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Här insuper lirarna i Hjortsberga IF atmosfärens segersötma!   •   Foto: Mari Spång
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en närmare titt på …

MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER: 1 FEBRUARI 2016!
Nyhetsbrevet ges ut 4 ggr/ år i en upplaga av 650 ex. Vill du annonsera? Kontakta Björn Andersson, tel 0705-57 67 35.

Biogas produktionen har två 
miljövänliga slutprodukter, bio-
gas och biogödsel.

Biogas är det fordonsbränsle 
med lägst utsläpp koldioxid, par-
tiklar och kväveoxid av alla driv-
medel på marknaden idag. 

Alvesta Biogas invigd den 10 oktober 2015
2009 startade ett antal lant
brukare runt Alvesta en för
studie för att undersöka förut
sättningarna för att bygga en 
gemensam biogasanläggning. 
År 2014 blev ett intensivt år, 
tomten planerades och bygg
nationen påbörjades. 

Den första gödseln levere
rade i december 2014 och 
lagom till årsskiftet 2015 bör
jade den första gasen bildas. 
Vid premiären och invig
ningen den 10 oktober 2015 
kunde biogas tankas i den in
tilliggande biogasmacken som 
drivs av Småländska Bränslen.

Vid en konVentionell gödsel-
hantering uppstår metangas, vid 
rötning i en biogasanläggning 
kan metanutsläpp undvikas.

När gödseln rötas  behålls alla 
växtnäringsämnen i biogödseln, 
kvävet blir lättillgängligt, resulta-
tet är att biogödseln blir mer 
hög  värdig och blir lättare att spri-
da än vanlig gödsel. Rötad göd sel 
kan spridas nära bebyggelse efter-
som den luktar mindre än den 
icke rötade gödseln.

Tre eldsjälar, varav två på bild. 
Fr v: Joakim Granefelt och Jan Svens-
son. Den tredje, Stefan Bengtsson, 
ham na de tyvärr bakom kameran.

Flygbildsvy över Alvesta Biogasanläggning, tagen i september 2015. Foto: SBI International.
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… alvesta biogasanläggning

Biogas är en förnyBar ener-
gikälla, koldioxiden som bildas 
bidrar inte till växthuseffekten 
eftersom kolet i metanmolekylen 
härstammar från luftens koldi-
oxid.

den färdigrötade gödseln 
transporteras tillbaka till gårdar-
na för att användas som gödsel 
till gårdens åkrar. Kretsloppet är 
slutet!

FAKTA: Gödseln från 3 kor ger 
drivmedel för en personbil under 
1500 mil – ganska fantastiskt!

Källfakta hämtad från Alvesta 
Biogas broschyr.

Omskriven av Elisabeth Berggreen

I rötkammaren utvinns biogasen. 
Foto: Stefan Bengtsson.

Kommunalrådet Thomas Haraldsson inviger macken.  Foto: Stefan Bengtsson.
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info & annonser

FINNS DU? … som vill hjälpa 
till i en redaktion som jobbar med nyhetsbrev och hem-
sida? Ring Björn Andersson, mobil 0705-57 67 35!

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.

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
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info & annonser

Café Hoppet
Hjortsberga församlingshem

Torsdagar kl 9.30 – 11.30  
Vi samtalar, sjunger, pysslar och fikar.
Vårt café är en mötesplats över generationsgränser där 
man får lära känna nya människor, umgås och lära av 
varandra. Alla som är lediga dagtid är välkomna, oavsett 
ålder. Det är drop-in, man kommer och går när man vill. 

Den första timmen är det fokus på barnen. Vi bjuder på 
ett levande café där man får ny energi och en trevlig stund. 
Fikat kostar 10 kr och pengarna går till välgörenhet.

För dem som bor i Hjortsberga och inte själva kan ta sig 
till Café Hoppet kommer vi att erbjuda kyrkbil. 

Välkommen hälsar Linda Waldén, Maria Magnusson och 
Christina Elmersson!

Ett steg i 
rätt riktning
Alla är välkomna att ta 
en stärkande prome-
nad för gemenskapens 
och motionens skull. 

Vi samlas vid åter-
vin nings stationen, 
torsdagar kl. 17.30 
och går en runda på 
ungefär 4 km. 

Väl mött!

Samhällsföreningen

Julgranen i Hjortsberga, har genom DK-Maskins försorg kommit på plats med 
lyse och allt. Lissie och Erik Tiinus som skänkt den vackra granen kontrollerar 
att allt blir bra. Tack till er alla! (Sökes: Gran till 2016. Hör av er till redaktionen.)
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Pia Karlsson bor nu i det gamla 
stationshuset där hon driver sitt 
företag Blomsterbo.

hus & folk…

när järnVägen Byggdes mel-
lan Borås och Alfvestad i början 
av 1900-talet, byggdes även sta-
tionshusen. Den 23 december 
1902 öppnades den kombine-
rade  post- och järnvägsstationen i 
Hjortsberga.  Det första huset i trä 
brann upp två år senare, och det 
nuvarande stationshuset byggdes, 
i tegel. Vid denna tid fanns bara 
två ytterligare boställen i ”samhäl-
let”, Brände kvarn och Sjöanäs.

poststationen BleV under lång 
tid en samlingspunkt för folk runt 
om, men 1972 började posten 
i stället köras ut från Alvesta. Järn-
vägsstationen upphörde 1981. 
Då hade person- och godstrafi-
ken på järnvägen minskat och 
istället tagits över av biltrafiken. 

Under temat ”Hus & folk” 
kom  mer vi i varje nyhetsbrev 
att kort beskriva ett av husen 
i Hjortsberga och dess män ni-
skor. Denna gång berättar vi 
om ett hus som nu är 111 år 
gam malt. Ett hus på Stations-
vägen 8, som haft en helt avgörande betydelse för att samhället överhuvudtaget existerar.

Många är vi i Hjortsberga som 
minns de gula rälsbussarna och 
som åkt tåget härifrån till Värna-
mo och Alvesta !

det finns en hyreslägenhet på 
andra våningen i stationshuset, 
som haft många olika hyresgäster. 
I huset hade även en antikhand-
lare sitt lager i många år.

nu Bor pia Karlsson i huset 
med sitt företag ”Blomsterbo”. 
Pia, som är född i Kalmar, flyt-
tade med familjen till Hjortsberga 
när hon var 9 år. Föräldrarna job-
bade i Alvesta, och när Pia blev 
vuxen började hon arbeta på 
Hall miba som sekreterare. Men 
hon trivdes inte med inomhus-
arbete, hon längtade hela tiden ut!  
I slutet på 70-talet träffade hon 
Zona Franzén. Hans mamma var 
mycket trädgårdsintresserad och 
de besökte många plantskolor 
ihop. Pia var också tre månader 

Stationshuset i Hjortsberga
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… i hjortsberga/kvenneberga

Postboxarna, i snyggt och trendigt 
svart.

 Försäljning av tågbiljetter har bytts ut mot växter och pynt.

Pia driver upp sommarblommor och 
säljer perenner.

Välkomstskylten gör sig fin på den 
gamla tegelbyggnaden.

på en kibbutz i Israel och lärde 
sig mycket om odlingar. Hon gick 
sedan Trädgårdsskola i Lund och 
2002 utbildade hon sig till Florist. 
Efter arbete på Parkförvaltningen 
i Alvesta och i privata trädgårdar, 
öppnade hon till slut en blom-
steraffär julen 2005 i Hjortsberga 
stationshus. Drömmen gick i upp-
fyllelse!

julen 2006 stod växthuset klart. 
Här driver Pia upp egna sommar-
blommor och säljer perenner. Dot-
tern Jessica hjälpte till några år, 
men har nu flyttat till Stockholm. 
Nu finns Eva Bohlin till hjälp, som 
tidigare jobbat 18 år på Teleborgs 
handelsträdgård i Växjö.

pia har också egen ”Träd gårds -
tjänst” där hon hjälper till i folks 
trädgårdar med större och mindre 
jobb.

– I våras ringde en dam som 
skulle fylla 85, och undrade 

om hon kunde få hjälp med en 
ansiktsl yftning, som nu verkligen 
be   hövdes. Pia trodde damen ringt 
helt fel. Det visade sig dock att 
hon avsåg en ”ansiktslyftning” i 
sin gamla trädgård, som hon öns-
kade sig i födelsedagspresent. 

pia drar många kunder till 
Blom sterbo genom flitigt del-

tagande i marknader och torgdagar 
i kommunerna runt omkring och 
marknads för samtidigt Hjorts-
berga samhälle. Det tackar vi för, 
eller hur?!

Text och foto: 
Gudrun Henriksson Wikerstål, 
Gravanäs
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Återkomsten

framgångarna uteBleV inte. 
Den gulsvartrandiga elvan intog 
direkt toppositionen i tabellen och 
behöll den placeringen tills serie-
spelet var slut. Med den impone-
rande sifferraden 18sp -14v-3oa-1f  
69-19i målskillnad och 45p, tog la-
get hem serie segern utan att någon 
gång vara riktigt hotade. Respekt!

Vissa matcher på hemma arenan 
Blidavallen kunde locka upp emot 

Efter säsongen 2008 lade Hjortsberga IF:s herrlag ned sin verksamhet.Seniorfotbollen 
var vilande till år 2015. Då gjordes ett allvarligt försök attfå ihop ett slagkraftigt lag, 
så att man kunde hävda sej i division 6 Tingsryd.

Det var bra Hjort, HIF!

Här förstår vi varför HIF 
släppte in så få mål…
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hjortsberga IF – vår stolthet

200 åskådare, och de fick ofta 
njuta av det som de gulsvarta 
pres terade. Den nykomponerade 
matchlåten hördes i högtalaren 
när favoritlaget tågade ut på den 
gröna, välskötta mattan. 

stämningshöjande effek-
ter som pyrotekniska bengal-
eldar kunde man få se när någon 

hemma spelare gjorde ett “lysande 
mål”. Vi minns speciellt match-
erna mot derbykonkurrenten       
Moheda IF, som samlade stor-
publik. Hjortsberga IF drog sig 
segrande ur de striderna med de 
klara siffrorna 8-0! Efter matchen 
mot Araby IF, som vanns med 
5-1, var seriesegern klar, och då 
kunde alla i laget ta på sig de guld-

Hjortsberga ” äger” 
matchen mot Häradsbäck!

Publiken kom och gillade 
vad den såg!

glänsande hattarna och låta den 
mousse rande drycken flöda. 

Visst händer det positiva saker 
i Hjortsberga-Kvenneberga! 

Grattis ännu en gång och lycka 
till med nästa säsong i division 5!

Foto: Marie Spång    
Text: Jan-Ingmar Magnusson
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annonser

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

Gynna våra annon-
sörer, som gör det 
möjligt med att ge 
ut Nyhetsbrevet!

GOD JUL o GOTT 
NYTT ÅR önskar
Redaktionen

Scouternas vision är att skapa en bättre värld

Scouternas syfte är att göra unga redo för livet

Vi börjar med ”Nyårskalas” 2016 – 26 januari kl 18.00 
på Hjortsbergagården. Häng på!
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kurser

Eleverna i klass 5 och 6 berättar om skolan för astronauten Franz 
Vieböck från Österrike.

förklaringen till Besöket var 
att den internationella organisatio-
nen Association of Space Explorers 
förlagt sin årliga konferens till Sve-
rige och delar av den till Krono-
bergs län. Länsstyrelsen, Linné-
universitetet och Region Krono   berg 
stod bakom ett projekt, som kal la-
des  Mot nya höjder. 

Skolklasser i länet fick anmäla 
sig och arbeta med utmaningar 
som hade rymden som tema. Arbe-
tet skulle presenteras på en klass-
blogg. Utifrån detta arbete utsågs 

… och sva ra på kluriga frågor från 
eleverna.

Sedan var det astronautens tur att berätta om sina erfarenheter...

Astronautbesök på Hjortsberga skola
Som uppmuntran och för
stärkning av de utmaningar 
eleverna i årskurs 6 genomfört 
i projektet ”MOT NYA HÖJ-
DER”, fick Hjortsbergaskolan 
den 25 september astronaut
besök av Österrikes förste och 
ende astronaut Franz Vieböck.

vilka klasser som skulle få astro-
nautbesök. Hjortsbergaskolan blev 
alltså en av dessa skolor.

franz VieBöck Berättade om 
hur det var att träna, genomföra 
och efterarbeta en rymdfärd. Nästa 

år är Österrike värdland för astro-
nauterna och Franz funderade 
mycket på hur han skulle toppa 
dagarna i Kronoberg. 

Gott betyg till alla inblandade 
således!  



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


