
Nyhetsbrev
för

HJoRTsBERGA & KVEnnEBERGA

nR 2-2016

Wille Johansson framför sin BMW i motorcykelhavet   •   Foto: Jan-Ingmar Magnusson
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Är ni intresserade av barnomsorg? 

Helgas Ungar är en liten mysig förskola med lantlig charm som ligger 
 utanför Hjortsberga i byn Sjöatorp. 

 
Vi tillbringar mycket tid utomhus i vår fina närmiljö. 

Vi lagar all mat från grunden och använder ekologiska och närodlade råvaror. 
 

Välkommen med din intresseanmälan! 

För mer information se www.helgasungar.se  
eller  

kontakta Annica(förskolechef) tel: 070-729 81 86 
 

                                      

 



PLANERNA ÄR ATT projektering 
och utförande sker under hösten 
2016, för att vara klara före jul.

ETT STORT TACK till alla in-
blan dade parter som gjort detta 
möjligt.

Hjortsberga Samhällsförening
Text: Björn Andersson

BLoMsTER- & VÄXTKUnsKAP / InFRAsTRUKTUR

Klart med fi ber till Hjortsberga samhälle!
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I MÅNADSSKIFTET APRIL/MAJ 
kom värmen. Och då, första 
lördagen i maj,  begav sig fjorton 
del tagare i trädgårdskursen 
väster  ut. Må let var Fagerås 
någon mil bort om Gislaved. 
Där började Arne Andersson en 
vårdag 1978 plan tera påskliljor. 
Han köpte allt fler lökar och 
grävde ner i de gamla slåt ter-
äng arna. Nu finns mer än en 
miljon lökar nedgrävda på ett 

Trädgårdskursen på utfl ykt
område som är cirka 8 
tunnland.

PLANTERINGEN GÖRS 
PÅ två sätt. Ett sätt 
inne bär att en torva 
grävs upp och lökarna 
läggs i en 12-15 cm 
djup grop. Det andra 
sättet är att lökarna läggs 
på marken och därefter 
täcks med matjord. 

DET FINNS CIRKA 1 000 olika 
påsk-och pingstliljor. På ett om-
råde har Arne planterat ett urval 
om cirka 150 sorter. Här kan 
man tydligt se skillnaden mellan 
de olika sorterna i färg, lukt och 
storlek. Tänk att vi fick se detta 
när det var som allra vackrast! 

VI HANN MED ytterligare två 
besök denna varma skö na 
dag. I Björn hyltans träd gård i 

Ambjörntorp odlas mest grön-
saker, som säljs i gårds butiken.  

I TORP UTANFÖR Värna mo av-
slutade vi dagen. Där hade de 
första magnoliorna börjat blom-
ma. I trädgården finns ungefär 
trettio magnolior!!

HJORTSBERGA SAMHÄLLS FÖRE-
   NING HAR  nu till sam mans med 
Wexnet och fram synta in våna re 
kommit i mål med fiber anslut ning 
i samhället. Vid förra satsningen 
2014 föll vi på upp loppet.

FIBER ÄR EN samhällsutvecklande 
infra struktur som avsevärt höjer 
statusen på ett område i dagens 
snabba utveckling. Med fiber 
kan vi framtidssäkra Hjortsberga 

som ett attraktivt område att 
flytta till i många år framöver. 
Vi har naturen och läget. Nu får 
vi också nya tekniken.

område som är cirka 8 
tunnland.

PLANTERINGEN GÖRS 
PÅ

inne bär att en torva 
grävs upp och lökarna 
läggs i en 12-15 cm 
djup grop. 
sättet är att lökarna läggs 

Gudrun Henriksson Wikerstål i ett 
hav av blommor.

Margareta Midholt, Margareta Arvidsson och 
Kristina Pettersson vid en av de sorter som är 
skyltade med namn.

Text: Margareta Arvidsson
Foto: Gudrun Henriksson Wiker-
stål



4

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 augusti!
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. 
Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, 
tel 0705-57 67 35.
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ÄR DET En FÅGEL? ÄR DET ETT FLYGPLAn? NEJ, DET ÄR …

Surrar det i skyn? Då är 
det antagligen Roger 
Karlsson som är ute 
och fl yger med sin pa-
ramotor, eller som det 

heter på svenska – skärmfl yg med 
motor. 

ROGER HAR HAFT skärmfl ygning 
som sport i cirka 15 år och har 
utbildning i att fl yga med skärm 
samt fl ygcertifi kat. Under åren 
har Roger även skärmfl ugit utan 
motor på Kåseberga backar på 
Österlen.

Grannen och hans fl ygande maskin!

FLYGHÖJDEN BEROR OFTA på vilka 
kriterier som råder i det område 
där man fl yger, vi har ju Växjö Air-
port nära och då måste den som 
fl yger vara uppmärksam på de 
olika klareringszoner som gäller. 
Roger föredrar att fl yga så lågt som 
möjligt för att få ut det mesta av 
fl ygningen.

Text & Foto: Elisabeth Berggreen

Roger Karlsson i färd med vika ihop skärmen 
efter en lyckad fl ygning.

DET BEHÖVS INTE så 
mycket kraft att lyfta, cir-
ka 10-20 hästkrafter.  Det 
som begränsar fl ygtiden 
är bräns le förbrukningen, 
motorn har bensin för un-
gefär 2 till 3 tim mars fl yg-
ning.  Hur mycket bränsle 
som förbrukas under fl yg-
ning beror ofta på vinden 
vid fl yghöjden. Vid mot-
vind används mer bensin 
efter som motorn får arbeta mer 
under samma sträcka, vid medvind 
går det fortare och bränsleförbruk-
ningen minskar för att fl yga sam-
ma distans. 

SKÄRMENS STORLEK ÄR ock så av-
gö rande för hastigheten, Roger har 
en mindre skärm och kan komma 
upp i hastigheter av cirka 40 km 
per timme. Med en snabb skärm 
kan 55 km per timme uppnås. 

Roger Karlsson i färd med vika ihop skärmen 

Motorn som tillsammans med vindar-
na ger  dig fl ygkraft… 



HUs & FoLK

6

Finns det någon i Hjortsberga 
som är född i Paris? Jo minsann, 
Ginette Nyberg i Hult! Den 18 
juni 1933 föd des ”Nette” i den 
stora världsstaden. Krig i Europa 
pågick och Nette lämnades på 
ett barnhem tre mån gammal.

EFTER VISTELSER PÅ olika barn-
hem runt Paris, kom Nette vid 
krigsslutet genom Röda Korsets 
försorg till Danmark och byn Ka-
rese på Sjælland. Där bodde pro-
sten Boesen och hans hustru utan 
barn. I augusti 1945 steg den då 
12-åriga Nette över tröskeln till 
den stora prästgården med sina 
14-16 rum. I prästgården hölls 
många samlingar och konvent 
när kyrkans tjänare samlades och 
Nette ansågs vara i lämplig ålder 
att hjälpa till och passa upp. 

NÄR HON VAR 20 år jobbade hon 
på en  gård som fi ck besök av en 
svensk man, Ingvar Nyberg från 
Hjortsberga. Han tyckte Nette 
skulle följa med till Hjortsberga 
vilket hon gjorde. Väl där träff ade 
hon Ingvars bror, snickaren Cla-
rence, och de gifte sig. De byggde 
sitt första hem på Västregårdsvä-
gen i Hjortsberga och fyra barn 

föddes i rask takt: Ann-
Margret, Karl-Olof, Gre ger 
och Erland. När barnen bli-
vit större fl yttade familjen 
till Hults by där Clarence 
växt upp.

NETTE TYCKER HULT är en 
mycket fi n by att bo i och 
hon trivs bra. 

– Fast det var ännu bätt-
re förr. Då samlades man 
minst fem gånger om året 
på kaff erep eller kalas och 
alla blev bjud na, ingen blev 
ställd utan för. Idag sitter 
alla för sig själva och ingen 
hinner med att um gås. En-
samheten är inte rolig när 
man blir gammal, säger 
hon.

 – Väggen och Musse (kat-
ten, 18 år) är mitt bästa sällskap, 
suckar Nette. Barn och barnbarn 
kom mer förstås men de har sina 
liv och familjer att ta hand om. 

EN GÅNG I veckan på tisdagar 
åker Nette med buss till Alvesta. 
Bussen hämtar hemma vid 8.30.

– Vi har så roligt då, säger Net-
te. Vi (några kvinnor till som åker 
med) skvallrar och pratar och 
hjälper varandra.

FÖRMIDDAGEN BÖRJAR RUNT 
09.30 med fi ka i Hembageriet. Ef-
ter det hinner man med bolaget, 
apoteket, banken, med mera och 
11.30 står bussen redo vid Ica för 
hemfärd. I Alvesta fi nns 3 banker 
men inte på någon kan man sätta 
in pengar. Dåligt tycker Nette.

FÖDD I PARIS, bosatt i Hjortsber-
ga. Livets vägar är underliga men 
bra många gånger!

Ginette ”Nette” Nyberg, 83, tar emot 
på trappan till sitt hem i Hult.
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gen i Hjortsberga och fyra barn hjälper varandra. bra många gånger!

FRI SIKT TACK!
Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska kunna upptäcka varand ra 
och undvika olyckor. Har du hörntomt bör du se till att dina växter inte är högre än 
80 cm över gatan, minst 10 m åt vardera hållet.

Tack! Samhällsföreningen

”Nette” – från stora Paris till lilla Hult



FIRAD TJUGoÅRInG / InFo
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I ÅR FIRAR Kvenneberga Pub 20 
år. Det fi rades fredagen den 18 
mars med att bandet O´Hugos 
kom och spelade irländsk-inspire-
rad musik. Det var en trevlig kväll 
med många gäster och självklart 
god mat! För de som ville slank 
det ner en och annan öl och/eller 
ett och annat glas vin.

DET ÄR ALLTID en lika trevlig av-
slutning på jobbveckan att gå ner 

Kvenneberga Pubs 20-års jubileum!

till Kvenneberga Bygdegård och 
sätta sig vid dukat bord och äta 
kvällsmat. Dessutom för en bra 
peng! Och umgås med grannar 
och vänner. De barn som är med 
tycker det är roligt att själva få 
köpa sitt ”lördagsgodis”, fast det 
bara är fredag! 

HOPPAS DENNA TRADITION får 
fortsätta många år till!

Text & Foto: Anna Karlsson Lund

Det duktiga bandet O-Hugos under-
höll med irländsk gladmusik.
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Renoveringen av Hjortsberga kyrkas exteriör kommer att pågå 
till och med vecka 38. Verksamheten pågår som vanligt.

Kyrkan informerar:



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 bätt re värld

Scouternas syft e 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



strömvirvel fungerade. 
De fi ck också känna hur 
vass en sågklinga var.

BARNEN FICK OCKSÅ 
se, att man höll på att 
göra ett grönområde 
på den gamla sågverk-
stomten. Det tyckte 
barnen var bra!

VECKAN DÄRPÅ GICK 
man runt i samhället. 
Barnen fi ck en bild-
karta att orientera sig 
efter. Så många verk-
samheter det en gång 
funnits här: caféer, ma-
nufaktur-, charkuteri-, 
speceri- och mjölkaff är, 
matsal, telefonstation, 
skomakeri, cykelverk-
stad och brandstation.
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SKoLAn PÅ UTFLYKT

Göte Karlsson och Ingvar Roos har mycket att berätta.

Text & Foto: Bie Tannerfalk

VID NÅGRA TILLFÄLLEN i april och 
maj har elever och lärare i försko-
leklass och klass 1och 2 vandrat 
iväg för att utforska hur Hjorts-
berga samhälle såg ut förr i tiden. 
I skolan hade barnen förberett sig 
genom att få lära fakta. Nu skulle 
man på plats få veta hur det en 
gång varit.

FÖRSTA PROMENADEN GICK till 
sågen. Ingvar Roos som nu äger 
området och Göte Karlsson som 
arbetat på sågen tog emot och 
guidade runt. De nyfi kna bar-
nen hade många frågor att ställa. 
Bland annat fi ck de veta hur en 

Barnen lär känna gamla Hjortsberga

strömvirvel fungerade. 
De fi ck också känna hur 
vass en sågklinga var.

BARNEN FICK OCKSÅ

se, att man höll på att 
göra ett grönområde 
på den gamla sågverk-
stomten. Det tyckte 
barnen var bra!

En gång järnvägsstation – nu Blomsterbo.

Koll på kartan! Nu Hjortsberga Kiosk & Café.

VECKAN DÄRPÅ GICK

man runt i samhället. 
Barnen fi ck en bild-
karta att orientera sig 
efter. Så många verk-
samheter det en gång 
funnits här: caféer, ma-
nufaktur-, charkuteri-, 
speceri- och mjölkaff är, 
matsal, telefonstation, 
skomakeri, cykelverk-
stad och brandstation.Koll på kartan! Nu Hjortsberga Kiosk & Café.

RUNDVANDRINGEN AVSLUTADES 
MED att gå till kvarnen och järn-
vägsstationen, där det förr även 
var poststation. Nu håller Bloms-
terbo till där. Vandrarna blev väl 
mottagna på Blomsterbo och alla 
fi ck en liten planta med sig hem 
som ett minne av utfl ykten.  

Grönområde på gång!



   Vid hemkomsten bjöds det på nygrillad korv 
och dricka. Ordförande Göran Andersson såg 
till så att samtliga deltagare fick något från det 
generösa prisbordet.

De ansvariga i Hjorts Mc-klubb måste kän-
na sig nöjda efter denna välorganiserade och 
triv samma dag i gemenskapens tecken.

Färden gick norrut mot Värnamo, och man 
passerade bland annat Tagel, Sjuhult och Ohs. 
Krångliga, teoretiska frågor och omöjliga, 
prak tiska uppgifter fanns att lösa utmed den 
13 mil långa sträckan.

HJoRTs MC-KLUBB

21:a Krångelrallyt – färgglatt och 
trivsamt krångligt…
I ETT STRÅLANDE försommarväder arrang-
erade Hjorts Mc-klubb även i år sitt populära 
krångelrally. Det ägde rum traditionsenligt på 
Kristi Himmelsfärdsdagen. Detta evenemang 
ordnades för 21:a gången. 

   123 st motorcykelentusiaster från när och 
fjärran startade från klubbstugan i Sjöatorp. 

Bengt Thuvesson vid sina klenoder: två Norton 
från 50-talet och en Ducati -86.
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Stämningen var på topp när alla gått i mål.

”Bågar” i alla regnbågens färger från Krångelrallyt.

En familj med genuint motorintresse – Sven Ovesson, 
Oliver, Kennerth och Tim Pettersson samt Bengt 
Thuvesson.

Text och foto: Jan-Ingmar Magnusson
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STEnEn – En DEL AV VÅRT KULTURARV

I anletets svett med handkraft och spett 
fi ck stenen förlossas från grunden. 
Vid kraftiga tag såg stenen sin dag. 
Då kändes en lycka för stunden. 

På åker och vret man kunde gå bet 
på orubblig, envis koloss. 
Då fi ck dynamiten placeras i biten, 
och i småstycken fi ck man den loss. 

När lyckan var klar och jorden var bar 
och ej någon sten var i vägen, 
då fanns ingen ånger att man många gång-
er fi ck visa att vinner gör trägen. 

Runt gårdar vi fi nner de tecken som minner 
om böndernas strävsamma kval. 
Som hövdingagravar syns stenar i travar 
och räknas i tusendetal. 

De murar av sten vid tegarnas ren 
står ännu där jämna och raka. 
De byggdes med nit av passande bit 
och får oss att blicka tillbaka.

Murar av sten
Det fi nns många väl bevarade stenmurar i 

våra trakter. De byggdes av strävsamma, 
armstarka bönder, och samtidigt fi ck de 

en stenfri teg att odla på. Den Kinesiska muren är 

cirka 8 500 km lång, men i vår socken fi nns också 
många  välbyggda stenmurar som är värda att be-
traktas. 

Här kan du se några: 

Text och foto: Jan-Ingmar Magnusson

Geramon

Transjö

Elofstorp

Brunnstorp



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


