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Medlemsavgift 2021
100 kr för familj och 80 kr för enskild
Bankgiro: 5801-7567
Swish: 123 173 6941

Hemsida: www.furuby.se
Facebook: www.facebook.com/furubysocken
E-post: ordf@furuby.se eller admin@furuby.se

Omslagsbild Kårestad Östgötagård, foto Angelika Dahlberg

Bli medlem i Furuby sockenlag

Medlemsavgift för 2021 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 Soprani har e-post: gisela.soprani@svt.se.
Även utsocknes är välkomna som medlemmar.
Annonspriser (för näringsidkare): helsida 500 kr, halvsida 350 kr
Det händer i Furuby socken ges ut av Furuby sockenlag.
Redaktionen:
Birgitta Estberg, 0709-544 233, birgitta@estberg.se
Christer Estberg, 0709-544 234, christer@estberg.se
Annonsering Kicki Hamilton och Birgitta Estberg
Layout Birgitta Estberg
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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Ange minst namn och telefonnummer oavsett
om du betalar med Swish, talong eller via Internetbank.

Även utsocknes är välkomna som medlemmar
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Redaktörn funderar ...

Trevligt att träffas!

Text Birgitta Estberg, foto Christer Estberg

Boule är populärt bland oss pensionärer. Vi spelar för det är roligt, ger lite
rörelse, för att det är pratbart och att nästan alla kan vara med. Fast det kan
ändå märkas en viss irritation när klotet går sina egna vägar. I SPF Furuby
så spelar vi normalt boule året runt. Men som alla vet så är det inte normalt
just nu. Vi brukar vara i Allhallen den kalla delen av året, men se det var
inte tillåtet. Så det har varit ett långt uppehåll sedan vi slutade i höstas.
Men torsdagen före Påsk ringde Gudrun och sa att det var ett gäng som
ville spela. Och solen sken fast det var en bitande vind. Jag och sju andra
pensionärer åkte till grusplanen i Furuby.
Vi spelade två omgångar med fika emellan förståss.
Trevligt att träffa nya och gamla vänner. Det blir ju lite
ensidigt att bara umgås med sin partner och för dem
som inte har någon sådan så är det nog ännu ensidigare.
Nu hoppas vi att vaccineringen ska släppa oss lösa
igen. Dansa, sjunga,
lära oss nytt, förmedla våra
erfarenheter.
Kanske som när min farbror skulle provsjunga i
skolan: Upp och hoppa och slå med låren, nu är det gille i
hela ”gåren”. För det blev han förpassad till skamvrån.
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Vad händer 2021 ...

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.
tor 20 maj

Månadsmöte, SPF vid grusplanen i Furuby

alla sön juli Öppet hus i Hembygdsparken Hovmantorp

Fasadtvätt
Ytförsegling

Dagsutflykt till Hanö mm, SPF

fre 27 aug

Månadsmöte med uppträde av Ehrling Lundberg, SPF

fre 8 okt

Månadsmöte, SPF

oktober

Furubyafton, Hembygdsföreningen

oktober

Höstmöte, Furuby sockenlag

fre 3 dec

Månadsmöte, SPF

Alg&mossbehandling

Kolla hemsidor, anslagstavlor ofta!

Klotterskydd

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

Målning

www.vendado.se
Klas Bronnvall
0761- 482 003
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mitten aug

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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Furuby sockenlag

Text Björn Nilsson, foto Gudrun Holmberg

En gärdsgård i östra kanten av kyrkoparken, för att det ska se trevligt ut och för
att hindra barn att kunna springa direkt ut på Byvägen.

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 kontakt med kommun och länsstyrelse.
Asfaltverk, vindkraftsplaner, hjärtstartare, postnummer ...
Vi har agerat, och agerar fortfarande på olika frågor som berör vår socken.
Det kan vara vindkraftsplaner och utbyggnad av asfaltverk, underhåll av
hjärtstartare, ordna föreläsningar, samla in förslag på förbättringar av vår
fritidsmiljö och ev. finansiera dem, stödja skolan och andra initiativ ekonomiskt, tycka till om postnummer, svara på kommunala översiktsplaner,
landsbygdsplan med mera, med mera...
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50-års jubileum nästa år
Sockenlaget har verkat ända sedan 1972 och idag består föreningen av omkring 140 medlemmar (hushåll).
Som medlem får man ”Det händer i Furuby socken” en gång om året, med
bilder och material framtagen av vår redaktion, men medlemskap ger även
möjlighet att hyra tält, stolar och bord.
Viktigt att vi har hela socknen med i Sockenlagets styrelse. Normalt sett
bestäms styrelsens roller på årsmötet som normalt hålls innan slutet av mars.
Men på grund av omständigheterna kommer årsmötet 2021 att hållas den 25
april. Nya styrelsemedlemmar har alltså ännu inte utsetts, men styrelsen idag
(invald 2020) består av sex personer och presenteras på insidan av omslaget.
I styrelsen ingår även representanter från byalagen. Det är viktigt att styrelsen får en geografisk bredd för att fånga upp intresset för hela socknen och
självklart fler styrelsemedlemmar från övriga byar.
Bidra genom att delta och påverka!
Genom medlemskapet har alla 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.
På årsmötet (våren) summerar man föregående år och
lägger upp planerna för det nya. Ett antal styrelsemöten hålls under året. På höstmöte blir det ett aktuellt
program eller en intressant föreläsning. Självklart så
bjuds det på kaffe med dopp.
Alla är givetvis välkomna till dessa båda stormöten.
Till styrelsemötena går det bra att höra av sig med
förslag. Protokollen läggs ut på Furuby sockenlags
hemsida.

Kjell Gustavsson från Kronobergs läns Hembygdsförening
leder arbetet med byggandet av den nya gärdsgården.
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Vad som hänt/gjorts 2020
Under 2020 har sockenlaget jobbat med att bygga en gärdsgård utmed Byvägen/Idrottsvägen. Ett ”hinder” mot trafiken för barnen på lekplatsen. Furuby IF med stöd av Sockenlaget har fått ett kommunbidrag på 150 000 kr
till Klubbstugan av Kultur och Fritid i Växjö kommun för att utveckla mer
fritidsprogram för alla byinvånare. Förutom mer IT teknik till klubbstugan
och renovering, så planeras det utegym-stationer utmed lilla motionsspåret.
Höstmötet hölls i Kårestugan, vår gäst var Kjell-Erik Sagerbrant ifrån Kalvsvik. Han delgav oss en hel del om hur deras sockenlag arbetar med olika
aktiviteter och hur de finansierat det hela. Vidare diskuteras tillsammans med
Furuby IF och Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening om att hitta ny plats
till vårt traditionella firande av Valborg, Midsommar och Knutsdans.
Vi har också deltagit i ett antal Teamsmöte med kommunens landsbygdsgrupper om turism, corona mm.

Furuby socken

Vad händer under 2021?
Sockenlaget avser att ha årsmöte den 25 april och dessutom ett höstmöte.
Vi planerar också ett möte med skolans rektor och förhoppningsvis ett kommunalråd för att diskutera vårt behov av en större gymnastiksal. Sockenlaget
informerar främst på hemsidan samt på anslagstavlor och via utskick i samband med allmänna möten och aktiviteter. Vi finns även på Facebook.
Kontakta oss gärna, alla våra
kontaktuppgifter finns på sidan 2.
Vi hjälper till att måna om vår
fina socken. Välkommen du också
- med idéer och engagemang.

Det serverades kaffe med hembakat
bröd till alla som hjälpte till med
gärdsgården.
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Prästanäset blev
natureservat 2019.
Vägvisning och skyltar saknas ännu.
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Attsjö byalag
Attsjö by under pandemiåret 2020-21
I slutet på februari hade vi som sedvanligt byastämma med åldermannagille.
Åldermannapar var Ursula och Sven-Erik Sjögren. Som brukligt gjorde vi
då upp planer för projekt och aktiviteter som skulle ske under 2020. Tyvärr
fick vi efterhand ställa in merparten av dessa på grund av Covid-19 viruset.

All information går att hitta på
hemsidan: www.attsjoby.se
Där går det också att boka skolan, samt hitta länken till vår
Facebookgrupp.

Representant
Furuby sockenlag
Kicki Hamilton, 0708-445550

Våfflor, aktier och semlor hanns med före stängning
Vi hann dock med några aktiviteter innan ”stängning”. Semlor på Fettisdagen 25/3. Aktieträff i början av mars som var välbesökt och uppskattad.
Våffeldagen 5/3 var också uppskattad. Därefter blev alla andra aktiviteter
inställda en efter en. Utom en – Gemensamhetsodlingen. En utomhusaktivitet som många i byn deltog i. Skörd av bl.a. potatis, morötter och lök kunde
ske under hösten med gott resultat.

Text Kicki Hamilton, foto Birgitta Estberg

50-årsjubileum, fiber och med hopp om bättre tider 2021
Med anledning av att Attsjö Byalag 2021 har 50-årsjubileum hoppas vi att
detta kan firas senare under året. Så även senareläggs byastämman. Förhoppningen står till vaccinering innan midsommar.
Det som vi nu gläder oss åt speciellt mycket är att byn kommer att få fiberdragning som är planerat att vara klar i slutet på 2021.
Vi ser fram mot bättre tider.

Byalagets styrelse:
Ordf: Iréne Johansson, 0708-773191
Usko Ujansivu, 0702-813 496
Kicki Hamilton, 0708-445550
Stefan Karlsson, 0706-524 216
Charlotte Juteström, 0702-834712
Fredrik Magnusson, 0470-255 67
Klas Bronnvall, 0740-480 43

- startare i
Attsjö skola
Mer info hjartstartarregistret.se
Foto Attsjö byalag
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Endast svenska varor - Egenodlat - Lokalproducerat - Närproducerat
•
•
•
•
•
Maffig stenmur i norra delen av Attsjö
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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

www.sjolyckorna.se Vi finns också på Facebook!
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Furuby byalag

Text Åke Nordström, foto Estbergs

Kårestad byalag

Furuby byalag har inte kunnat genomföra åldermannastämman i november
2020 på grund av rådande coronaepedemi. Vi avvaktar myndigheternas beslut under 2021. Till åldermän för 2020 valdes Åke och Inga-Britt Nordström
som skall representera byalaget vid sockenlagets möten under året. Åke och
Inga-Britt Nordström kvarstår till nästa åldermannastämma.
Anslagstavlan I Furuby vid kyrkan
Enligt beslut som togs på ålderstämma 2019 kontaktar Britt-Marie Svensson Växjö kommun angående anslagstavlor med belysning. Hon undersöker
också om det finns något landsbygdsbidrag till detta.

Medlem i Furuby byalag är de som har mantalsatt jord inom Furuby, dvs
ägare av jordbruks- och/eller skogsfastighet. Red anmn.

NORDSTRÖMS VED & MASKIN

Styrelse
Karolina Fransson, ordf, 0709-221 339
Jonas Hallberg, ålderman
Alexandra Akhtar, sekr,
Tonny Fransson, led, 0720-831 937
Niklas Lefévre, kassör, 0706-188 102
Lotta Hagberg, suppleant

Säljer:
Björk- och blandved i längder från 30 till 50 cm.
Finklyvd björkved i 40-literssäck.

Text Karolina Fransson foto Birgitta Estberg

Kårestad Södrekvarn, fruset vatten nedanför dammen

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

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

Utför arbeten:
Enklare entreprenadarbeten med grävmaskin
och traktor.
Profilhyvling av kundanpassade lister och foder.
Kontakt:
070-574 90 44, stefan.nordstroms@gmail.com
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Vänsterpartiet
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Politikens villkor har varit riktigt dåliga 2020 och det fortsätter så länge
pandemin finns. Möjligheterna att ordna träffar med samhällsföreningar och
sockenråd, besök hos företag, organisationer och föreningar har omintetgjorts. Kvar är de digitala sammankomsterna, som kan vara smidiga ibland,
snabba och spara resor, men det är inte samma upplevelse som fysiska möten
och studiebesök. Vi hoppas som alla andra att vi snart ska vara av med pandemin! Det betyder dock inte att allt ska bli som förr! Det finns mycket att
lära av det gångna året. Till exempel att fler vill undvika trängsel konstant,
bo på landet eller i småorter, för frisk luft, öppna landskap, lugnare liv. Det är
inte något dramatiskt att bo några mil utanför stadskärnan längre; fiber, wifi,
service i form av livsmedel, bibliotek, matleveranser… Väldigt mycket går
att sköta och ta del av även utanför staden. Reskostnader kan hållas nere för
familjerna. Kommunen, Trafikverket, staten har alla ansvar för att underlätta
och skapa möjligheter.
Underlätta cykelpendling
Vi har lärt att skogarna och friluftslivet har vuxit i betydelse. Det kommunen
kan och ska göra är att bygga bostäder, lite förnyelse successivt, att underlätta cykelpendlingen. Elcyklar har underlättat och många vill cykla från tätorterna runtomkring in till och från Växjö på ett säkert sätt. Detta är sådant som
vårt parti tjatar om och ingen säger egentligen emot, men det råder viss tröghet i genomförandet. Det är enkelt att säga att Vidingehem ska bygga mer,
men det är omöjligt när det saknas byggbar mark, tomter, detaljplaner, vilket
har varit och är fallet på flera orter. Där har kommunledningen ansvaret.

Kontaktpersoner i Vänsterpartiet Växjös kommunala grupp:
Kommunstyrelsen: maria.garmer@vaxjo.se
Gruppledare, tekniska frågor, trafik, vägar: johnny.werlov@vaxjo.se
Utbildning: bjorn.kleinhenz@vaxjo.se
Omsorg: carin.hogstedt@vaxjo.se
Sociala frågor: elisabet.flennemo2@vaxjo.se
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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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Centerpartiet
vill ha en
Levande
landsbygd
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.
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.
Nytt kommunalråd – Andreas Olsson
Som nytt kommunalråd och nyinflyttad våren-21
till Hemmesjö församling, vill jag att Centerpartiet ska vara den ledande reformkraften i Växjöpolitiken där jag som lagledaren får partiet att nå nya höjder och en valframgång 2022.
Dialog med medborgare, civilsamhälle och företagare
En viktig del av mitt nya uppdrag blir att träffa och ha en god dialog med
medborgare, civilsamhälle och företagare. Genom dialog skapas goda och
bra idéer för Växjös kommuns utveckling. Jag kommer gärna till Furuby
lyssnar och samtalar med er, även om det blir digitalt en tid framöver.
Skapa hem på landsbygden
Gröna vågen 2.0 är här och många söker sig gärna utanför städerna. Växjö
kommun har en landsbygd med utvecklingspotential att skapa flera attraktiva tomter i våra tätorter och på landsbygden. Det finns också en potential i
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att ta vara på ödehusen som finns runt om i kommunen och därigenom skapa
fler hem på landsbygden.
Vill ha Sveriges bästa företagsklimat
Näringslivsklimatet i Växjö kommunen är en prioriterad fråga för oss. Vi
strävar efter att Växjö kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Eftersom 4 av 5 jobb skapas av små och medelstora företag är ett bra företagsklimat en viktig pusselbit för utvecklingen av välfärden i hela kommunen.
Har du förslag eller vill diskutera något som gäller din by så hör av dig till
någon av nedanstående:
Bernt Swärd, Hemmesjö 070-643 86 37
Gudrun Holmberg, Furuby 073-024 04 68
Anders Johansson, Kårestad 070-594 21 4
Andreas Olsson andreas.olsson@centerpartiet.se, gruppledare i Centern
(kontakt med nämnder, fullmäktigegrupp, bolag)
Andreas Håkansson andreas.hakansson@centerpartiet.se
Annika Nilsson annika.svanebra@gmail.com

Cs-HundCenter
- Hundkurs
- Pensionat
- Dagis
- Försäljning av hundmat
Välkommen att höra av dig.
Christel Holm, 070-7877630
Cs-HundCenter.se
Cs.hundcenter@gmail.com
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Besök gärna vår hemsida
www.gymmix-vaxjo.se

Text Lena Jakobsson

Vi finns även på Facebook
och Instagram
Gymmix - Bra Träning Nära Dig
Gymmix är Svenska Gymnastikförbundets varumärke inom gruppträning.
Vi håller till i skolor och hallar runt om i Växjö.
Våra ledare är välutbildade genom kurser och utbildningsdagar. Vi erbjuder
många aktiviteter både på dag och kvällstid tex: gruppträning, yoga TaiChi,
cirkelfys, pilatesspirales, zumba, vattengympa samt Bamse och familjegympa. Våra avgifter är låga.
Precis som alla föreningar har Gymmix haft ett märkligt år.Vi följer Folkhälsomyndighetens och gymnastikförbundets restriktioner och har därför
inte kunnat hålla pass i den utsträckning vi brukar. När allt återgår till det
normala erbjuder vi följande pass i Furuby. Håll koll på anslagstavlorna.
Core-Gympa onsd.19.00-20.00 Lena J 0739601070
Passet innehåller styrka, balans, rörlighet och pulshöjande övningar utan
hopp samt nedvarvning och stretch. Allt sker till passande musik. Du ska gå
från passet med en skön känsla i kroppen.
Medelgympa sönd. 18.30-19.30 Ellinor K 0705337179
I medelgympan jobbar vi med högre puls, hopp och löpning ingår, men det
går lika bra att ta steg eller gå. Gympan ska vara rolig och du ska må bra
av den. Passet avslutas med nedvarvning och stretch, allt till härlig musik.
Några gånger under terminen blir det cirkelfys.
Värdegrundpolicy
Gymmix arbetar efter en värdegrundspolicy och vi har följande fyra värdeord för vår verksamhet.
Rörelse hela livet		
Glädje				
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Gemenskap
Respekt
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Attsjö o Lysteryd
Kårestad, Södra Åreda, Risinge, Vikensved, Tveta
Åren har gått sedan föreningen startades 2013 i Kårestad och då vi vid första
ansökan fick veta att antal medlemmar i föreningen var för litet för att få EUbidrag (<100 anslutningar). Detta resulterade i att blickarna sökte sig väster
ut (ej USA) utan mot Södra Åreda och sedan rullade det bara på över hela
områdets fem byförtätningar. 99% av fastigheterna är anslutna idag.
Att även Attsjö har funnits med i tankebanorna sedan starten, visas i vårt
resultat idag. Vi har lämnat en anslutning vid Lysteryds vägskäl där WexNet
kör projektet vidare upp till Attsjö under våren.

Text Christer Estberg

Fiberkommunikation i grevens tid
Vi är i slutfasen på våra fem delprojekt – ett för varje byområde. Kårestad,
Södra Åreda, Risinge och Vikensved är igång. I Tveta har några anslutningar blivit försenade pga tjälen som var i februari. Vi räknar med att alla
anslutningar ska vara installerade till den 31 mars i år. Dock exklusive dem,
som vi ej lyckats få kontakt med eller av andra orsaker hamnat utanför
vår kontroll. Tanken är att vår entreprenör Eltel skall skicka in slutdokumentationen under april och vi kan då göra en slutbesiktning av projektet.
Det var i grevens tid som vi kom igång med fiberkommunikationen i byarna,
eftersom Skanova skall lägga ned sina teleledningar i området i samma veva
som vi kopplar upp oss.
Några ytterligare anslutningar
I slutfasen av projektet har det tillkommit några ytterligare anslutningar och
nya hus och tomter som skall bebyggas. Dessa kommer installeras löpande
utanför projektet under vår Etapp-6.

Byombud i Kårestad
Christer Estberg 0709-544 234 och Tonny Fransson 0720-831 937
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Årydsjöns fiskevårdsområde
Text Gillis Fransson foto Estbergs
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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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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.
Regler för fiske
Varje fiskerättsinnehavare får fiska fritt inom respektive byområde (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.
Fiskekort kan köpas av Kjell Ljunggren, Patrik Karlsson och Dennis Knutsson ett veckokort kostar 20: - och ett årskort 100: -

Text Kjell Ljunggren foto Estbergs

Styrelse
Kjell Ljunggren, ordförande, Kårestad, 070-567 72 10
Patrik Karlsson, kassör, Kårestad, 070-357 34 96
Jan Forsman, sekreterare, Ramnåsa, 070-563 41 40
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 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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Bli medlem!

Den här gången blir det att beskriva vad som har hänt i en förening, där
egentligen ingenting har hänt pga Corona-restriktioner. Vi hann med två månadsmöten 2020, men sen var det stopp. Vad skulle vi ha gjort, om vi bara
hade kunnat göra det? Nu skall det i ärlighetens namn erkännas att vi hade en
utfärd och kunde spela boule, eftersom det var utomhusaktiviteter. Vi hoppas
att komma igång när vi fått våra sprutor.

Text Harald Leandersson foto Estbergs

Vad brukar hända hos SPF Furuby?
l Månadsmöte ungefär varannan månad med lite längre uppehåll på
sommaren. Vi har 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 (i år troligen med egna bilar).
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 Rabatter, både lokala och rikstäckande.
Mer information kommer
Vi håller kontakt med våra medlemmar via e-post alternativt brev.
Aktuell information finns också på vår hemsida https://www.spfseniorerna.
se/distrikt/Kronobergsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-furuby/
Hela den här långa adressen når man enklast genom att bara skriva ”SPF
Furuby” i sökrutan på webben.
Alla som är pensionärer eller lever med en sådan, är välkomna som medlemmar. Det är bara att komma på en träff, eller också kan man tala med Björn
Ottosson, som sköter vårt medlemsregister.
Björn Ottosson, Kårevägen 25, 365 93 Furuby 070-0926655
e-post: bjorn@furuby.st
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Vi är en av Sveriges
största pensionärsorganisationer.

Bilder från utflykten i mitten av september till Åsnens nationalpark och
Getnö gård. Heldag med lunch.

Hos oss delar du gemenskapen med ca 250 000
i föreningar över hela
landet.
Vi arbetar för att skapa
bättre villkor för äldre och ett aktivt liv för dig
som senior.

Vår guide Vibeke Hylten Cavalius presentrar sig.

Med medlemskapet får du
också massor av förmåner.
Och tidningen:

Det var en fantastisk sensommardag.

www.spf.se

Vi besökte också Getnö gård.

Eftersom SPF är en stor organisation har den möjlighet att påverka politiker
både regionalt och på riksnivå.
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Boulen startar i april.
Om du vill veta säkert
ring Dan 070 607 32 62.

Heldagsutflykt till Hanö i mitten av augusti.
Månadsmöte
Fre den 27 augusti kl 16
Plats ej klart

Vi kör med egna bilar i år.

En sägen säger att en jättekvinna som bodde på Hanö tröttnade på ensamheten. Hon samlade stenar för att skapa en gångväg till fastlandet - och snubblade. Så bildades Bönsäcken.
Hanö var Englands flottbas i Östersjön 1810-1812.

En drake flög varje natt över Hanö. Av fyren
förblindades draken och störtade. Därav drakmärket. Här finns också Rövarkulan som sägs
ha varit gömställe för snapphanar
Hanös högsta topp ligger
60 m över havet. Där står
den 16 m höga fyren.

Text Birgitta Estberg, foto Estbergs
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Maj månadsmöte tor den 20 maj kl 13
Grusplanen på Furuby idrottspalts

Månadsmöten 2021
Så fort det är möjligt återkommer vi med månadsmöten och annat också
förståss. I maj (då bör vi väl alla vara vaccinerade) hoppas vi kunna
genomföra ett utemöte under SPF:s hälsovecka v 20. Vårt förslag är att
träffas den 20 maj med boule, Sofia-gymnastik (Lena leder), tipspromenad, korvgrillning mm.
Till mötet i augusti har vi sedan länge bokat Ehrling Lundberg. Om inte
annat så ska vi väl kunna vara ute. Vi ställde in förra året. Det vill vi absolut inte göra igen!
Vi kollar också på trevligheter för hösten. Någon uteträff i september ...
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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Det är 6 km att gå runt hela ön. Det är lätt
och svårt. Mellan Hanöläge och Bönsäcken och Engelska kyrkogården är det
handikappanpassat.
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Lilla Attsjön
En spännande plats i Kronoberg

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.
Kommunes landskapsvårdpris
2015 erhöll projektet Växjö kommuns landskapsvårdspris som vi är väldigt stolta och glada över.
Välbesökt under pandemiåret 2020
Vi har märkt en stor ökning av besök under
2020-21. Många har valt att åka hit från bl.a.
30

Växjö. Härlig natur och att slippa trängsel är
några av de kommentarer vi fått.
Det har tillkommit bord och bänkar vid varje
grillplats vilket också bidragit till att fler väljer att grilla och äta här. Istället för att fira
olika högtider med sina nära och kära inomhus har man också under detta år, valt att förlägga dessa festligheter till grillplatserna vid
Lilla Attsjön. Till och med på julafton var det
några som valt att besöka denna plats för en
härlig stund.
Fågelinventering
Varje år anlitar vi Smålands Ornitologiska
Förening att utföra en fågelinventering. Under 2020 noterades totalt 72 fågelarter, varav
21 är upptagna i rödlistan/fågeldirektivet. Av
dessa utmärker sig följande arter som är mer
intressanta ur häckningssynpunkt: Sångsvan,
smådopping, grönbena, skrattmås, fiskmås,
gröngöling, spillkråka, törnskata, tornseglare, buskskvätta och sävsparv. Utöver dessa
är även sothöna och vattenrall intressanta sett
ur Kronobergs läns perspektiv.
Isen la sig på sjön
Vintern med kyla och snö kom i januari. Det
var kallt tillräckligt länge för att isen skulle
lägga sig på sjön. Nu hittade även skidåkare
hit för en skidtur på den istäckta sjön.
Dock flyttade svanarna längre söderut. Så
snart isen sprack upp återkom sångsvansparet
som annars håller sig här hela året.
Tranor och grågäss
I skrivande stund (2021-02-26) har vi även
siktat tranor, som dock valde att fortsätta
norrut, samt grågäss som stannat till.

Skidåkare på sjön

Populär grillplats.

Text och foto Kicki Hamilton

Vid frågor eller intresse
Kontakta Kicki Hamilton
070-844 55 50
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Asp Kårestad Södrekvarn 189 cm

Man tror att stora träd är gamla och det är dom, men ibland är även små träd gamla.
Förutsättningarna för trädet att växa varierar. Storleken varierar också med trädslag.
Träd ska, enligt regelverket, mätas
130 cm över marken. Detta är inte
alltid så lätt. Marken är inte plan,
trädet är knotigt och kantigt. Så
det får bli ungefär.
Det vore spännande att
dokumentera våra stora,
gamla och speciella träd.

Det här är en rönn som växer på Kårestad
Södrekvarn. Den är bara någon dm i diameter
men har haft taskiga levnadsvillkor. Den är
minst 60 år.

Skicka till oss: Bild, plats,
omkrets, trädslag och ålder
(om du vet) till e-post
:
n
e
k
i
birgitta@estberg.se eller
br
cken
e ru
Ang ruby so
SMS till 0709-544 233
i Fu
d
ä
r
Alla publicerade bidrag
T
premieras.

Text och foto Birgitta Estberg,

Gammelskog och gamla träd
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Det här var en stor asp, med en diameter lite över halvmetern, som föll i stormen
Gudrun. Den ligger kvar på marken och ser ut så här idag ca 17 år senare.
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Gamla, stora träd jag
hittat och mätt:
Träd plats omkrets cm
Ask S-kvarn
256
Ask S-kvarn
163
Lönn S-kvarn
360
Asp S-kvarn
189
Gran Åbäcken 202
Tall i nära skog 180
Gran i nära skog 262
Asp i nära skog 200
Asp S-kvarn
190
Björk bild s35 250
Gran bild s34
375

I skogen finns:
- Många trädslag
- Träd i olika åldrar
- Olika naturtyper
- Många olika djur
växter och arter
- Mycket död ved
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Denna gran finns i socknens nordvästra hörn precis innanför gränsen mot
Almshult. Omkretsen är ca 375 cm vilket ger diametern 1,19 m. Hur gammal den är vet jag inte och jag vill inte gissa.

Det här är en björk på Kårestad Södrekvarn. Dess omkrets är ca 250 cm
vilket ger diametern 0,8 m. En tidigare ägare erbjöds sig att såga ner den.
Men vi tyckte att den kunde få vara kvar.
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Skogsbad!?

36

Text och foto Estbergs,

Eken i Fägerstad - är det vårt mäktigaste träd? Omkretsen är ca 5 m, vilket
ger diametern 1,6 m. Men det är inte säkert att äldst är störst. En mängd faktorer påverkar, framför allt trädslag, klimat och tillgång till näring och vatten

Träd, lavar, mossor, bär, fåglar djur inklusive människor
Det är populärt med skogsbad. Tyskar, japaner med flera, ja alla pratar om
hur viktig skogen är för vårt välbefinnande. Själv har jag förlorat min skogsbadplats. Skogen öster om Kårestadån mellan Södrekvarn och Nykvarn, det
var där jag badade. Skogen kallades hällmarksskog och delar av den finns
omnämnd i boken Kronobergs natur från 1989. Där fanns massor av olika
lavar och mossor. Där har jag plockat svamp och bär. Jag gick ofta från järnvägsbanken på berghällar mellan stenblock direkt i terrängen. Ibland träffade
jag Växjöbor som också hittat hit. Nu finns det varken svamp, bär, fåglar eller djur inklusive människor.
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Första avverkningen ca 3 veckor före Gudrun
Två avverkningar har gjorts på 2000-talet. Den första med start den 12 december 2004. Jag kom hem sent från jobbet. Det var mörkt ute. Jag såg ljus
på andra sidan ån när jag steg ur bilen och förstod direkt vad som pågick.
Skördemaskinen var precis nedanför berget mitt emot Södrekvarn, bara ett
tiotal meter från å-fåran. Vid första avverkningen körde man inte på järnvägsbanken. Vid nästa avverkning sommaren 2019 gjorde man inga sådana
begränsningar. Trots att banken är kulturmärkt.
Påminner om en öken
Under slutet av 80- till en bit in på 2000-talet hade jag egen häst. Jag tror mig
ha ridit på de flesta stigar och skogsvägar med en omkrets av åtminstone två
mil från Södrekvarn oavsett vädersträck. Flera gånger i veckan red jag hemifrån ner till Nykvarn runt dammen för att sedan ta stigen från Nykvarn upp
till vägen mot Attsjö, snedda in igen och komma fram mitt emot bron över
ån hemma vid Södrekvarn. Jag träffade ofta på tex tjäder. Oftast höll de till
mellan järnvägsbanken och ån. Nu verkar allt djurliv vara borta.
Vad menas med att Landsbygden ska leva?
Jag har valt att bo på ”riktiga landet”. Jag ville inte behöva köra bil för att
kunna njuta av naturen. Idag är det omvända världen. I och kring städer skapas motions- och promenadvägar. Naturreservat* bildas oftast nära stadens
bebyggelse. Vilken roll ska landsbygden utanför tätorten ha?

Skogen och Sverige
Jag har på Internet läst och kollat information på ett 20-tal hemsidor som
handlar om svensk skog och skogsbruk. Jag har också tittat på minst lika
många exempel i ämnet på Youtube. Jag har studerat senaste rapporten
från Artdatabanken (2020). Ornitologiska föreningen har gjort en särskild
studie om Tjädern i Sverige, Även denna har jag studerat.
På skogsindustrins och skogsägares sidor finns mest positiva tongångar.
Vårt skogsbruk tar hänsyn. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är
utgångspunkterna i det svenska skogsbruket. Man skriver om ekonomiska
framgångar och alla de nya användningsområden som finns för skogen. Vi
hoppas kunna ersätta dagens användning av fossila bränslen med skogsråvara. Mängden skogsråvara förväntas öka också baserat på bl a ett varmare klimat. Det nämns inget om stormar och barkborrar
FN rankar Sverige efter mängden skyddad natur till plats 99. Om jag
förstått det hela rätt så, beror det bland annat på, att de inte räknar med sk
egen skyddad skog. Skyddet anses vara för svagt.
Artdatabanken: Avverkning har stor negativ påverkan på ungefär 1400
arter. Oftast är det en fråga om arter som kräver eller gynnas av skoglig
kontinuitet - bl a eftersom de har svårt att överleva hyggesfasen och att de
inte hinner återhämta sig innan skogen åter avverkas.
Jag har också läst att det tar 40 år för blåbärsris att etablera sig på nytt.

Här syns rester av stenbrytningen. Till
vänster en stolpe som inte blev så bra.

* Prästanäset, vår sockens sydligaste del, blev 2019 godkänt som naturreservat. Skyltar och vägvisning saknas dock fortfarande.
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Järnvägsbanken mellan Nykvarn och Södrekvarn på
1970-talet. Såg ut så här till december 2004.
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Ungdomsfotbollen i Furuby

Text och foto Sven Olsson

Säsongen 2020 blev en riktig succé för ungdomsfotbollen i Furuby IF. Två
träningsgrupper startade upp i februari med träning inomhus i Hovmantorp.
Totalt var det ca 70 barn som var med och tränade under säsongen och det
var riktigt glädjande att se att så många från Hovmantorp valde att fortsätta
träna även när utomhussäsongen på Furuvallen drog igång.

Åtta ledare engagerade
Totalt genomfördes 19 träningar utomhus och säsongen avslutades med
Lilla Furubydagen i september. Då genomfördes tre stycken matcher, dels
mellan lagen och dels mot föräldrar. Under slutet av säsongen drog ytterligare en träningsgrupp för de allra yngsta igång och totalt var vi 8 ledare
engagerade.
Hoppas på en ”normal” säsong
Inför säsongen 2021 så spänner vi bågen ytterligare och kommer att försöka
träna två gånger i veckan för den äldre gruppen när utesäsongen drar igång.
Dessutom hoppas vi kunna genomföra en mer normal säsong med deltagande och arrangerande av cuper och poolspel. Är ditt barn fött 2016 eller
senare och vill börja spela fotboll? Kontakta någon av oss ungdomsledare
överst på nästa sida.
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Ledare blå gruppen
Mikael Tersmark 0708-73 45 85
Henrik Jonasson 0733-86 19 76
Tomas Egestrand 0706-56 49 05
Sven Olsson 0722-39 40 11

Ledare vita gruppen
Ernesto Abalo 0708-14 58 33
Jimmy Tersmark 0709-51 54 77

Hemsida: furubyif.se
Instagram: furubyif

E-post: furubyif@hotmail.com
Facebook: Furuby IF

Styrelse
Thomas Klüft, ordf, thomas.kluft@gmail.com, 0766-23 81 61
Alexander Ekelöv, alexander.ekelov@hotmail.com 073-774 82 66
Sven Olsson, sven.olsson.78@gmail.com, 072-239 40 11
Folke Bengtsson, folke-b@telia.com, 070-296 29 43
Ann-Marie Tersmark, ann-mariefuruby@hotmail.com, 073-328 78 75
Mårten Sjögren, maarten.sjogren@gmail.com, 070-849 46 08
Nina Klüft, jossagard@hotmail.com, 070-270 44 44
Anna Bengtsson, anna44bengtsson@hotmail.com, 076-621 65 72.
Niklas Gullberg, nicke.g68@gmail.com, 073-379 84 86

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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Svenska kyrkan, 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

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)

Församlingsrådet:
Monica Gustavsson ordf 0703-024 244
Karin Johansson, vice ordf 0730-430 063

Furuby kyrkliga syförening
Furuby kyrkliga syförening har fört en stillsam verksamhet under detta pandemiår. Vi saknar gemenskapen i våra samlingar, trevnaden vid kaffebordet
och samtal om allt mellan himmel och jord. Den enda verksamhet vi har haft
var på Tacksägelsedagen den 11 oktober, då vi hade grönsaksförsäljning i
kyrkan till förmån för Världens Barn, samt årsmöte första oktober.

Text Chistina Leandersson

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 Richard Grügiel, 0470-70 49 09,
richard.grugiel@svenskakyrkan.se

Men vi hoppas på bättre tider. Då kan vi fortsätta med att samla in pengar till
hjälp mot hunger, fattigdom, ensamhet och misshandel i världen. Vi lever
under samma himmel. Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika
ut. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Är du intresserad av att hjälpa till så är kontaktpersonerna
Attsjö: Irene Johansson 070 877 31 91
Kårestad: Helen Runbert 073 366 87 68
Furuby Fägerstad: Ingrid Gustafsson 073 060 08
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Gammalt linne i en byrålåda
− till vilken glädje och nytta?
En upplevelse att sova i manglade lakan
Det finns inget mer festligt än ett matbord med en glänsande väl manglad
linneduk med vackert porslin, brutna servetter och välputsade bestick. Det
är så det avbildas på gamla tjusiga foton i inredningsmagasin. Men så ser
våra festmåltider hemma sällan ut numera. Att lägga sig i väl manglade vita
lakan – hur många av oss gör det idag? Oftast kryper vi ner under färgglada
påslakan eller om vi är riktigt moderna, skrynkliga gråaktiga linnelakan.
Många skickliga väverskor i Furuby socken
Inom Furuby gamla socken har alltid funnits en tradition av vävning. På
50- och 60-talet kunde man beställa hemvävda drälldukar och handdukar
från Hanna Käll i Kårestad och Gerda Strid i Furuby och dessförinnan från

Hilda Landin i Västorp – för att nämna några av traktens skickliga väverskor.
Säkert finns det än idag äldre välbevarade textilier från dessa väverskor eller
från någon farmor eller mormor eller kanske från generationer ännu längre
tillbaka i tiden i många hem. I bästa fall ligger textilierna i en byrålåda eller
är kanske till och med undanlagda i en flyttkartong i förrådet. Någon gång
emellanåt skänker man dem en snabb tanke − vad ska vi göra med dem?
Handvävt och kanske till och med hemspunnet garn
För den som är intresserad yppar sig också då och då möjligheten att köpa
gammalt linne på auktioner eller loppmarknader, oftast inte särskilt dyrt. Det
kan vara lakan, handdukar eller dukar och servetter. Äldre linne är ofta handvävt, kanske av hemspunnet garn. Det kan vara hellinne (lin i både varp och
inslag) eller halvlinne (lin i inslag och bomull i varp) och med vackra broderier, spetsar och monogram. De hemvirkade spetsarna liknar spindelväv och
broderierna hämtar ofta förlagan från mönsterböcker utgivna i början av förra
seklet. Linnedukarna och servetterna har avancerade rutmönster i dräll – vitt
i vitt eller med färginslag− och ibland också med snirkliga monogram.

Text Kerstin Gynnerstedt, foto Christer Estberg

Äldre textilier passar inte i våra hem?
Ett bekymmer med äldre textilier kan vara att de inte verkar passar in i dagens hem. Våra sängar har blivit både bredare och längre så våra gamla lakan
är helt enkelt för små. Men de broderade överlakanen kan bli bordsdukar
– inte nödvändigtvis manglade, bara lätt strukna duger gott. Eller använd
lakanen som gardiner, kanske avklippta och upphängda så att den vackra
utsmyckningen blir effektfull. Linnedukar är slitstarka och tål tvätt i maskin
fast bör ändå hanteras varsamt.
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Vackra linnelakan med hålsöm och spets.

Lär dig uppskatta och använd vår textila skatt!
Gammalt linne finns bevarat i arkiv på museer och ibland hos Hembygdsföreningar och visas då och då på tematiska utställningar. Det är väl bra för den
framtida historieskrivningen. Men när mormor och farmor en gång vävde
och broderade sitt linne, tänkte hon inte att det skulle bli museiföremål utan
vävde för att det skulle användas av henne själv och hennes efterkommande
eller av andra som förstod att uppskatta föremålen. I första hand ska linne användas och inte gömmas i byrålådor eller flyttkartonger. Så plocka fram det
gamla linnet− använd det så som det var avsett, till duk eller sänglinne eller
hur det var tänkt − eller modernisera användningen så att det passar dagens
moderna liv. Då blir linnet både till glädje och nytta!
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Var det bättre förr?

Text Siv Karlsson

Text Siv Karlsson

Text Siv Karlsson

let

För ca 20 år sedan skulle vi åka till
stan. Det låg en hästskit mitt i vägen som rörde på sig! Det var sparvugglan
längst till vänster. När jag skulle ta
den, föll den baklänges samtidigt som
den tittade mig stint i ögonen.
Hur vågar du, tycktes den säga!

I Kårestad fanns en affär, Ida
Johanssons efterträdare, i Furuby
fanns tre och i Attsjö fanns en.

t
1950-tale

Det var inte så vanligt
med frysar i hemmen
men man kunde hyra
frysfack hos Olga i
affären i Furuby.

Domherrar finns året runt på Södrekvarn. Även hackspettar av olika
slag. Vi väntar på forsärlan som vi
hoppas är här snart.
Men entita och talltita har
försvunnit. Vi hade många här förr.
Beror det på skogsavverkningen?

Text Siv Karlsson

Då gick det landsvägsbuss från Kårestad till julottan i Furuby. Bussen till
Växjö gick också genom Kårestad och
Södra Åreda via Risinge till Växjö.

Det har funnits backsippa på Södrekvarn ända fram till för något år sedan. Ibland någon enstaka blomma.
När ängarna betades av våra hästar
så fanns det under några år till och
med mosippa.

Text Siv Karlsson

1950-talet
Det fanns dansbana i Fägerstad
där man ordnade
dans varje midsommar.

a
0-t

5

Text Siv Karlsson

Vi fick gott om ål när
vi fiskade i ån vid
Södrekvarn

let

19
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t
ale

195
0En gång i veckan kom den talet
gröna KLS-bussen till byn.
Då kunde man köpa färska
charkuterier. Ville man köpa
färsk fisk så gick det också
bra eftersom sillaknallen
också kom en gång i veckan
och sålde färsk fisk

Äldre foton från Kårestad byalag, övriga Birgitta Estberg

Text Birgitta Estberg, foto Estbergs

5

19

Då stannade tåget i Fägerstad så man kunde åka till
Växjö eller Hovmantorp
Man fällde bara ner
semaforen vid perrongen
i Fägerstad så stannade
tåget.
Perrongen fanns där
landsvägen mot Ingelstad
gick över järnvägsspåren. Viadukten byggdes
senare.

Text Birgitta Estberg

et

al
0-t

Grodor har vi aldrig haft särskilt
gott om här. Däremot brukar det
finnas paddor. Fast färre nu än när
vi flyttade hit för drygt 50 år sedan.
Ibland bor det också någon padda i
växthuset.
De som syr egna kläder idag är nog
snabbt räknade. Förhoppningsvis
finns det några fler som lappar, lagar
eller syr om. De flesta kläder vi använder idag tillverkas på andra sidan
jordklotet. De är förhållandevis billiga. Förr gjorde vi själva kläder från
grunden. Då betydde de mer.
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Att gå i skolan på 1950-talet i
Furuby

Barndom och skolgång är något som vi alla har minnen av och synpunkter
på. Åren som vuxen går så fort och plötsligt är tiden avlägsen och samhällets förändringar så stora att minnena känns snudd på stenåldersmässiga och
främmande för dagens unga. Jag kan bara ta utgångspunkt i mina egna erfarenheter och se att mina minnen skiljer sig mycket från de som barnbarns
generationen får från sin skoltid.

Gick ca 3 km till och från skolbussen varje dag
Jag började alltså hösten 1952 i Furuby kyrkskola. Att börja skolan var en
stor omställning in i en social gemenskap. 1,5 km byväg att gå genom skogen
i ur och skur till Skogsborg vid väg 25 för att ensam vänta på skolbilen hörde
plötsligt till vardagen måndag till lördag med en ledig dag mitt i veckan under första och andra klass - ett sätt för en landsortsskola att ordna timplanen
så att de mindre barnen fick färre veckotimmar samtidigt som man övriga
dagar gick lika länge som de större barnen.
Väg 25 var lite trafikerad. Lastbilarna var få och långtradarna nästan obefintliga. Bussen mellan Lessebo till Växjö gick bara tre dagar i veckan och
inte då vi skulle till skolan. En transport som jag däremot såg varje torsdag
morgon var ”Hasslerydhandlaren” när han med häst och gummihjulsvagn
körde till Hovmantorp för att hämta hem veckans varor till sin affär. Han var
punktligheten själv och jag hade god tid att se honom komma för hästen gick
långsamt och vägen var en lång raksträcka.

Nu ska du lära dig ”veta hut”
Att börja skolan på 1950-talet var en annorlunda erfarenhet än de som barn
får idag. Idag talar man om vikten av att små barn tidigt tränas i sociala
gruppfärdigheter. I min barndom var det några kilometer till närmaste granne
så den sociala kontakten stod vuxna för – utom på sommaren när sommarbarn
från storstaden Göteborg skickades till landet för grönbete, sol och lantluft.
Som enda barn i familjen på en gård på landet lär man att sysselsätta sig själv.
Man lär sig också vardagslivets sysslor och arbetets årstidsrytm. Det fanns
inget dagis, förskola, sexårsverksamhet eller 0-klass. Det året man fyllde sju
blev man på våren kallad till inskrivning. 1952 genomfördes den i Kårestads
skola för årskursens alla nybörjare – hela sju barn som skulle börja i Furuby
och ungefär lika många i Kårestads skola. Jag visste inte vad skolgång var
egentligen, men visst hade de pratat om det hemma innan. Morfar hade sagt
något om att nu skulle jag få lära mig ”veta hut” och skrämt mig med att man

Kårestad skola lades ner och slogs samman med Furuby
I skolbyggnaden – nuvarande församlingshemmet – hade småskolan sin sal
och sitt omklädningsrum på nedre botten. På andra våningen hade klasserna
3 och 4 sitt klassrum och klasserna 5-6-7 ett annat. På andra våningen fanns
också ett kök och där vi åt våra medhavda smörgåsar. Under mina första fyra
första år i skolan fanns ingen skollunch.
1956 slogs skolorna i Kårestad och Furuby samman och plötsligt fick jag
sju nya klasskamrater till vår gamla klass med sex barn. Omvälvande och
jätteroligt! Utökat elevantal och en lärare till medförde att Erngård (tidigare
Kårestad skola) och Serell (tidigare Furuby skola) skiftade om att vara lärare
för klasserna 5-6 och 7 vartannat år. Ungefär samtidigt blev ”nya” skolan
färdig och det blev modernare lokaler och fler klassrum. Skolan utökades
med gymnastiksal, bastu, skolbespisningslokal som också var träslöjdsal.
Flickorna hade syslöjd i en lektionssal.

Kerstin Gynnerstedt på väg
till inskrivningen i skolan.
Foto Kerstins mamma

Text Kerstin Gynnerstedt

kunde få ”smaka riset”. Märk väl att detta var på den tiden skolaga ännu inte
var förbjuden. Han pratade nog om sina egna erfarenheter från skolan på sent
1800-tal. Allt var sagt på skämt men som barn tar man vad familjen säger på
orden. I alla fall resulterade detta skämt i att jag storgrät hela inskrivningen.
En snäll mamma till en blivande klasskamrat tröstade mig så gott hon kunde.
Skolskräcken satt inte i så länge – jag har tillbringat större delen av mitt liv
på olika sidor av katedern.
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Folktandvården - ett äventyr
Besöken hos Folktandvården i Hovmantorp var ett äventyr i sig. Ett antal barn
var vid varje tillfälle kallade, skolbilen med Tage körde oss till tandläkarmottagningen och där satt vi alla och väntade på vår tur. Vi hörde borrljuden och
kände den karakteristiska doften av eter och rengöringsmedel. Besöket tog
större delen av dagen. Därför fick vi äta lunch i matsalen i Hovmantorpsskolan – då var det skönt att man hade skolkamrater med sig hemifrån Furuby.
Hovmantopsskolan upplevdes stor och man kände ingen där.
Också skurlov och potatislov
Terminsindelningen var densamma som idag men vi hade dessutom skurlov
och potatislov. Vid skurloven knäskurades verkligen skolan och jag minns
ännu såpadoften när man kom in i skolsalen efter skurlovet. På potatislovet
under hösten förväntades barnen hjälpa till med potatisskörden.
Särskilt viktiga ämnen var svenska språket och kristendomskunskap men
också välskrivning. Engelska var ett ämne som kom i mitten av 1950-talet.
Landsortsskolor hade vanligtvis inte tillgång till olika ämneslärare och därför
fanns skolradion som tog upp allehanda skolämnen i radioprogram med visst
textstöd i ett häfte med programreklam. När jag gick i klass 5 och 6 hade vi
en lärare som kom från Hovmantorp för undervisning i radioengelska utifrån
dessa program. Givetvis hade vi kartgeografi, historietragglande av krig och
kungar liksom multiplikationstabell, standardprov och psalmverser utantill,
men också tryggheten i en skola och kyrkby där alla kände alla.
Skolvärlden var i förändring och enhetsskolan skulle införas. Det betydde att
barnen i klass 7 i Furuby skulle gå i Hovmantorpsskolan från hösten 1958.
Det blev dock inte min fortsatta väg i skolan eftersom jag och två klasskamrater efter 6:an fortsatte i realskolan i Växjö. Men det är en annan historia.
Kerstin Gynnerstedt, född och uppväxt på gården Hagelsmo i Västorp,
numera boende i Växjö. Hon har alltid varit intresserad av att skriva.
Under yrkeslivet blev det utredningar, promemorior och forskningsrapporter. Efter pensioneringen har det blivit två fack-böcker. ”En skimrande
bubbla av glas Ingeborg Lundin glaskonstnär och designer” Nästa bok
heter ”Vävt och broderat under två sekler Kvinnokraft och Kvinnokultur”. Denna bok utgår från 12 kvinnor i Kerstins släkt från 1840 till 1970.
Deras liv och arbete skildras genom de textilier de skapade och använde.
Böckerna visar Kerstins intresse för kvinno- och lokalhistoria inklusive
vackra föremål med historia.
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År

Det händer i Furuby socken!

gå

ng

Årets Det händer är resultatet av många spännande strövtåg i naturen där
verkligheten inte alltid stämde med kartan. Den innehåller också kunskap
och berättelser om hur det var förr i socknen. Det är viktigt, tycker vi, att
ha ett historiskt perspektiv. De som särskilt bidragit till Det händer i år är:
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Christer Estberg, historiegrävning, manus, foto, bollplank och korrektur
Kerstin Gynnerstedt, socknens historia angående skola och textilier
Kicki Hamilton, införskaffade ett antal nya annonsörer
Inger Karlsson om hur det var att fiska kräftor förr i tiden.
Siv Karlsson tar sig an frågan om det var bättre förr, korrekturläsare
Harald Leandersson, korrekturläsare
Birgitta Estberg som förutom egna idéer, försöker få fason på det hela
Tack till alla både skapare och läsare.
Stora träd är oftast gamla, men ibland är även små träd gamla. Förutsättningarna för trädet att växa varierar. Storleken varierar också med trädslag.
Träd ska, enligt regelverket, mätas
130 cm över marken. Detta är inte
alltid så lätt. Marken är inte plan,
trädet är knotigt och kantigt. Så
det får bli ungefär.
Det vore spännande att
dokumentera våra stora,
gamla och speciella träd.
Skicka till oss: Bild, plats,
omkrets, trädslag och ålder
(om du vet) till e-post
en
k
i
birgitta@estberg.se eller
r
b
cken
e ru
Ang ruby so
SMS till 0709-544 233
Fu
i
d
Alla publicerade bidrag
Trä
premieras.
51

Vattenverksamhet längs Kårestadån
Informationsinsamling till vandringsleden Attsjö - Furuby

Text och bildmaterial Christer Estberg

På grund av rådande restriktioner har studiecirkeln, som startade 2019,
legat på is. Undertecknad har dock ägnat en del av tiden till att leta efter
information som kan komma till användning när vi förhoppningsvis hösten
2021 kan starta igen. Framför allt har jag studerat kartor och försökt få fram
hur stor kvarnverksamheten varit från oset (åmyningen) där Kårestadån
rinner ut i Årydsjön ända upp tom Skäve. Skäve ligger inte direkt vid leden
men har ändå haft en viktig roll med avseende på kvarnverksamheten. Kanske en avstickare eller alternativ väg dit.
Status på 1950-talet
l Kvarn- och sågverksamheter är nedlagda och utrivna vid de flesta		
(>10st) av kvarnplatserna idag.
l Furukvarn vid oset (åmyningen) till Årydsjön blev först drabbat av
flera kraftiga vattennivåhöjningar, som negativt påverkade verksamheten
eftersom flera meter av fallhöjden förlorades.
l Även mader uppströms kvarnområdet vid Nykvarn, under Jöns Klemendtsgård, blev kraftigt påverkat och måste kanaliseras om i mitten av
1800-talet enligt handlingar. Kvarområdet vid Nykvarn har ett boningshus och dammbyggnader kvar men inget kvarnhus.
l Södrekvarn drevs in på 1940-talet kommersiellt av fd nämndeman
Lorents Nilsson (född på backstugan Kårestad Stom), han var den siste
mjölnaren på Södrekvarn. Efter avstyckning och fastighetsförsäljning 		
återstår bostadshus, stall samt den gamla 1600-tals ladan vid infarten.
l De övriga kvarnarna kring Södrekvarndammarna och maden har försvunnit, men inte spårlöst eftersom de gamla LM-kartorna visar ut platserna för att finna stengrunderna.
l Mellan Södrekvarn-dammen och Skäve har det funnits minst fyra st
kvarnar enligt kartor o handlingar.
l Skäve kvarn har en en torrmurad husgrund kvar vid östra stranden samt
ett kvarnhus på västra sidan nedanför damm och luckor. Det som finns
kvar idag i verksamheten används för att driva en elkraftsturbin. Fastigheten är bebodd både i kvarnbostaden och kvarnhuset.
Påverkan i området
Det har förekommit ganska omfattande brytning av sk kallmursten och stenblock från området benämnt Klövet i kartamaterialet, som har minskat till
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Karta 1: Karturklipp från 1770- talet Södekvarnsområdet
Södrekvarnmaden före
sänkning på 1800-talet.
Kvarnlänga

Brofäste med
dammluckor

Såg och kvarn

50% av sin ursprungliga volym enligt äldre kartmaterial. Öster om Södrekvarn är toppen kvar medan det lättbrutna skivkluvna bergmaterialet har brutits bort ned till ett par meter över åns vattennivå, som har varierat genom
åren enligt kartor och vattendom.
Olika sänkningsåtgärder har fått ån att ändra utseende ganska mycket enligt
äldre kartmaterial. Man verkar har gjort samma erfarenheter som gällde för
Lilla Attsjöns sänkningsföretag. Åtgärden har i långa loppet varit av ringa
värde och bara skapat våtmarker av obestämd kvalité och tvister. Södrekvarnmaden uppström Södrekvarn har senast sänkts i en vattendom som har
underhandlats fram sedan 1800-talet slut in på 1900-talet. Tvister om vattentillgången i maden var välkänd och orsakade ständiga klagomål framför allt
under nödåren under 1850-talet med ringa nederbörd.
Kårestadån har en vattenreglering från 1924 i området kring Södrekvarnmaden norr om brofästet vid Södrekvarn. Vid bron fanns vid den tidpunkten
dammluckor som reglerade flödet nedströms till den mindre dammen samt
dess omlöpe västerut för timmer sågverksdelen. Maden har tidigare haft en
högre vattennivå (se ljusblått på karta 2), men när Årydsjön höjdes i etapper
under 1700-1800-talet tills läget blev ohållbart, blev man tvungen att ändra
förutsättningarna för kvarnarna uppströms. Södrekvarnmaden har en ganska
kraftigt uppbyggd dammlinje i väster om maden, som är en stenvall mot ån i
öster i det mossliknande landskapet.
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Status1900-talet efter sänkningen av ån.
Åryd Bruk har vid flera tillfällen påverkat vattennivån i Årydsjön. Allteftersom den industriella verksamheten utökades fordrades allt mer energi från
vattenhjulen. För att möta efterfrågan på energi har Årydsjöns vattennivå
höjts tills höjningen menligt påverkade sjönära ängar och annan mark runt
sjön. Denna höjning har även påverkat nivån i Kårestadån, eftersom vattnet
nere i oset (åmyningen) vid sjöns norra strand och vik påverkat flödena. Det
talas om en total höjning på mellan 1-2 m under olika tidsperioder i Åryd
Bruks era. Växjö kommun som idag har regleringsrätten för sjön har ansökt
om en övre gräns till 167,5 meter över havet i en dom efter 2015. Hur denna
nivå ligger i jämförelse med tidigare nivåer är man osäker på.
Karta 2: Södrekvarnmaden sutet 1800-tal
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På bilden ovan är det vatten nästan ända upp till dammkanten. På nedre bilden är
flödet näst intill obefintligt. ”Flödet” ska vara från vänster till höger.

Järnväg mellan
Attsjö och Furuby
Foto Estbergs

Södrekvarnmaden före sänkning i slutet på 1800-talet

Kårestadån idag
Vattennivån i Kårestadån varierar väldigt mycket. Orsaker är kvarnverksamhet och dämning, men beror också mycket på kraftig utdikning av
markerna längs ån. Detta medför framför allt att all buffring går förlorad.
Vattnet blir missfärgat (brunt) samtidigt som allt regnvatten kommer på en
gång. Detta påverkar också grundvattennåvån negativt. Fiskyngel etc dör
när kanter och bottnar torkar. Ibland finns det sprattlande fiskar i de kvarvarande vattenpölarna. Jag har räddat en lake vid något tillfälle.
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Kräftfiske i Risingebäck
I mitten av 40-talet flyttade jag till Kårestad med min familj, bestående av
pappa Sune, mamma Gerda och storasyster Ingrid. Vi flyttade från en nybyggd villa i Skatelöv till ett 1800-talshus med ladugård och djur. Min pappa
hade alltid varit intresserad av fiske och då särskilt kräftfiske.
Finns det kräftor i Risingebäck?
När han kom till Kårestad var han nyfiken på om det fanns kräftor i vattendragen runt byn. Han frågade Kalle Wilhelmsson (då boende på Kårestad
Lillagård) om de hade fiskat t ex i Risingebäck. Svaret blev att Kalle inte visste. Kalle och Sune bestämde sig för att provfiska första kvällen kräftorna var
lovliga. Nu var frågan hur de skulle få tag i bete att ”maa” med? Det fanns en
gammal trött höna hemma som fick släppa livet till.

Text Inger Karlsson, foto Patrik Karlsson

Burarna fulla med kräftor
Det bar av till Risingebäck med de gamla burarna som min pappa Sune haft
med sig från förr. Ner till bäcken med burar och rottingkorg med lock. Nu
skulle det ske, spänningen var stor. Burarna ”maades” och lades i bäcken, det
var noga med att de skulle stå rakt på botten. När de lagt ut burarna och börjat
gå tillbaka, stannande de för att se om det var några kräftor i de först utlagda
burarna. Mållösa och snopna blev gubbarna. Burarna var fulla med kräftor.

De fick flera hundra. I köket på Björsagård skulle kräftorna räknas.
Två gubbar med var sin rottingkorg framför sig började räkna kräftorna. Det
var en höjdare att titta på. Stora träbaljor sattes ner i källaren under magasinet
så länge.
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Sålde kräftorna på torget i Växjö
De blev tvungna att sälja kräftorna (torga). Kalles far Vilhelm Gustavsson
”Ville” kallad fick bli torghandlare. In till Växjö med bussen vars chaufför
hette Helge Karlsson. Någon lön ville inte Ville ha, men fick resan betald.
Det blev många kvällar och nätter att fiska under den tid då kräftorna var
lovliga. I augusti månad när lingonen var mogna brukade familjen gå ner
till skogen, själv höll jag till i bäcken, barfota i vattnet vid bron där det var
grunt och grus på botten. Jag hade en liten spann som jag plockade små små
kräftor i. Jätteroligt, men de var kvicka de små rackarna. När vi skulle gå
hem kom pappa och hämtade mig. Jag fick tömma ut kräftorna i bäcken. Det
roliga var slut och vi traskade hem efter en fika i backen.
Stod på näsan i bäcken
Flera år senare var jag med pappa för att fiska kräftor i bäcken.
Jag var nog 10-12 år. Vi hade lagt ut burarna och satt och väntade
på att börja vittja. Den kvällen var det ett lag till nere vid bäcken
för att fiska.
När vi satt där kom två personer från det andra laget för att vittja sina burar.
De hade smakat lite för mycket ur flaskan. Vingligt stannande de vid kanten
för att ta upp en bur, varpå den ene stod på näsan i bäcken. Jag minns hur
rädd jag blev och ville att vi skulle gå dit och hjälpa honom upp. Min pappa
tystade mig och sa att hans kompis hjälper honom säkert upp. Men icke,
personen i bäcken hade en flaska i bakfickan som den torrskodde mannen
räddade. Han höll sig i en björk medan han försiktigt tog flaskan, vände sig
om och gick tillbaka till sina kompisar.
Så pappa och jag fick hjälpas åt att få upp den blöte stackaren ur bäcken. Vi
ställde honom upp och snart vinglade han iväg. Han hittade tillbaka till sitt
eget lag om än ganska blöt både inom- och utombords.
Kräftfisket fortsätter - nu i Årydsjön
Detta är bara några minnen från Risingebäck. Jag brukar skryta med att jag
fick inleda mitt födelsedagsfirande kvällen före vid bäcken. Åren har gått
men jag har fortsatt att vara med vid kräftfisket, men nu bara som åskådare
när det är premiär. Nu är det Årydsjön som gäller med båt och flytväst. Sedan blir det grillning av korv vid grillplatsen. Det har blivit många premiärer
under åren. Det började på 50-talet och nu är det 2021. Det var inget fiske
några år då kräftpesten härjade i vattendragen. Jag ser fram emot premiärer
under åren som kommer.
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Tidtabellen giltig tom 11 december 2021

Går ej julafton.
Går även 25 jun och 6 nov 2021
Endast vintertid 13 dec 2020-13 jun 2021, 16 aug-11 dec 2021
ev bussbyte i Källedal, Risinge för att komma till rätt industriområde
Går ej skolans storlov 14 jun-13 aug, 1-5 nov 2021
Går via västra industriområdet till Resecentrum
Går via östra industriområdet till Resecentrum
Turen går endast sommartid 14 juni - 15 aug 2021
Nattur fredag. Går även natt efter 30 apr och 1 maj 2021

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
01.25
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
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
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Enkel resa Furuby/Kårestad - Växjö
Priset är 30 kr för personer mellan 7 och 19 år, 50 för personer från
20 år och uppåt. Köper du biljetten i reseappen, på mitt konto, i biljettautomt eller med swish får du 10 % rabatt. Tillsammansrabatt (minst
2 pers) ger alltid 25 % på totala biljettpriset. Du kan köpa biljett till
resor inom Kronoberg, men även till angränsande län.
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Informationen från Länstrafiken Kronobergs hemsida
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15.00
15.15
15.30

										
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

d
e
J
N
å
S
V
W

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 11 december 2021

Går ej skolans storlov, 14 juni - 13 aug, 1-5 nov 2021
Anslutning från v:a ind. omr med linje 12.
Går ej julafton.
Går även natt efter 25 jun och 6 nov 2021
Bussen kör ner och vänder i Åryd
Turen går endast sommartid 14 jun - 15 aug 2021
Turen går endast vintertid 13 dec 2020 -13 jun 2021 och 16 aug -11 dec 2021
Nattur fredag. Går även natt efter 30 apr och 1 maj 2021

07.25
07.40
07.50

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		
Växjö RC
Furuby V25
H-torp stn

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/Kårestad - Växjö
Priset är 30 kr för personer mellan 7 och 19 år, 50 för personer från
20 år och uppåt. Köper du biljetten i reseappen, på mitt konto, i
biljettautomt eller med swish får du 10 % rabatt. Tillsammansrabatt
(minst 2 pers) ger alltid 25 % på totala biljettpriset. Du kan köpa biljett
till resor inom Kronoberg, men även till angränsande län.
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Lokaler att hyra i Furuby socken

Vi utför reperationer och
Attsjö skola: boka via www.attsjoby.se
Församlingshemmet: 0470-70 48 80
service på alla märken till
Klubbstugan: 0709 515 477, jimmytersmark76@hotmail.com
humana priser.
Kårestugan: 0702 195 348 eller via karestad.se/wp/
Även försäljning av däck.
Adress: Drakängen Attsjö
36593 Furuby

Furuby återvinningscentral

Öppet måndag kl 14-19, torsdag kl 14-18,
Lördagsöppet kl 10-13 följande datum under 2021
24/4, 8/5, 29/5, 12/6, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10 och 13/11

Den personliga och lokala
serviceverkstaden i Attsjö.
Service och reparationer av
alla bilmärken och årsmodeller.
Förfogar över all nödvändig
utrustning för diagnostik.
Vi tar även hand om traktorer, tunga
fordon, husvagnar och husbilar.
Erbjuder lånebil i de fall reparationerna
tar lite tid.
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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.

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
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Mer info :hjartstartarregistret.se

