkor som tages fram varje år på fiskestämman.
Barn under 15 år får fiska fritt inom fiskevårdsområdet.

Text Kjell Ljunggren foto Estbergs

Fiskekort kan köpas av Kjell Ljunggren, Patrik Karlsson och Dennis Knutsson ett veckokort kostar 20: - och ett årskort 100: Fiskek
or
Kjell Lj t
unggren
Styrelse
Patrik K
ar
Kjell Ljunggren, ordförande, Kårestad, 070-567 72 10
Dennis lsson
K
n
Patrik Karlsson, kassör, Kårestad, 070-357 34 96
Veckok utsson
ort 20:
Jan Forsman, sekreterare, Ramnåsa, 070-563 41 40
Årskort
100: Dennis Knutsson, ledamot, Furuby, 073-422 40 90
Peter Lindström, ledamot, Attsjö, 070-635 92 25
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Attsjön - Tryllsgöl
Text och foto Madelene Lindström

Kårestadåns fiskevårdsområde

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, braxen 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:Stefan Karlsson, 0706-524 216
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Alla som har rätt till pension av något slag kan
bli medlem i SPF Seniorerna. Även den som är
gift eller sambo med en befintlig medlem kan
gå med i SPF Seniorerna, oavsett ålder.
Just n
Kan ä u ndras

Text Harald Leandersson foto Estbergs

Vad händer hos SPF Furuby?
l Sex gånger per år möte med underhållning/
information, förtäring och så får du träffa
nya och gamla vänner.
l Hel- eller halvdagsutflykter oftast med
guidning, minst fika, ibland mat. Mycket
varierat innehåll.
l Heldagsutflykt med buss. Vi har ett späckat
program där vi oftast besöker något av våra
grannlän.
l Boule varje vecka, nästan året runt.
l Trådslöjd
l Studiecirkel
l Tidningen Senioren
l Rabatt, både lokala och centrala.
Bilder från våra träffar

Utflykt norra Småland 2019
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www.spf.se

Studiebesök i Husqvarna

*Kom på ett möte 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:

Vartorps kvarn, maj 2019

Lundens naturreservat, maj 2019

Besök vår hemsida - skriv direkt i sökrutan vart du vill komma: Vår förening
”SPF Furuby”, Kronobergsdistriktet ”SPF Kronoberg” och till riks bara ”SPF”.
Eftersom SPF är en stor organisation har den möjlighet att påverka politiker både
regionalt och på riksnivå.

Boule i Allhallen

Åsens by maj 2019

65+ X-tra allt aug 2019

Gemla Leksaksmuseum okt 2019
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Åsnens nationalpark
Trollberget

Sunnanbron

kr
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Eriksberg

Rundtur o lunchbuffé

Karlshamn
Vi har inte gjort något program för hösten när det gäller möten eller
utflykter. Det enda vi bokat är lunch den 15 september på Getnö gård.
Vår avsikt är att också besöka Åsnens Nationalpark. Hur det blir med
detta vet vi inte. Vi lovar att göra vårt bästa när vi är på banan igen.
Månadsmöten hösten 2020 - kl 16.00 i Furuby församlingshem
Tre träffar är planerade för hösten. Hur många vi kan genomföra vet
ingen. Tyvärr är vi förmodligen de sista som blir frisläppta.
De datum vi planerat för hösten är: 28 augusti, 11 oktober och 4 december. Till den 28 augusti har vi för länge sedan bokat Erling Lundberg som
sjunger bla Elvis-låtar. Vi hoppas på det bästa! En favorit i repris. Om vi
måste ställa in så försöker vi igen.

välj 1 eller 2 av 5 muséer
75 kr per besök
Sjöfartsmuseum
Martinssonska gården
Blekinge museum
Skottbergska gården
Punschmuseum

Årets bussutflykt

Ons 12 aug 2020

berg
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t
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lan til
Anmä gitta@estbe
33
bir
544 2
0709-

Intresserad, frågor - 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
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Utforska socknen

Kvarnarundan
Skäve kvarn ligger längst
norrut. Det är den kvarn
som använts ända in i vår
tid. Till för bara några år
sedan har det producerats
el här.
På Skäve finns det två privatbostäder på västra sidan
av ån.

Södrekvarn, den mittersta
kvarnen, har anor ända från
1100-talet. Kvarnen har
använts för att mala säd, sågverk och elproduktion fram
till 1950-talet.
Södrekvarn är också en privatbostad, med tomt på båda
sidor av ån.

O´Hugos Tales and Tunes - så kallar vi oss, ett gäng som har det gemensamma att vi tycker om att spela och sjunga. Gänget består av Usko, Lotta, Lena,
Ursula, Sven Erik, Karin, Roland och Eva De flesta är från Furuby socken
utom Karin som bor i Åryd och Eva som bor i Dädesjö. Fiol, dragspel, bas,
flöjt, trumma, banjo och gitarr är våra instrument förutom sång.
Mest irländsk folkmusik
Vi spelar företrädesvis irländsk pub/folkmusik, men det kan också smyga sig
in annan musik. Behöver ni lite underhållning så hör av er till någon av oss.
30

Text Birgitta Estberg, foto Estbergs

O´Hugos Tales and Tunes

Nykvarn, ligger sydligast.
Kvarnen ägs av Skanska.
De hämtade här material till
ombyggnaden av rv 25 på
1960-talet.
Det finns inga fastboende på
Nykvarn.
Det tar 60 till 90 min att gå rundan Skäve-Södrekvarn. Södrevarn-Nykvarn tar allt mellan 40 till 90
min beroende på vägval, snabbhet. och nyfikenhet.

Karta
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Avstånd från bokstav till
bokstav. Alla mått i m
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Grönt Framkomlig med hjul
Rödlila Stig, lätt att gå
Svart Terräng, knöligt ibland
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Kvarnarundan Furuby
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Karta från Lantmäteriets
kartutskrift på lantmateriet.se
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E

R

X-W Gå in väster om Attsjövägen.
Kvarnarundan
Här finns kraftledning som
Vi i redaktionen har gått och ridit på
luftledning ner till Nykvarn.
på dessa vägar väldigt många gånger.
Ta hjälp av kraftledningen för
Vi delar med oss av våra erfarenheter
att hitta ner till Nykvarn. Här
så att det blir lite enklare för dig som
fanns tidigare en bra stig som
inte är så hemma i området.
blivit förstörd i samband med
Det går bra att ta ut egna kartor på
skogsavverkning. Stor höjdLantmäteriets hemsida. Observera
skillnad.
dock att vägen N och U saknas på
W-Y Den västra sidan, från Ny-		
Lantmäteriets kartor.
kvarn. Följ kanalen ca 50 m
efter att den svängt åt höger.
A
Väg mot Skäve
Följ dammkanten, fast en liten
A - T Kårestadvägen
bit in. i skogen. Kan vara lite
B
Infart vid branddammen
blött om det regnat mycket.
E
Nykvarn
Z
Om du kommer från KårestadF
Kårestenen, 120 m från
vägen: Gå vänster in i skogen.
Kårestadvägen, skyltat
Knöligare rakt fram.
H
Följer kanten på en äng.
M-W Vår försvunna John BauerKan finnas djur.
skog.
J - Z Går i kanten på skogen.
Här finns många tecken på
En stig finns.
stenbrott. Dessa syns tydligt
J - O Gå mellan Källebackes tomt
när skogen har blivit avverkad.
och bäcken. När bäcken viker
av förök gå uppåt. Kompass
kan var bra att ha.
K
Här står en soffa. Infart till
Källebacke. Ok att vila!
L - M Här finns Södrekvarn. Följ
stigen runt huset. Den fortsätter förbi en gammal bastu.
N - U Denna väg finns inte på lantmäteriets karta. Nygjord av
skogsägarna.
P -N Den enda någorlunda orörda
delen av den gamla järnvägsbanken.
X - U Du går delvis på bilvägen mot
J mot O
Attsjö.
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M-W
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N-U

W

M-W
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Text inledning Wikipedia övrig text och foto Birgitta Estberg,

Furuby kyrka

Under 1800-talets nybyggnadsperiod av kyrkor dömdes den gamla kyrkan
ut. Den såldes på auktion 1891 och blev kort därefter riven. Virket kom att
användas vid hus- och ladugårdsbyggen. De första ritningar till den nya kyrkan utfördes av arkitekt Emil Langlet. Men det visade sig att församlingen
inte blev nöjd med Langlets förslag. Istället fick arkitekt Herman Holmgren
vid Överintendentsämbetet uppdraget att utarbeta nya ritningar. 1887 påbörjades byggnadsarbetet och 1888 kunde kyrkan invigas.
Kyrkan som är uppförd i huggen sten, putsad och vitkalkad präglas av historiserande blandstil med såväl romanska som nygotiska inslag i arkitekturen.
Romanska inslag finns i utformningen av ljudöppningarna i tornet och i de
halvrunda utbyggnaderna vid tornets nedre del samt det djupa koret med sitt
valvtak. Tornbyggnadens spira har en nygotisk prägel med spetsbågeinfattningar för tornur i de fyra väderstrecken.
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Kortakets målningar utförda 1957
Interiören präglas av ljus och rymd. Kortaket
pryds av målningar utförda av konstnären
David Ralson 1957. Som utgångspunkt har
han använt Efesierbrevet 6, där Paulus talar
om Guds vapenrustning. I vart och ett av fälten står en ängel som med hjälp av vapenrustningens redskap besegrar de olika onda egenskaper som vi bär på. (Hit fram Wikipedia)
Läktare i gröna nyanser
Eva Spångberg var engagerad i kyrkans renovering i början av 1970-talet och även jag var
med som smakråd. Kyrkan skulle målas om
invändigt. Vi ville ha mer färg i kyrkan och
Evas förslag var att vi skulle utgå från färgerna i kortaket. Vi var överens om att måla
både läktare och bänkar i olika gröna nyanser.
Men så blev det inte. Efter att läktaren målats
fick länsantikvarien veta vad som skett. Både
bänkar och läktare skulle målas i sina tidigare
färger. Eftersom läktaren redan var målad och
det inte fanns mer pengar till renoveringen så
fick läktaren förbli grön.
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Svenska kyrkan, Hemmesjö -

Furuby församling

Informationskanaler
l Det finns flera sätt att hitta information om vad som händer i
		 församlingen:
l Magasinet Trovärdigt kommer 8 gånger per år och innehåller aktuell
		 info om gudstjänster och annan verksamhet. Trovärdigt delas ut med
		 tidningen Magazinet.
l Vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo/hemmesjo-furuby		 forsamling - Affischer vid/i kyrkorna och församlingshemmen samt
		 på anslagstavlor runt om i byarna.
l Det finns också appen ”Kyrkoguiden”
l Vår Facebooksida (Hemmesjö-Furuby församling)
I Hemmesjö-Furuby församling arbetar
Församlingsexpeditionen för bokning av dop och vigslar:
Annelie Belestam, 0470-70 48 80, annelie.belestam@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare Patrik Geijersson, 0470-70 49 54
patrik.geijersson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog, (barnverksamhet och konfirmander)
Carina Nordmark, 0470-70 49 51, carina.nordmark@svenskakyrkan.se
Zebastian Strömberg, 0470-704848, zebastian.stromberg@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Karin Severin, 0470-70 49 75,
karin.severin@svenskakyrkan.se
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Text och bilder från Svenska kyrkan

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.

Präst gudstjänster, samtal och förrättningar, arbetsledare. präst
Katarina Friberg. 0470-70 32 73, katarina.friberg@svenskakyrkan.se
Verksamhetsansvarig Furuby präst Ursula Björkman Sjögren, 0470-70 32 04,
ursula.bjorkmansjogran@svenskakyrkan.se
Församlingsrådet:
Monica Gustavsson ordf 0703-024 244,
Karin Johansson, vice ordf 0730-430 063

Gudstjänst varje vecka
Födelsedagsfest
Skolarbete
Diakonigrupp
Dop l Vigsel l Begravning
Internationell grupp
Gökotta och Friluftsgudstjänster
Helgmålsböner med musik
Välkomstbok till alla nyinflyttade
Dopfest
Bibel för barn till 4-åringar
Barnaktivitet; Små & Stora & Babycafé
Julblomma till alla över 80 år
Körsång
Församlingsaftnar
Lekmannaledda gudstjänster
Enskilda samtal
Soppluncher Musikfestival Masugnsträffar
Syföreningar Missionsauktion
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Kyrkliga syföreningen

Besök gärna vår hemsida
www.gymmix-vaxjo.se

Missionsauktionen - en gammal och bra tradition!
Varje år skänker vi ca 25000 kr till olika organisationer, som ACT (Svenska
Kyrkans hjälp vid katastrofer och hjälparbeten), Läkare utan gränser, Kvinnojouren Blenda i Växjö m.fl. Pengar till detta får vi genom lotterier och försäljning vid missionsauktionen i november. Känner du att du vill hjälpa till
med att lindra nöden i världen, så kom till missionsauktionen – en gammal
och bra tradition i Furuby! Skänk gärna något till auktionen och köp något
annat – då bidrar du till att livet blir bättre för någon annan!

Text Christina Leandersson, foto Birgitta Estberg

Träffas en gång i månaden
Men vi i syföreningen träffas också ca en gång i månaden, då vi pratar, dricker kaffe och eventuellt syr eller stickar om vi känner för det! Vill du vara
med, så kontakta ombuden!
Ombud för Attsjö
Irene Johansson tel 0470 773123,
Furuby
Ingrid Gustafsason tel 0470 773122, 0730 600867
Kårestad Helen Runbert tel 0733 668768

Text Lena Jakobsson

Vill lindra nöden i världen
Furuby kyrkliga syförening fortsätter år efter år med sitt arbete att lindra
nöden i världen.

Vi håller till i skolor och hallar runt om i kommunen och våra ledare och instruktörer är välutbildade genom kurser och utbildningsdagar. Vi har många
aktiviteter att erbjuda både på dag- och kvällstid tex; gruppträning, cirkelfys,
yoga, TaiChi, pilaterspirales, vattengympa, Bamse och familjegympa.
Våra avgifter är låga. 50 kr i medlemsavgift per år samt terminsavgift 450 kr.
Då får du gå på så många pass du vill.

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. Några gånger under terminen
jobbar vi med theraband. 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. Du bestämmer själv. Gympan skall vara
rolig och du ska må bra av den. Några gånger under terminen blir det cirkelfys. Ellinor K. 0705-337 179
Båda passen avslutas med nedvarvning samt stretch och allt sker till passande musik. Det finns hantlar att tillgå till bägge passen om man vill öka
belastningen på rörelserna.
Vi söker fortlöpande duktiga ledare till vår verksamhet (befintlig och planerad). Att vara ledare innebär arbete, men är väldigt roligt och inspirerande, och man har många förmåner som vi gärna berättar mer om.
Är du själv intresserad eller känner någon som skulle vara lämpad, hör av
dig till Birgit vår ordförande 0735 263 383 eller kontakta oss via e-post
gymmix@gymmix-vaxjo.se
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Besök

Prästanäset

Vägen mellan Hovmantorp och Sjölyckorna. Ta första vägen österut, söder om järnvägsviadukten, kör
längs med järnvägen. Ta sedan till höger vid andra
avfarten. (Den grönmarkerade vägen på kartan)

Text Birgitta Estberg, foto Estbergs

På Prästanäset, som ägs av Svenska kyrkan, är det lugnt och stilla. Där
finns inga boende, bara skog, mest tall och björk, och så sten och vatten.
Ingen modern skogsmaskin har varit här.
Inte många hittar hit så du och de dina får nästan säkert utforska näset alldeles själva. Det går också att forsätta till fots till Lilla och stora Kalvsfälle
som ligger lite längre österut. Den delen har vi i redaktionen inte utforskat.
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Välväxta tallar och

Konstigt träd

Massor av skägglav

Stenarna Trull, Trapp och Tripp

Midjemått?

mycket vatten och många öar.
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Växjö kommun

Furuby sockenlag har också gett synpunkter på kommunens översiktsplan.

Syn
Furu punkte
rf
by S
ock rån
enla
g

Bakgrund
Med viss regelbundenhet så gör Växjö kommun (liksom andra kommuner)
upp planer, mål och visioner för frmtiden. Detta gäller alla typer av verksamhet tex, barnomsorg, äldrevård, kommunikation, näringsliv, befolkningsutveckling och numera också hållbarhet. Man gör även en landsbygdsplan.
Som grund, utöver visioner, mål, inriktning finns planen Hållbara Växjö1
som i sin tur grundar sig på de 17 globala målen2 som är framtagna av FN
och antogs av FN:s generalförsamling 2015.
Framtagning av planen också sker genom att synpunkter inhämtas från samhällsföreningar utanför Växjö stad, från kommunens förvaltningar och bolag
samt externa aktörer med syfte att utveckla landsbygden positivt.
I inledningen skriver kommunen bla: ”Möjliggöra en aktiv fritid”
Vad innebär det?
Boende
Verka för boende i utvalda tätorter. (Furuby är ej utvalt.)
Skapa förutsättningar för att privat och offentlig service samt övrig 		
		 verksamhet utvecklas enligt översiktsplan, utvecklingsstrategi och behov.
Inrikta oss på hållbart offentligt3 och privat byggande
Synliggöra och vårda kultur- och naturlandskapet.
Värna om tysta och luktfria zoner med avseende på alla typer av
		 påverkan, tex även minimera industri- och vägbuller/lukt.
Främja bioligisk mångfald
Kommunikationer och infrastruktur
Medverka till ett klimatsmart resande och ett digitalt samhälle.
Ej fossildrivna fordon
God vägstandard, trafiksäkerhet o ökad turtäthet av allm transp.medel.
Bra vägar för skolskjuts, hemvård, företagare, post/tidningsbud mm
Fortsatt utbyggnad av bredband högre hastighet för mobilt telefoni.
Förbättra invånarnas möjligheter att ta del av ett digitalt samhälle
Synliggöra landsbygden som en attraktiv plats.
Ta tillvara barns- och ungas perspektiv på hur landsbygden och deras
		 ort bör utvecklas.
Byt till ska
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Underlag Kortversion av Landsbygdsplan, viss komprimering Birgitta Estberg

Ny Landsbygdsplan

Service
Kommunen vill ha fortsatt samarbete mellan privata, offentliga och civila
aktörer för att bibehålla servicen på landsbygden.
Upprätthålla och utveckla privat och kommunal service på landsbyden
		 genom social och digital utveckling.
Kommunen vill verka för att olika verksamhetslokaler används som
		 mötesplatser för att utveckla kunskaper och kompetenser i tider av
		 globala utmaningar.
Utveckla kommunorganisationens processer för ökad samordning av
		 insatser till invånarna på landsbygden.
Sista punkten:
Och det betyder?
Näringsliv
Kommunen vill att fler aktiva företagare skall bo och verka på landsbygden.
Värna och främja företagsklimat på landsbygden.
Skapa bra villkor för besöksnäring: kultur, natur och ekoturism4
Stimulera till utveckling och ökad sysselsättning genom planläggning
		 av verksamhetsmark.
Vara en aktiv partner i beställning av lokala livsmedel5.
Möjligheter till pendlarparkering för bil och cykel.
Väderskydd vid alla busshållplatser
Bra belysning där kommuninvånare korsar väg och dylikt.
Ge plats åt företagshotell
Den trygga platsen
Ökad upplevd trygghet och säkerhet i tätorter och på landsbygden
Förbättra vår beredskap för kriser och extraordinära situationer i
		 dialog med aktörer utanför Växjö tätort.
Arbeta förebyggande för öppenhet, tolerans och integration.
Människorna på landsbygden
Skapa förutsättningar att utveckla landsbygden genom samverkan.
Främja starkt föreningsliv på landsbygden
Samverka med näringsliv, länsstyrelse, regioner och andra kommuner.
Vara en del av Leader Linnés arbete lokalt ledd utveckling
Tydliggöra, på Växjö kommuns hemsida, vilka projektmedel som går att
		 söka och hur, samt stödja olika aktörer i projektdiven utveckling.
Hållbara Växjö 2030, 2 17 globala målen, 3 Träbyggnadsstrategi, 4 Besöksnäringsplan och 5 Måltidsplan. Googla namnen om du vill kolla!
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Rikskän

Lilla Attsjön

Fåglar
Tag med kikare och fågelbok så kan
det bli en sport att hitta så många arter som möjligt. Tranor, Sångsvanar,
Knipor, Sothöns, Gräsand, Vigg,
Enkelbeckasin, Gäss och Tofsvipor
är några av de vanligast förekommande arterna.
Långväga besök
Har man tur kan man även få se
Örn, både Havsörn och Kungsörn
har observerats här.
För något år sedan fick vi ett långväga, sällsynt, besök av en Citronärla. Ett Sångsvanspar har också
övervintrat.

Historik
Tanken att få till en sjö i den gamla odlingsmossen har funnits länge
och har i olika omgångar diskuterats inom Attsjö rote. Inte förrän
2011 bestämdes det att göra ett reellt försök att få till en vattenspegel. 2014 var så projektplanen klar och arbetet startade.
Perfekt utflyktsmål för både gamla och unga
Resultat kan beskådas utmed lv 852 mellan Furuby och Dädesjö.
Fågelsjön ligger lite norr om byn Attsjö. På höger sida finns en väl
tilltagen parkeringsplats och strax intill ligger det första av två fågeltorn. Det andra ligger utmed gångvägen ca 500 m bort, på andra
sidan sjön. Intill varje fågeltorn finns grillplats med vindskydd. Ta
med egen ved/kol då det kan vara slut på plats.
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Sothöns

Många besökare
Sjön är frekvent besökt av professionella ornitologer, som hoppas
kunna få se något sällsynt, men
även av amatörer.
Så klart behöver man inte vara fågelintresserad för att åka hit. Att
bara njuta av naturens stillsamma
ljud i denna orörda natur är en ynnest.
Gå runt hela sjön
För de som önskar finns möjlighet
att gå runt hela sjön.
Vid den östra delen av sjön viker
vägen och fortsätter in på Södras
Skogsstiftelses mark innan man
passerar Attsjö by och återkommer
till parkeringsplatsen. Hela rundan
är ca 7 km.

Knipa på väg ut ur holken.
Text Christina Hamilton
Foto Harriet Andersen

Vid frågor eller intresse
Kontakta Christina Hamilton
070-844 55 50
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Text Thomas Klüft, foto Gudrun Holmberg

Vill skapa en ”Furubydag” med många olika aktiviteter!
Målet måste vara att kunna visa upp en socken/by på ett positivt sätt. Alla
sockenborna bör dra sitt strå till stacken och ska vara beredda att ställa upp
och hjälpa till med/i olika evenemang som Valborg, Midsommar, Furubyloppet och Tjugondagknut. Ett av våra gemensamma mål, hoppas jag, blir att vi
tillsammans kan skapa en ”Furubydag” med många olika och roliga aktiviteter, någon gång på sensommaren.

Jag, Thomas Klüft, är den nya ordföranden i
Furuby IF efter Stig-Göran ”Stibbe” Arthursson. Stibbe hade en förhoppning om att en
yngre individ skulle ta över ordförandeskapet.
Nu blev det inte så utan en något äldre person
har tagit över!

Thomas Klüft, ny ordförande i Furuby Idrottsförening
Som ny ordförande har jag stora förhoppningar om att kunna utveckla Furuby IF. Föreningen ska sträva efter att vara en idrottsförening ”för alla”!
Vidare vill jag öka samarbetet med alla andra föreningar och alla människor
som bor i Furuby socken.
Vill ha mer samarbete mellan föreningarna
Furuby IF skall vara drivande, tillsammans med de andra föreningarna, i
samhällsfrågor och hur vi tillsammans bäst skapar en socken där alla har
möjlighet att bo, trivas, utvecklas och där vi visar att vi bryr oss om varandra
oavsett ålder, etnicitet, kön, ursprung och vem man tycker om.
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Vill hjälpa till med Furubys utveckling
Vidare hoppas jag att alla människorna i socknen kommer att visa stort intresse för att komma till Furuvallen och heja på vårt fotbollslag i div V och
heja på våra ungdomslag när de visar upp sig på hemmaplan.
I Furuby har vi olika evenemang som är våra naturliga och oftast nödvändiga
träffpunkter för boende i socknen. Evenemangen är till stor del också en möjlighet för alla återvändare, vi som en gång bott i Furuby.
Jag är en av återvändarna och gläds åt att träffa gamla kamrater och grannar samt bybor vid dessa evenemang. Tack vare att min dotter med familj
har bosatt sig i Furuby är jag också tillbaka och vill hjälpa till med Furubys
utveckling trots att jag numera bor i Växjö.
Ett mål är att många bidrar
Det jag har upptäckt är att det är få personer i föreningen som gör mycket och
de gör ett jättejobb för att alla ni andra skall ha det trevligt i Furuby socken.
Detta är behjärtansvärt men inte hållbart i längden. ”Att få gör mycket” är
inte något att sträva efter utan målet måste vara att ”många bidrar med lite.”
Gör vi detta tillsamman så kan vi se framtid som är positiv och innehållsrik.
En upplevelse för många som hjälper till är att själva ”resan” ( under tiden
när man hjälper till och bidrar ) är roligare än när man når ”målet”.( evenemangsdagen ). Så låt oss ha roligt tillsammans, var med och bidra!
Vill fördubbla medlemsantalet under 2020
Ett av målen för Furuby IF är att fördubbla antalet medlemmar under 2020.
När jag en gång i tiden bodde i Furuby så var det nästan så att ett hushåll =ett
medlemskap i Furuby IF. Nu är det inte så men med god vilja hos var och en
bör vi kunna uppnå detta!
Som ordförande är jag öppen för idéer och samtal om hur vi tillsammans kan utveckla idrottsföreningen och Furuby socken.
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Text Britt-Marie Svensson, foto Thomas Klüft

Damsektionen vill bli fler!

Hoppas på upprustning av omklädningsrum på badplatsen
Vi hoppas nu att Växjö Kommun, som är vår uppdragsgivare, vill satsa på
upprustning av omklädningsrum och toaletter i år. Vi stöttar också Ungdomssektionen såväl ekonomiskt som personellt när så behövs.
Dessutom gör vi årligen t ex en resa tillsammans (på egen bekostnad), gjuter
i betong, stöper ljus, bjuder in olika aktörer inom roliga och intressanta områden, som stärker gemenskapen ytterligare och som vi alltid ser fram emot.
Vi är idag en liten men naggande god sektion med stort engagemang för Furuby IF. Men vi behöver och vill gärna bli fler!

Från vänster: Inga-Britt Nordström, Gudrun Holmberg,
Ann-Marie Tersmark, Sylvia Dahl och Britt-Marie Svensson

Tipspromenader, kiosken, badplatsen, Furubyloppet ...
Sportsliga aktiviteter är naturligtvis kärnan i Furuby IF, men utan en bra
stämning och engagemang blir det inget ”liv” i en förening. För stort engagemang, och givetvis även stämning, står bl a föreningens Damsektion. Vi
har hållit igång sedan mitten på 70-talet och bidragit både ekonomiskt och,
inte minst, med att hålla i trådarna när det gäller olika aktiviteter som t ex
tipspromenader, hålla kiosken öppen vid fotbollsmatcherna, Furubyloppet,
fixa iordning klubbstugan invändigt och se till att det ser trevligt och välkomnande ut. Och självklart, så träffas vi över en kopp kaffe och bara pratar
och har det trevligt.
Valborg, Midsommar, Knutsdans, badplatsen, klubbstugan ...
Numera håller vi, tillsammans med många frivilliga, också i Valborgsfirandet, midsommarfirandet och tjugondedag knutsdansen, vilka är mycket uppskattade aktiviteter av byborna. Även badplatsen vid Årydsjön (eller Furu50

bysjön som vi helst vill kalla den) ingår i vårt åtagande. Det innebär att vi
ser till att den ser städad ut, att bryggan, gungställningen, grillplatserna m m
är i ordning.

Ann-Marie Tersmark
Gudrun Holmberg
Sylvia Dahl		
Lena Billberg		
Lena Jacobsson		
Inga-Britt Nordström
Britt-Marie Svensson
Louise Bertilsson

073-328 78 75
073-024 04 68
070-303 70 77
070-964 25 27
073-960 10 70
070-559 31 88
0733-68 71 43

Kontaktuppgifter hittar du på www.furubyif.se.
Gå in på Furuby IF hemsida eller skicka ett mail till
furubyif@hotmail.com.
I Coronatider kommer flera evenemang troligtvis att ställas in! Seriepremiären i div V blir framflyttad till juni månad. Furuby IF följer Folkhälsorådets och Riksidrottsförbundets och Smålands FF rekommendationer.
På vår hemsida kan du läsa det senaste om Furuby IF
och nu i Coronatider, vilka inställda evenemang.
Närmaste evenemanget är Valborg på Kyrkeryd som blir
inställt p g a Coronasmittan.
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Hembygdsföreningen Hovmantorp - Furuby

Text Ulla Browne foto Birgitta och Christer Estberg

Stugor från både Furuby och Hovmantorp

Qvistastugan från Tollstorp
Både Furuby- och Hovmantorpsbor
i hembygdsparken. Från vänster
Ulla Ramne, Ulla Browne. ordförande, båda från Hovmantorp och
Christer Estberg Furuby.

Hembygdsparken i Hovmantorp
Qvistastugan - starten till hembygdsföreningen!
Qvistastugan har en gång varit backstuga vid Tollstorp. Omkring 1850 flyttades den till Hjulatorpshagen i Hovmantorp. Sist boende i stugan var Kristina
Kvist som bodde där till sin död 1908, 80 år gammal. Därefter bodde ingen
i stugan utan den användes som förråd. Stugan låg då i backen ovanför konditoriets parkering.
Qvistatugan är upphovet till Hovmantorps hembygdsförening. En kommitté
bildades 1929 för att bevara stugan och 1934 ledde det till att Hembygdsföreningen bildades. Den arbetade några år men blev vilande redan 1936.
Efter sammanslagningen Hovmantorp-Furuby 1952 väcktes föreningen till
liv och namnet ändrdes till Hovmantorp-Furuby hembygdsförening.
Hovmantorps kommun överlät 1958 dispositionsrätten till marken där hem52

bygdsparken ligger till hembydsföreningen Hovmantorp - Furuby. I och med
detta flyttades Qvistastugan dit 1960.
Kyrkhemmet - ursprungligen från Furuby Hanagård
Byggnaden var ursprungligen torp under Furuby Hanagård. Den byggdes
1836 och kallades Hanaholm. Huset flyttades 1875 till Skolgatan i Hovman-

Kyrkhemmet (tidigare Holstastugan)
har byggts till vid flera tillfällen.
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torp som då köpts av mjölnaränkan Lisa Petersdotter. Hon flyttade in med
två barn, arrenderade mark från säteriet och bodde där fram till sin död 1902,
87 år gammal. 1904 köptes stugan av Sven Holst som flyttar in med hustru
och dotter. Från början kallades stugan Kyrkhemmet. Holstastugan var ett
senare namn.
Näste ägare var Gunnar och Alma (född Holst). 1911 och 1913 byggdes stugan ut med ett rum och kök samt veranda. Efter dem tog kommunen över
huset. Skolans behov av mark gjorde att hembygdsföreningen fick överta
huset 1975. Huset flyttades då i ”ett stycke” till parken.
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1962 byggdes klockstapeln på
huset. En vällingklocka köptes. Inskriptionen lyder: ”Jag
ringer till bygdens och fädernas minne”.
Glasverktygsmuséet finns i
Amundsboden.

Amundsboden

Fårboden
Kommer från Sjötorpet, Kalvsfälle,
en vik i Rottnen som ligger öster om
Prästanäset, Furuby socken.
Boden flyttades till parken 1966.
Lagerlundsstugan

Lagerlundsstugan från Klintalycke till Ormeshaga till parken
Stugan uppfördes i slutet av 1700-talet som mangårdsbyggnad i Klintalycke
söder om Linnehult. Den blev sedan avkortad till halva sin längd och användes som undantagsstuga fram till 1839 då den flyttades till Ormeshaga ägor
av sockenskräddaren och lumpsamlaren Fredrik Helin.
1914 köptes stugan på auktion av kantorn och läraren Lagerlund. Den sattes
upp på sin nuvarande plats samma år. Lagerlund var en stor samlare av gamla
ting och använde stugan i sin undervisning.
Hembygdsföreningen köpte stugan 1958 av dottern Alva Lagerlund.
Amundsboden kommer från Västorp, Furuby socken
Amundsboden sattes upp 1960. Den kommer från Amundsgården i Västorp
och skänktes till föreningen av doktor Karl Boman. Boden har varit sädesbod. Brostenen (stenen framför entrédörren) kommer från Prästanäset.
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Fårboden

Aktiviteter under 2020
Midsommar, dagen innan kläs stången, midsommarafton dans och underhållning samt kaffe.
Alla söndagar i juli ”Öppet hus” i parken med visning av stugorna och
glasverkstadsmuséet och Lagerlundssamlingarna. Våffelkaffé, underhållning. En söndag friluftsgudstjänst.
Kolla affi
sch
Augusti - cykelutfärder
hembygd tavlor o hemsida
:
.se/hovm
antorp-fu
Oktober - Furubyafton i Furuby församlingshem
ruby
Julskyltningssöndagen - glögg och aktiviteter i parken
Bli medlem
Årsavgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för par. Bankgiro 5050-4943.
Swish 123 539 4085 Ange: Ny medlem samt namn och adress. Om inte
allt får plats skicka information till e-post 773045@gmail.com eller ring
0470773045. Varje år får du Årskrönikan och 3 nr av Hembygdsnytt.
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Mer in
form
www. ation på
veff.s
e.
Attsjö o Lysteryd

i Kårestad. Utmaningar har varit allt regnande i februari/mars och steniga
Småland. Återställning måste ibland ske när marken har torkat upp framåt
våren. Blåsning av fiber kommer igång när en etapp är helt klar.
Som det ser ut nu kommer Kårestad vara driftsatt/igång i maj-juni.

Fiber till Kårestad, Södra Åreda, Risinge, Tveta, Vikensved,

Text Birgitta Estberg, foto Från hemsidan och av Birgitta Estberg

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.
250 medlemmar blir 7 mil kanalisation
Vi är idag drygt 250 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 täckas 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 kostnadstäckning i projektet.

Utsikt från redaktionens fönster mitt i coronatider.
Det sker också samförläggning med el, så snart ska alla
stolpar också bort

Byggstart december 2019 i Kårestad
På grund av att en markägare överklagade av ledningsrätten i Risinge så
blev det start i Kårestad istället. Nu, april 2020, är grävningen till 90 % klar

Här är det tre grävmaskiner på Kårestadsvägen nära rv 25. Bilden är tagen den 3 dec
då grävningen kommit igång på allvar.
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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 0720-831 937
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Tidtabellen giltig tom 12 december 2020

Går ej julafton.
Går även 10 apr, 19 jun och 31 okt 2020
Endast vintertid 15 dec 2019-14 jun 2020, 17 aug-12 dec 2020
ev bussbyte i Källedal, Risinge för att komma till rätt industriområde
Går ej skolans storlov 6-9 apr, 15 jun-14 aug, 26-30 okt 2020
Går via västra industriområdet till Resecentrum
Går via östra industriområdet till Resecentrum
Turen går endast sommartid 15 juni - 16 aug 2020
Nattur fredag. Går även natt efter valborgsmässoafton.

218d
14.20
14.30
14.50

218
18.45
18.55
19.15

218
20.00
20.10
20.30

Natt fre-lördag
218W 218W
23.40
01.15
23.50
01.30
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
18.45
20.00
21.10		
Furuby V25
06.15
12.25
13.25
16.30
17.25
18.55
20.10
21.20		
Växjö RC
06.35
12.45
13.45
16.50
17.45
19.15
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		
15.00
15.45
16.40
17.00
17.20
18.30
19.15
20.50		
15.10
15.55
16.50
17.10
17.30
18.40
19.25
21.00		
15.30
16.15
17.10
17.30
17.50
19.00
19.45
21.20		

218
06.40
06.50
07.10

Veckodag
Buss nr
H-torp stn
Furuby V25
Växjö RC

219ha
05.55
06.05
06.30

218ga
05.55
06.05
06.45

Buss nr
H-torp stn
Furuby V25
Växjö RC

Måndag - fredag									

218/219 Hovmantorp - Furuby - Växjö
Veckodag

Informationen från Länstrafiken Kronobergs hemsida

58
Enkel resa Furuby socken - Växjö
Kontant med kort 30 kr för personer mellan 7 och 19 år, 50 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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Tidtabellen giltig tom 12 december 2020

Går ej skolans storlov, 6-9 april, 15 juni - 14 aug, 26-30 okt 2020
Anslutning från v:a ind. omr med linje 12.
Går ej julafton.
Går även natt efter 19 jun och 31 okt 2020
Bussen kör ner och vänder i Åryd
Turen går endast sommartid 15 jun - 16 aug 2020
Turen går endast vintertid 15 dec 2019 -14 jun 2020 och 17 aug -12 dec 2020

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
218
218N		
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
13.50
14.30
15.00
Furuby V25
06.45
07.25
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
14.05
14.45
15.15
H-torp stn
06.55
07.40
08.40
09.40
10.40
11.40
12.40
14.20
15.00
15.30
										
										
Veckodag
Måndag - Fredag									
Buss nr
218e
219d
219
218e
218
218
218
218
218
218å

Veckodag
Buss nr

218/219 Växjö - Furuby - Hovmantorp

Enkel resa Furuby socken - Växjö
Kontant 30 kr för personer mellan 7 och 19 år, 50 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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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: 0702 195 348 eller via karestad.se/wp/

Furuby återvinningscentral

Fasadtvätt

Öppet måndag kl 14-19, torsdag kl 14-18,
Lördagsöppet kl 10-13 följande datum under 2020
9/5, 30/5, 13/6, 29/8, 5/9, 19/9, 3/10 och 17/10

Ytförsegling

Vägvisning från ”Furubykrysset” på 25:an

Alg&mossbehandling
Klotterskydd

Furuby sockenlag hyr ut tält, stolar och bord

Målning

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.

www.vendado.se
Klas Bronnvall
0761- 482 003
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info hämtad från https://ssam.se/sortering-och-atervinning/
(numera ingen info på vaxjo.se)

Tält 250 kr/st

Stol 10 kr/st

Bord 20 kr/st

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.

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.

- startare
finns även i
Attsjö skola
64

Mer info :hjartstartarregistret.se

