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Detta nyhetsbrev produceras med stöd från Leader Linné.

I december 2010 började jag på Hjorts
bergagården. Samtidigt med detta sam
lades några av bygdens föreningar för 

att spåna om det fanns en möjlighet att söka 
pengar från Leader Linné för att utveckla 
Hjortsberga och Kvenneberga. Idéerna som 
kläcktes blev grunden till att söka pengar till 
en förstudie. Under förstudien var det många 
projektmöten mellan många personer som 
sedan resulterade i att vi mot slutet av 2011 
formulerade en ny projektansökan. Även 
den na ansökan beviljades och har nu pågått i 
nära 2 år. Det var en lite osäker inledning av 
projektet under våren 2012. Vi fick inte alla 
pengar vi begärt och inget till badplatsen som 
varit något av hjärtesaken för många. Till 
slut så fick vi ändå med badplatsen i projektet 
och vi kunde börja jobba på allvar och nu är 
den i stort sett färdig. Nya omklädningsrum 
och toalett som är handikappanpassat. Den 
fräschaste badplatsen i Alvesta kommun är  
något att vara stolt över och det är den tack 
vare att så många människor engagerat sig. 
Nu är inte badplatsen det enda som hänt. 

Lokala studiecirklar i Hjortsberga är en 
annan. Det har varit cafékvällar, utflykter 
och tipsbingopromenader. Ett stort delprojekt 
som engagerat många är att torpinventera. 
Nyhetsbrevet som du läser nu och hemsidan 
hjortsberga.se är ytterligare saker som hänt 
och det finns mer. Jag vill här framföra ett 
tack till alla som engagerat sig på olika sätt i 
att göra Hjortsberga & Kvenneberga socknar 
till en trevligare bygd att bo i. Det kanske 
viktigaste för fram tiden är alla möten och 
kontakter mellan människor som tidigare 
inte träffats. Men som jag skrivit tidigare 
så finns det mer att utveckla och förbättra i 
bygden. Var en aktiv del 
i fortsättningen. I det
ta nyhetsbrev finns det 
upprop efter dig som 
kan vara en del i att 
job ba för den här byg
dens framtid. På detta 
sätt tackar jag för mig 
och önskar er all lycka till i framtiden.                                           
Magnus Carlsson, projektledare

Manusstopp nästa nummer: 15 januari 2014.

www.hjortsberga.se
På hemsidan finns en kalender där förhoppningsvis allt som händer i Hjortsberga så 

småningom ska finnas med. Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på. 

Vill du hjälpa till med hemsidan hör av dig till Magnus Carlsson, mobil 0706-77 44 45.

Facebook grupp för Hjortsberga och Kvenneberga
Sök efter Hjortsberga Alvesta inne på Facebook så hittar du den. 

Gruppen är sluten men du ansöker lätt om att få vara med.

Attraktiva Hjortsberga
är en sammanslutning av föreningar och enskilda i Hjortsberga och Kvenneberga socknar. 
Tillsammans drivs ett Leader Linnéprojekt för att utveckla bygden. Vill du veta mer kon
takta projektledare Magnus Carlsson på 070677 44 45 eller info@hjortsberga.se.  
Du kan också gå in på bygdens hemsida på www.hjortsberga.se. 
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 600 exemplar. Manusstopp för nästa nummer 
är senast 15/1. Vill du annonsera kontakta Magnus Carlsson. © Attraktiva Hjortsberga. 
© Foto: Magnus Carlsson om inget annat anges • Ansvarig utgivare: Magnus Carlsson

Höstlovs-Gympa!
På höstlovet arrangerade HGK åter igen de populära gymnastikdagarna. Två dagar fyllda   
med gymnastik i Hjortsberga skolas gymnastiksal. Ett tiotal gymnaster som på måndagen 
eller tisdagen tränade redskapsgymnastik, trampett, styrka, kondition och smidighet under 
överinseende av flera unga ledare. Det fanns även tid för lekar i form av Gladiatorerna och 
Evighetsstafett. Mitt på dagen blev det en paus då gymnasterna gick till Hjortsbergagården  
för lunch, goda köttbullar och potatis. 

Höstlovsveckan var det herrarnas tur att testa på HGK ś motionspass under ledning av 
Johanna Lundquist. Svettigt värre! Passet var så pass bra, att vi nu kör på med ett motions 
pass för herrar på torsdagar kl 19.30.
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Saxat från 
Facebook/fiber 
i Hjortsberga:
Hej alla Hjortsbergabor! 

Cirka hälften av de boende i samhället har 
fått det här tråkiga beskedet i brev  lådan, 
närmare bestämt de som lämnat in anmälan
för anslutning till fiber nät.

Jag har pratat med Wexnet och de be                                                                                     
rättade att det inte är ett statiskt ”Nej”. 
Om vi lyckas få ett antal anmälningar till,                                                                                              
så undersöker de gärna möjligheterna igen. 

Antalet anmälningar som krävs är omöjligt att säga, geografisk placering är betydligt viktigare. 
Wexnet vill väldigt gärna att det blir av, 50% av samhället är för mycket för att bara lägga ner. 
Är du intresserad men inte har anmält dig, eller vet du någon annan som är intresserad, hör av     

dig till någon av oss ambassadörer så hjälper vi gärna till! 
Jerry Lindqvist

Jerry Lindqvist     Högaborgsv 1    Mobil  073754 42 56
Christian Andersson Wexnet    Tel 047077 51 18

Torpinventering fortsätter!
Vill DU vara med?

Vill du upptäcka lämningar efter torpställen  
och kanske få del av dess historia? 

Hjälpa till att bevara rester från en svunnen tid?                             
I så fall hör av dig till:

Ove Spång, 070-655 02 43 • ove.spang1@gmail.com, 
Kenneth Svensson, 0472-55 03 20 • kenneth.s@telia.com

, 073800 58 83

VAr 
finns 
Du? 
… som vill hjälpa till i en 
redaktion som jobbar med 
nyhetsbrev och hemsida? 
ring Magnus Carlsson, 
mobil 0706-77 44 45

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

V Storgatan 2, 
Rydaholm
0472-22 000

www.w-data.se

Vi fixar er hemelektronik!
Handla och serva på hemmaplan.

Planerar för att anordna en 
hundbadplats och en grill
plats vid strandpromenadens 
södra del samt medverka till 
ett nytt omklädningsrum på 
badplatsen i LeaderLinne 
projektet. 
Samhällsföreningens styrel se 
består av:
• Björn Andersson 
 andersson.bj@telia.com
• Jonas Ahlström 
 nina.jonas@telia.com
• Helen Antonsson 
 helen-antonsson@telia.com
• Marie Bergh 
 berghs@telia.com
• Rolf Bladh 
 rolf.bladh@maleri.se
• Martin Tiinus 
 martin@tiinus.net
• Niklas Pettersson 
 madnikee@hotmail.com

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

Höstens studiecirklar har varit 
lärorika och gett oss en rolig 
sam varo med Hjortsbergabor 
och andra närboende ! En lätt
sam mötesplats för oss där vi 
före nar nytta med nöje!

Trädgårdscirkeln är inne på 
sin fjärde termin! Vi har va rit 
drygt 15 deltagare under hös  ten 
som besökt varandras träd går d
ar, lärt och inspirerats av Karin 
Bohlin från Klockare gården i 
Öhr och CarlOtto Blomberg 
från Trädgården ( f d Mehlins) 
i Alvesta. Vi avslutar terminen  
med en tur till Skin narnas 
i  Ljung by inför julen där vi 
till   verkar adventskransar och 
blom dekorationer, dricker glögg 
och smakar skink smör gås. 
Vi lär mycket av varandra ock
så, tar oss tid att pratas vid och 
fikar ihop varje gång.

Höstens studiecirklar

MöbelTapeTsering startade vi 
med i våras.  Nu i höst hade vi 
dubbelt så många intressera  
de  deltagare och har därför 
ge    nom fört en onsdags och en 
tors dagscirkel med utmärkt 
hand  ledning av Anneli Rip säter  
/  Tyg & Tagel.  Det är fasci ne
rande att se hur gamla, slitna 
stolar och fåtöljer får nytt liv 
efter renovering och nytt tyg! 
Arvegods eller loppisfynd kom
mer nu till sin rätt igen!

UPPROP till hugade boende 
i Hjortsberga & Kvenneberga socknar!  
Delta i en arbetsgrupp tillsammans med mig för att driva STUDIECIRKLAR vidare un
der 2014.  Du behöver bara bidra med några timmar i månaden – samtidigt som Du kan 
satsa på att få igång just den cirkel som du själv har lust att vara med i – på hemmaplan!
Hör av Dig till: Gudrun Henriksson Wikerstål, telefon 0472 – 55 03 00 
eller epost: gudrun_hw@hotmail.com

daTacirkeln för nybörjare 
fick inte tillräckligt många 
del tagare för start i höst – 
men för hopp nings vis kan den 
starta i vår!

nu avsluTas Leader Linné 
pro jek tet  ”Attraktiva Hjorts
berga”  vid årsskiftet, men vi 
som deltagit i cirklarna vill 
fort  sätta under ”ny flagg”. Hur 
vet jag inte än. Men jag vet att 
jag vill ha hjälp nästa år med 
att driva cirklar, då projekt
stödet försvinner!

Text & Foton:
Gudrun Henriksson Wikerstål
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Scouternas vision är 
att skapa en bättre värld

scouting på 
Hjortsbergagården

Hjortsberga sMu
Börjar 21 januari 2014.

Tisdagar 18.00  19.30. Scout från åk. 2.   
Ring Maria Anderzén för mer info 

på tel. 070759 65 15, 047255 01 04.

Scouternas syfte är 
att göra unga redo för livet

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.

0472-55 01 36, info@hjortsbergagarden.se, www.hjortsbergagarden.se
Välkommen till Hjortsbergagården

Julstuga - i ny tappning 6/12 kl 17-20. Mer info kommer!
Julbord 8/12 kl 14, anmälan
Spa för själen 11/1, anmälan

Retreater 28/2 -2/3 samt 7-9/3, anmälan
För mer info om arrangemangen 

titta in på hemsidan!

Välkommen!

GRANNSAMVERKAN MOT 
BROTT I HJORTSBERGA

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!

Bredvid busshållplatsen var 
det tidigare bara ett igenväxt 
dike. Men tack vara ideella 
insatser och bidrag från Alvesta 
kommun, så finns där nu en 
välskött gräsmatta och en 
flaggstång som pryder platsen.

Passa på att hyra vår härliga lokal när du ska ha konfirmation, student
firande, fest eller träff av något slag till mycket humana priser

Det är en otroligt fin miljö att vara i med vänner och familj.

Ring Ove på tel 070655 02 43 eller Mari på tel 070655 06 24,  
alternativt 0472 55 02 43, för bokning eller frågor.

Uthyrning i 
vackra och 
mysiga
Forsa Säteri

Flaggstång & Gräs
istället för dike!

Hjortsberga hembygdsförening

Grötfest 29/11 
i Forsa säteri

Vi samlas över en tallrik julgröt 
och en skinkmacka.

Välkommen kl.18.00.
Vid frågor ring Ove Spång,

tel: 0706 550 243

Du som ännu inte anmält dig och vill 
vara med, kontakta någon i kontakt
gruppen! All medverkan är kostnadsfri 
och kräver ingen eller liten arbetsinsats. 

Huvudkontaktombud
Lovisa Kindenäs, Högaborgsv 2 
Mobil 072336 42 00

NOTIS
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Brödbak och välgörenhet
”Att göra något ideellt till sam
mans skapar glädje i livet”.

De som säger och menar detta är 
tre go’a gubbar som varje år samlas 
och bakar bröd till Missionsauktionen i 
Hjortsberga.

En gång om året samlas Ingvar, Gös ta  
och Inge mar hemma på Ingemars gård 
för att baka bröd till Missionsauktio

nen i Hjorts berga. Första året fick de in över 
2 500 kr för sina tio brödkakor. Vilket för
vånade Ingemar så pass att han lite skämt
samt funderade på att sluta med uppfödning 
av tjurar och i stället börja med brödbak…

– Om det vi gör blir bra och folk har 
roligt, ger det oss glädje tillbaka i livet, säger 
Ingemar. Tack vare alla bybors gemensamma 
gåvor till auktionen kan vi ge en rejäl slant 
till olika goda ändamål i samhället. 

Att de har roligt när de träffas går det 
inte att ta miste på. Skämten och skratten 
duggar tätt i Ingemars kök. 

– Vi blir vänner för livet! säger man sam
stämt och berättar ivrigt i munnen på varan
dra hur de i dagarna två samlas för det goda 
ändamålet.

– Första dagen skållar vi mjölet och se na
re på kvällen slås jästen i, förklarar Ingvar. 
Det är viktigt att bakugnen eldas upp en 
första gång redan kvällen innan. Allt för 
att skapa så jämn värme som möjligt då 
kakorna skall bakas nästa dag. 

Andra dagen börjar de redan klockan sju 
på morgonen. Det eldas på nytt upp i ugn

en och så sötar de degen, kryddar och 
slut ligen arbetas mer mjöl in.

– Förr använde vi händerna men nu har 
vi en ”tvet”, det vill  säga en brödspade, till 
hjälp. Då blir det inte så kladdigt, menar 
Gösta. 

Under tiden brödet jäser pånytt vankas 
det glögg och pepparkakor. Sedan är det 
dags att baka ut brödet.

– Varje kaka väger cirka ett kilo och skall 
vara i ugnen i ungefär en timme, förklarar 
Ingvar.

– Ingvar vänder på brödkakan och 
knackar på undersidan för att se om de 
verkligen är färdigbakat, säger Ingemar med 
ett finurligt leende.

– Det gäller också att hålla sig borta då 
 brödet  tas in och ut ur ugnen, kontrar Ing
var. Den långa ”brödgrisslan” behöver  en 
hel del svängrum... 

Lördag 23 november hölls Missions
auktionen i Hjortsberga församlingshem. 
Som den alltid har gjorts, det vill säga så 
länge som gubbarna kan minnas.

               
Text och foto: Marie Fransson

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

Meditation, behandlingar,  
försäljning av presentartiklar 
Ring eller maila 0706 550 624

www.marismirakel.se

Livsstil och hälsa på Hjortsbergaskolan
Som ett led i vårt arbete med Livsstil och hälsa har vi haft en dag med olika valbara aktiviteter, 
något som uppskattades av elever och personal.
Äppelkaksbak, fotmassage, ansiktsbehandling  och fiske var några av aktiviteterna.

Efter en positiv utvärdering i klass och 
elevråd lutar det åt att vi kör något 
liknande upplägg under andra halvan 
av läsåret!
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ALVESTA: Grönkullav 2. Tel: 0472-135 35. 
www.hjortsbergamaleri.se

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

Ring: 0704– 41 11 30 eller maila: 
melvyn@medvind.se

Se till att ditt 
företag har Medvind! 

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

20 år i år!

Vill du 
annonsera 
här?
Ring 070677 44 45.


