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Niklas Petterssons akvariefiskar bjuder på 
en meditativ vattenshow i sällsam färgprakt…



Passion eller Hobby…
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Blöt passion inne på åttonde året…

Niklas Pettersson 
vid ett av de fyra 
akvarierna i 
hemmet.

Är det månne Nemo i egen hög person (öh…fisk) som simmar omkring så 
fridfullt i Niklas Petterssons akvarium? Han har hittat hem nu i alla fall…

Niklas Pettersson, som 
bor på Västre  gårdsvägen 
i Hjorts berga, har ett 

genuint in tress e för akvarie fiskar. 
Denna passion startade för sju 
år sedan, då han skaffade sitt 
första sötvattensakvarium. I hans 
vardagsrum kan man nu beskåda 
fyra akvarier, varav ett innehåller 
saltvatten. I det största ryms cirka 
375 liter vatten. 

Niklas har kompoNerat under 
vattenslandskapen på ett estetiskt 
sätt med sand, stenar, växter i olika 
färger, koraller och grottor att kry
pa in i för de fiskar som vill det. VattNet, som sNabbt för o re

nas, måste bytas ut minst varannan 
vecka. Det sker successivt, 
eftersom det alltid måste finnas 
viktiga giftnedbrytande bakterier 
i akvariet.

till Varje akVarium finns en 
doppvärmare och ett reningsverk 
med filter. Doppvärmaren ser 
till att temperaturen i sötvattnet 

håller sig kring 
25 grader. 

i saltVattNet 
är det cirka 3 
grader varmare. 

Vattnet pumpas oavbrutet ge nom 
renings ver  ket.  Det re nas, syresätts 
och kommer i cirku lation, vilket 
är nödvändigt. När Niklas fyller 
på saltvatten, blandar han 10 liter 
vatten med 23 dl salt, vil ket ger 
2,5% salt halt.

Det bör iNte vara ljust i ak va
riet mer än 89 timmar per dygn.
  
FiskarNa är importeraDe 
från tropiska hav och insjöar. Det 
är rogivande att studera de glän



Söt vattensfiskarna får pellets, och 
de som lever i salt vattnet tilldelas 
djupfryst föda.
  
Niklas är iNte bara en ”fena” 
på fiskar. Han har också stora 
kunskaper om motorcyklar och 
fotografering. Besöket hos Niklas 
var en in tres sant upplevelse.

… eller båda delar?
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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 2017
PÅSKSUPÉ • Lördag 15 april kl 18.00 • En av traditionerna här på Hjortsbergagården

 är Påsksupén på självaste Påskaftonen • Musik & Underhållning av Sara och Mats 
Eriksson  • Kvällen avslutas med andakt i kyrksalen. 

Pris 250:– • Barn 4-12 år halva priset. • OBS! Anmälan senast 10 april.

VALBORGSMÄSSOAFTON
Välkommen att  sjunga in våren  söndag den 30 april   kl. 20.00.

Vårtal av Björn Lindhe, sång av Hjortsbergas kyrkokör, Majbål och våffelservering. 

För mer info om arrangemangen, titta in på hemsidan!

Välkommen!

sande, färgglada fiskarna, som 
glatt pilar omkring i den vackra 
undervattensvegetationen. Efter
som de flesta fiskarna lever i stim, 
kan man se många av samma art. 
Ibland blir det till och med bråk 
vid revir gränsen…
  

i saltVatteNakVariet FiNNs 
bland annat clownfiskar och 
man da rin fiskar. I det söta vat tnet 
kan man få se mala wi ciklider, 
scalarer, kar  di nal tet ror, guramifis
kar och malar. Akvarie invånarna 
matas endast en gång per dag. 

Text: Jan-Ingmar Magnusson
Foto: Niklas Pettersson & 
Jan-Ingmar Magnusson.
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Info & AnnonserInfo & 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: 15 maj.
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.



Hur brett är egentligen ett bredband?
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FIBER TILL HJORTSBERGA 2017

Drygt åtta månader tog 
det från första start
mötet till fullt färdig 

fiberanslutning i samhället.

När ÅreDaVägeN etapp 2 
byggdes ut, höjdes röster för att 
även förbereda fiberanslutning i 
vägen och övriga samhället. Ett 
försök 2014 hade gått om intet 
på grund av för lite intresse.

WexNet koNtaktaDes, in for 
ma  tions möten ge nom  för des och 
personlig ackvi sa  tion gjorde att vi 
fick 80% an  slutning till planerat 
nät, som var förutsättningen för 
ett genomförande.

koNtrakt, gräVtillstÅND 
och servitut var klara i månads
skiftet augustiseptember. Målet 
var färdig fiber till jul. Arbetet flöt 
på bra mellan stock och sten, och 
med skicklighet och finess från 
Emil Gustavsson och Tommy 
Jan holms sida var alla fiberrör på 
plats till jul. 

Emil Gustavsson och Tommy Jan-
holm är männen som utfört arbetet 
med  nedläggningen av fiberrören.

tack För gott arbete och väl
komna till våren för åter ställ ning 
av gräs och markytor. 

Text & Foto: Björn Andersson

Emil Gustavsson och Tommy Jan holm är männen som utfört arbetet med  
nedläggningen av fiberrören.
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Hus & Folk …

En kvarn med 
urgamla anor…

i börjaN pÅ 1900talet fanns 
många kvarnar i bruk utmed 
ån. Kvarnen i Sjöatorp lades ner 
1910, senare även verksamheter
na I Hultakvarn, Stenakvarn och 
Haka fors.

bräNDe kVarN moDerNise
ra Des och har bevarats med 
sina stenlagda kanaler och  sten
valvsbro i två spann. Det är 
länets enda kvarvarande kvarn 
med valsverk och ramsåg. 
Kvarnen har flera maskiner 
från tidigt 1900tal. Kvarn 
och sågutrustningen är mycket 
välbevarad. Ramsågen var i bör
jan av 1900talet den van ligaste 
typen av maskinsåg och består 
av en vertikal ram med ett eller 
flera sågblad monterade bredvid 
varandra. Stocken matas framåt 
mot ramen, som rör sig upp och 
ned och sågar stocken till bräder. 

DeN siste mjölNareN, Erik 
Gustavsson, föddes 1901. År 
1929 övertog Erik gården och 
kvarnen och drev den fram till 
sin död 1990. Han bytte säck

BRÄNDE KVARN … ingen som bor i eller besöker 
Hjortsberga kan undgå den vackra rödmålade vatten
kvarnen med anor från medeltiden. 

Skaddeån ingår i Mörrumsåns avrinningsområde 
och rinner från norr till söder genom samhället. 

arna vid mjöltrumman, lyssnade 
på det välbekanta dun ket från 
skakaren ända in på 1970talet. 
Erik och hustrun Vera var an
gelägna om att bevara de gamla 
traditionerna. Nu bor sonen 
Bengt Olof Gustavsson, född 
1938, i den gulmålade huvud
byggnaden.  

uNDer 1400talet iNgick 
Brände gård i Bergkvaragodset,  
ägaren var greve Arvid Trolle. 
Gamla handlingar från denna tid 
finns bevarade på Brände gård. 

i bokeN om ”Svenska kvarnar” 
uppges att Brändekvarn byggdes 
på 1600talet, andra källor säger 
1800talet. Ursprungligen var 
bot ten våningen i sten och den 
nedre trävåningen i lig gande tim
mer.  År 1909 togs vatten hjulet 
bort och ersattes av två turbiner, 
dessa drev sam  mals kvarnarna 
och havre krossen. Kvarndammen 
delas av en vall och en del kan 
torrläggas vid behov. Den östra 
delen kunde på sommaren 
användas till slåtter mark.  

bräNDekVarN haDe ocksÅ 
ett litet kraftverk som försåg de 
när maste gårdarna och bostads
husen med el fram till 1940ta
let. År 1934 moderniserades den 
gamla vattenkvarnen. Den trånga 
kvarn kammaren som varit en 
mötes plats för bönderna i bygden 



försvann då. I fotogenlampans 
sken hade både det ena och det 
andra avhandlats medan man vän
tade på sin mäld.  En ny vals stol 
installerades och Erik byggde till 
kvarnhuset  med 1,5 våningar.  En 
elek trisk ut sädes r ensare med bet
nings maskin tillkom. Vid vatten 
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… i Brände Kvarn

Text & Foto: Gudrun Wikerstål

brist på somrarna kunde el uti från 
tillkopplas. 

kVarNeN arbetaDe meD full 
kapacitet ända in på 1940talet 
och mjölnaren hade mycket att 
stå i. På 60talet återstod dock 
endast cirka 30 – 40 % av arbets

mängden. Sågverket gick i regel 
tre dagar i veckan, för ”lejje”
sågning.

Den gamla kvarnen har genom flera 
århundraden varit traktens bönder till 
stor gagn på en mängd olika sätt…
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torrläggning…

Brändeåns torrläggnings
före tag bildades 1892 i 
syfte att torr läg ga ma der 

och ängar för att dessa skulle 
kunna brukas som jord bruks
mark.

År 1891 aNsökte fastighets
ägarna om förordnande om för
rätt nings man för utdikning av 
mark tillhörande fastigheter ut
med Brändeån, alternativt Sjöa
torpsån eller Skaddeån (ån går 
 under flera namn). 

läNs styrelseN FörorDNaDe 
för rätt nings man att hålla laga 
syneförrättning enligt lagen om 
dikning och avledning av vatten 
av år 18790620. För rätt ning en 
påbörjades i juni 1892. Den inne
bar att det gjordes en värdering av 
markens förbättring som företa
get skulle innebära i förhållande 
till det värde marken hade. Det 
förbättringsvärde varje fas tig het 
erhöll blev lika med fas tighetens 
andelstal i torr lägg ningsföretaget. 
Före taget är idag  att ses som en 
sam fällighet. Torr  lägg ningsföre
taget startar vid järnvägen i 

Brändeåns torrläggningsföretag
Det kom en kallelse till mig i januari. Brändeåns torr läggnings företag skulle hålla 
årsmöte. Jag hade aldrig någonsin hört talas om detta företag och förstod inte varför 
jag var kallad till deras årsmöte. 

Efter ett telefonsamtal med ord förande Jan Svensson, fick jag informationen att jag 
genom min fastighet Brändekvarn 1:3 är delägare i detta företag. 

Dock är min andel minimala 0,01…

Hjorts berga och slutar vid Änga
näs. Där tar Salens torr lägg nings
företag vid. 

Vart 20:e År rensas ån och 
eventuell stensättning repareras 
för att översvämningar inte skall 
kunna ske.  Vid rensning av ån 
be talar varje delägare efter hur 
stor andel de har i före taget.  
Andelarna förändras ständigt 
genom avstyckning av hustomter, 
arvskifte, för sälj ning samt kom
munalt ansvars tagan de.

hösteN 2017 skall ån åter 
rensas och ett arbetsområde om 
minst 10 meter måste vara fritt. 
Från Hjortsberga till Finnemans 

bro rensas ån på västra sidan. 
Efter Finnemans bro rensas ån 
på den östra sidan. Markägarna 
skall rensa sina andelar från sly 
och detta bör vara gjort innan 
1:a augusti 2017.  Punktinsatser 
där ån rasat skall också vidtagas.  
Alla fastigheter inom Alvesta 
kom muns verksamhetsområde 
för VA i Hjortsberga, tas över av 
Alvesta kommun.

Källa: Hjortsbergaåns torr lägg-
nings företag, Bertil Pettersson, 
Växjö

Nedtecknat: Elisabeth Berggreen
Foto: Elisabeth Berggreen

VÄLKOMMEN TILL FORSSA SÄTERI
23/4 Årsmöte Kl 15 • 25/4  Städdag Kl 17.30.

28/5  Kaffe med våfflor Kl 1417.
18/6  Friluftsgudstjänst Kl 14. 

23/6 Midsommarfirande Kl 14. 
Ta med kaffekorg.

6/8  Kaffe och våfflor Kl 1417.
3/9  Barnens dag Kl 1114 • 9/9  Städdag Kl 09.

1/12 Grötfest Kl 18.
HJORTSBERGA HEMBYGDSFÖRENING
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… håller rent i åarna…

Brändeån, Sjöatorpsån, Skaddeån – kär å har många namn. 
Ån måste rensas vart 20:e år för att förhindra översvämm-
ningar och dylikt.
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Info & Annonser

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!

Bengt Larsson

Jordbruk & entreprenad
070-318 28 00 

Martin Lipowski

Jordbruk & entreprenad
073-685 42 70

Dan Karlsson

Jordbruk & entreprenad
070-970 94 89

Alfred Dominik

Bil Service
070-015 26 46

4 företag under samma tak 
Åredavägen 1,  342 93 Hjortsberga  

Tel 0472-550355

, 073800 58 83

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

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

Äntligen är Våren och Påsken här!



Skärtorsdagen 13 april
18.00 Skärtorsdagsmässa  ASF
 Alvesta kyrka

19.00 Skärtorsdagsmässa  LW
 Körverket Stabat Mater  
 av G.B. Pergolesi 
 Körsångare under ledning   
 av Lawrence Jonsson 
 Hjortsberga kyrka 

20.00 Skärtorsdagsmässa CaS 
 Lekaryds kyrka  
 Barn ur Himlakören och    
 Musik o Drama, sång

Långfredagen 14 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst  ASF 
 Alvesta kyrka 
	 Eva	Blomqvist-Bjärnborg,			fiol

15.00  ”Meditation vid korset”   CaS 
 Härlövs kyrka  
	 Matilda	Bremer,	blockflöjt

Påskafton 15 april 
23.00 Påsknattsmässa  CaS 
 Lekaryds kyrka 
 Gabriel Cárcamo och  
 Emelia Sallhag, sång 

Fira storhelgen i kyrkan
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Påsken, vår största och viktigaste högtid. Följ påskhelgens drama, 
från skärtorsdagens kväll till annandagens Himlaliv.  Vi följer Jesus, 
från död till uppståndelse. Från mörker till ljuset och hoppet som 
segrar: Kristus är uppstånden! Han har besegrat döden.

ATT FÅ FIRA PÅSK ÄR VERKLIGEN DET 
STÖRSTA SOM KRISTEN!
– samtliga gudstjänster finns på: www.svenskakyrkan.se/alvesta

Påsk i våra kyrkor

Påskdagen 16 april 

11.00  Påskdagsmässa LW 
 Hjortsberga kyrka 
 Kyrkokören
 Kyrkkaffe

14.00 Påskdagsgudstjänst LW 
 Härlövs kyrka  
 Kyrkokören

20.00   Lovsångsgudstjänst ASF
 Alvesta kyrka  
 Lovsångskör 
 Fackeltåg startar ifrån  
 ICA kl 19.30 

Annandag påsk 17 april 
10.00  Himlaliv påskfest! CaS 
 Påskens berättelse    
 Kaffe och glass 
 Skogskyrkan

AsF:   Annesophie Färdigh        
CaS:   Elisabet Cárcamo Storm
LW:    Linda Waldén



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

sponsorannonser

svetsansvarig.se
Vi arbetar med svetstillsyn

Alvesta  
Regummering AB 
Tel. 0472-108 56

0470145 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 56

För en ynka liten slant kan 
du som är verksam inom 

regionen synas här!
Ring Björn Andersson 

0705-57 67 35 


