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Vårtecken: Har du hört Brändeforsens brus?  •   Foto: Anita Magnusson



fjällvidderna. 
Han tar barn-
barn med på bil-
rally till Ljung-
by, Värm land 
med mera. 
Han deltar i 
Trädgårdscir-
keln i Hjorts-
berga och i ar-
betet med Ny-
 hets brevet. 
Han gillar hus-
bils semester vid 
havet på sommaren.

FramFörallt är han allas vår 
ord förande i Hjortsberga sam-
hällsförening, där han gjort och 
gör många goda insatser till 
glädje för oss. Sist fixade han en 
julbock i centrum, vid busshåll-
platsen. Innan dess flaggstången. 
Strandpromenaden blev till tack 
vare hans och många andras 
medverkan. Andra större projekt 
som Sam hällsföreningen med-
verkat i är Badplatsen och längre 
tillbaka Elljusspåret.

ger goda möjligheter att njuta av 
utsikten över omgivningen. Nu 
finns också ett inglasat uterum 
på baksidan, där Björn kan ha 
sina praktfulla röda pelargoner i 
mängder på somrarna.

Björn är uppvuxen på Högs-
torp i Växjö, men hittade sin kär-
lek i Hjortsberga. Han upptäckte 
snart hur trivsamt Hjortsberga 
var. Så beslutet att bosätta sig här 
blev självklart!

Två pojkar föddes i familjen. 
De har gått i skolan här men 
lämnat Hjortsberga med egna 
familjer. Per-Ola, född 1968, bor 
i Växjö medan Torbjörn, född 
1973, bor i Alvesta.

Björn började jobba i mitten 
av 60-talet på Skanska i Växjö 
och hade, när han slutade år 
2010, varit verksam där i 46 år. 
Först arbetade han med att krossa 
grus och tillverka asfalt, längre 
fram avancerade han till chef för 
Schakt och Transport i Växjö.

nu är Björn en glad och ak-
tiv pensionär som roar sig med 
mycket. Han fiskar –  både i Sjöa-
torpasjön, Mörrumsån och på 

Hus & Folk…

Björn Andersson poserar framför sitt 
suterränghus på Högaborgsvägen

Björn i sitt esse 
– med en ny-
fångad praktlax i 
Mörrums ån!

Temat ”Hus & folk” återkommer i varje nyhetsbrev. I detta nummer berättas om folk på 
”berget” i Hjortsberga stationssamhälle, på Högaborgsvägen 10.

Text: Gudrun Henriksson Wikerstål 
& Björn Andersson.
Foto: Björn Andersson

utmed högaBorgsvägen lig-
ger nu tio hus, som byggts ett 
efter ett. Det första tillkom om-
kring sekelskiftet. Därefter bygg-
des det vidare från 20-talet till 
det sista på 70-talet som ligger 
där IOGT-lokalen Högaborg ( 
som bland annat hade en sam-
lingssal för föreläsningar) tidigare 
fanns(se Nyhetsbrev nr 1-2014 ). 
Det huset revs 1969. 

då kunde Björn anders-
son med fru köpa tomten, med 
ett spännande läge för att bygga 
eget hus. Här på berget krävdes 
mycket dynamit för att spränga 
bort sten. Ett suterränghus med  
lång balkong på 2:a våningen 

Folket på 
berget…
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… i Hjortsberga & Kvenneberga

• Hjortsberga Samhällsförening bildades 1952. Registrerades som ideell förening 1975. 

• Har som uppgift att vara kontaktyta och remissinstans till Alvesta kommun, samt medverka i olika   
 projekt som medför ”Vi gör Hjortsberga vackrare”. Föreningen har aktiviteter som gör att vi lär 
 känna varandra bättre. Återkommande aktiviteter är skötsel av badplatsen och strandpromena-
 den, flaggning, vårstädning av samhället och roliga saker som påskbingo, tipspromenader, grill-
 ningar med mera. 

• Äger och administrerar hemsidan www.hjortsberga.se.

Planerade aktiviteter:

• Tipspromenad långfredagen 25 mars kl 15.00

• Vårstädning av samhället 23 april kl 10.00

Har du idéer hur Hjortsberga kan bli ännu bättre. Hör gärna av dig till Björn eller någon annan i 
styrelsen. De hittar dem i kontaktrutan i Nyhetsbrevet. Ring och snacka lite ”skit”!

Fakta om Hjortsberga Samhällsförening

Hyr Hjortsbergagården när du har fest. Låt oss laga maten eller hyr vårt självhushållskök.
Dina gäster kan sova hos oss om det blir trångt hemma.

Anmäl dig via vår e-post; info@hjortsbergagarden.se eller tel 0472-55 01 36

www.hjortsbergagarden.se

PROGRAM VÅREN 2016
Söndag 13/3: kl 11 Gudstjänst. Predikan av Peter Bernhardsson, kyrkoledare 

Equmenia  Region Öst. Sång och Musik av Åseda Brass.
Middag kl. 12.15. Pris: 125:-. Anmälan senast 8 mars. Seminar kl. 13. 

Lörd. 26/3: Kl. 18 Påsksupé med värdparet Evert & Eva Söderström   Pris: 250:-
Anmälan senast 18/3. Kvällen avslutas med andakt.

Lördag 30/4 kl 20 : Fira Valborgsmässoafton hos oss.  Efter vårtal av Mikael Anders-
son och sång av kyrkokören, spelar den 65-man starka blåsorkestern ”Armonia” från 

Holland medan vi njuter av den stora vårbrasan invid sjön och nygräddade våfflor.
 För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!
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Info & Annonser

Allt inom golv
och våtrum

Hur skönt kan det va´ 
att anlita ett proffs?

Ring så fixar vi! 
0708-55 01 95

hjortsbergagolvokakel@telia.com

Kvalitetssäkrad
våtrumsinstallation

ROT-
AVDRAG

Datorer, telefoni, ljud, bild mm.
Handla och serva på hemmaplan!

V Storgatan 2
Rydaholm

www.w-data.se
0472-220 00

Installerat och klart!Samhällsföreningens 
styrel se består av:

• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com

• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com

• Sandra Ramström 
 sandra.jensen89@gmail.com

• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se

• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net

• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.se
• Jerry Lindqvist
 lindqvist.jerry@gmail.com
• Anders Stormats
 anders@stormats.se

SAMHÄLLS-
FÖRENINGEN

Manusstopp nästa nummer: 20 maj 2016!
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.



Snart är våren här!
Innan snön har gråtit färdigt
står en vintergäck där härdigt.
Kan väl narra om så vore
själva vinterkungen Bore.

Tidigt lyckas istappsdroppen
väcka liv i snödroppsknoppen.
Solen hjälper till att locka
fram en snövit liten klocka.

Hokus, pokus, filiokus!
Som ett trollslag kan en krokus
vecklas ut i solens glans
som om inte vinter fanns.

Vintergatan lämnar spåren
av ett solsystem på våren.
Tussilagosolar strålar
likt små mynt av guld som prålar.

Snödroppsknoppar på Åredavägen

Vintergäck på Åvägen

Sätt dig en stund och njut i solen!

Sov ej längre videung, nu när det är vår!

Gubben blir bara magrare och magrare.

Marskatt.

Text: Jan-Ingmar Magnusson • Foto: Anita Magnusson
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I fäders spår…

lars nilsson Från Gravanäs, 
som tidigare åkt öppet spår vid 
sex tillfällen, ville denna gång 

sköldsta var väl representerat 
av tre rutinerade åkare. Berne 
Karlsson och Johan Håkansson 
har genomfört tolv lopp i öppet 
spår ( 90 km ) och några halv-
vasor. Bernes son Jimmy åkte i år 
öppet spår för tionde gången, och 
blev då belönad med tioårsmedal-
jen. Han har dessutom sprängt 
sjutimmarsvallen en gång.

Även dottern Charlotte, som 
bor i Smålandsstenar, deltog i 
årets vasalopp. 
  
träningsFörhållandena har 
skiftat mycket från år till år. 
Sköldstaåkarna har denna säsong 
bara kunnat utnyttja konstsnö-
spåret i Hanaslöv vid enstaka 

Vasaloppet 2016
tillfällen, så det har mest blivit 
rullskidträning. Sköldsta-Alvesta 
t.o.r. har då varit favoritsträckan.

Christine kvenneFeldt i Uråsa 
styrde färden upp till Dalarna 
med siktet inställt på två olika 
skidtävlingar. Lördagen den 27:e 
febr. åkte hon tjejmilen. I detta 
tremilslopp fick hon sällskap av 
dottern Elin, som genomförde 
sin andra tjejvasa. Den 4:e mars 
vallade hon om skidorna för sta-
fettvasan, som hon klarade av till-
sammans med fyra andra damer.
( 90 km ) Christine har tidigare 
skidat hela niomilssträckan tre 
gånger. Hennes bästa tid, 8 tim 
40 min, imponerar.

Vi kan med glädje konstatera att några av våra lokala vasaloppsåkare fanns med i startfältet 
även i år.

På spåret  Jimmy vet nog vart han är 
på väg?

Berne i klar ledning. Han har 
nog stavat rätt…
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terrängen. Det måste nog vara ett 
riktigt styrkeprov.

… för framtIds segrar

Som start, en rejäl 
omgång makaroner.

Jag får lätt ner 
några portioner.

Sen rullar det ner 
några kokta hjul. 

Det mäktar jag med 
utan strul.

En liten bit inpå dagen, 
får jag fjärilar i magen.

Med nästa pasta 
tar det skruv.

Då känns ej buken 
längre ljuv. 

Nu håller magen 
på att spricka,

men jag går mellan 
med en dricka. 

Vilken härva det ska bli,
när band och nystan 

ryms däri.
Spagettisnören, jag 

tar även sistan. 
Då knyter det sig 

hårt i kistan.
Pastapennor blir 

min efterrätt.
Skriv sen upp att 

jag blir mätt.

Ett kraftprov för en kraftfull cyklist. 
Fredrik är väl förberedd för cykel-
vasan.

uppleva huvudloppet, söndagen 
den 6:e mars. Han stod då på 
startfältet i Berga by tillsammans 
med 15000 andra skidlöpare.

Lars berättade att stämningan 
utmed spåret brukar vara glad 
och frispråkig i Smågan, men 
förvandlas till lite gnällig och 
tystlåten i Eldris. Det har nog sin 
förklaring.

Han har åkt en hel del rullski-
dor och vässat formen på snö i 
Värmland. 

när snön har smält och blåbärs-
soppan är slut, åker Fredrik An-
dersson från Sållareboda upp till 
Sälen. Då har han många cykel-
mil i benen, för han ska nämligen 
genomföra sin fjärde cykelvasa i 
augusti. Den är 9,5 mil lång och 
sträcker sig till stora delar utmed 
vasaloppsspåret. Då gäller moun-
tainbike i den svåra och backiga 

Jimmy och Berne pustar ut efter ett väl genomfört lopp.

Text & Foto: Jan-Ingmar Magnusson

Ät och där-
med pasta!

Uppladdning 
inför Vasaloppet:

Text: Jan-Ingmar Magnusson



Annonser
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Vi hjälper dig med dina 
TRYCKSAKER &

KOPIERING
Tel.0472-144 78    070-638 40 06  E-post: info@jwtryck.se

www.jwtryck.se

JW TRYCK

Var kund hos oss!
bilförsäljning, däckhotell, skadeverkstad, fullservice 
verkstad, däckverkstad, reperation av rutor/byte, 

reperation av parkeringsskada/bucklor, hjulinställning 
släcka tvåor, AC-reperation

Stenskott i vindrutan??
Vi åtgärdar snabbt och effektivt, oftast behöver rutan inte bytas

Parkeringsskada på din bil??
Mindre bucklor riktar vi utan lackering!

Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

, 073-800 58 83

UPPMANING!
Gör en god gärning
och gynna våra 
annon sörer som 
gör det möjligt att 
ge ut Nyhetsbrevet!
Redaktionen

Scouternas vision är att skapa en bättre värld

Scouternas syfte är att göra unga redo för livet

Scouterna vill: ” Rädda planeten, vara mycket i skog och mark 
och på vattnet,  leva enkelt!” • Program: Ring Maria 070-75 96 515



Motion & Gemenskap i Hjortsberga  & Kvenneberga
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Ett tiotal trogna motionärer har i vinter tillsammans gett sig ut på kvällspromenad.
Vi fortsätter i vår och alla, förhoppningsvis även nya, är välkomna. 

Starten är vid återvinningsplatsen kl.17.30 på torsdagar. 
Du får gratis motion, gemenskap och senaste nytt.

Vi går en runda på elljusspåret eller längs vår vackra strandpromenad (cirka 4 km ).
Längs den senare sträckan har ett omfattande röjningsarbete gjorts, 

så sikten mot sjön har klart förbättrats. 

Ett stort tack till alla ni som gjorde en insats i detta projekt!

Samhällsföreningen

Vårpromenader

Ett gäng som vill synas 
( även i mörker )…

… och utsikt från strandpromenaden 2…

Utsikt från strand-
promenaden 1…



I Bilverkstaden och Kyrkan

Hjortsberga 
bilservice – vår 
egen bilmek!
arkadiusz dominik (alFred) kom till Sveri-
ge år 2007 och fick anställning hos Dan Karls-
son 2008, där han arbetade med bilreparatio-
ner i sju år .

Alfred har sedan ett år tillbaka haft ett eget 
företag, där han ägnar sig åt service, reparatio-
ner och  förebyggande underhåll av framför allt 
personbilar och mindre traktorer.

Martin Lipowski, som även han är en skick-
lig bilmekaniker, anställs vid behov.

alFreds verkstad Finns bakom DK Maskin 
AB, Åredavägen 1. 

Han håller öppet måndagar till fredagar kl.7-17.
Alla bilägare är hjärtligt välkomna!
Ring telefon 070-015 26 46.

Duktige bilmekanikern Alfred i sin verkstad.

Gospelkören med 
musiker under 
ledning av Johan 
Wallin framför 
verket ”7 ord”

 • 20/3 kl 18 Hjortsberga kyrka •  
Hjortsberga Gospelkör under ledning av Johan Wallin framför körverket 7 ord. Den är oerhört vacker 
och angelägen och innehåller nio sånger som gensvar till Jesu sista sju ord på korset. Varje sång har sitt 
eget tema eller budskap, allt ifrån hur vi tar hand om jorden, att ljuset övervinner mörkret till att våga 
lägga sitt liv i Guds händer. Sångerna varvas med textläsningar för att knyta ihop allt till en helhet. 
Tolkat och tonsatt av Ulf Normark.

Johan Wallin leder Hjortsberga Gospel kör. 
Foto: Marie Fransson
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retreat på Hjortsbergagården

Hjortsbergagården
2-5 juni 2016

"Att söka och finna Gud i allt" är ett nyckelbegrepp hos Ignatius. I den här 
retreaten går vi med öppna sinnen ut i såväl bönen och bibelmeditationen som 
den vackra naturen och låter sinnena uttrycka våra intryck i måleri, lera m.m. 

Det är en retreat som vänder sig till människor som redan arbetar med 
konstnärligt skapande i någon form, eller som vill pröva sig fram för kanske 

första gången.

Ledare: Per-Olof Holm, präst                                                                              
Annika Smedjebäck, bildlärare och keramiker

Pris: 2800 kr inkl. material

Anmälan och information:                                                                                   
Birgitta Nilsson tel: 0472-55 00 29, 072-368 85 99                                    

Cristina Lenells tel: 0470-839 79                                                                                 
www.equmeniakyrkanvaxjo.se Snabbval: Verksamheter, retreat

ATT SÖKA OCH FINNA GUD I ALLT

SKAPARRETREAT



Hjortsberga

SMU

ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470-145 00, www.sv.se/Kronoberg
Älganäs 7 342 93 Hjortsberga

Thomas 073 - 360 42 40
Krister 070 - 825 54 03

 Ny- och ombyggnader
 Projektering
 Reparationer och
 industribyggnation
 Entreprenadmaskiner uthyres

EIDENSKOGSC.
C.Eidenskogs Bygg AB  Rydaholm
0472-202 00

0472-55 00 20 
www.skroten.net

Reseföretaget i din hembygd

0472-550200
www.idealresor.se

Familjen Svensson
Lantbruk & 

Ponnyuppfödning
Vret

070-376 69 56Tel: 0704 – 41 11 30 
E-post: melvyn@medvindreklam.se


