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Pizzakväll den 31 augusti vid stenugnen i Tofteryd

Vinteraktiviteter 
i väntan på snön?

13 januari kl 18
Knutsdans för ung och gammal vid kyrkan. Blir vi fler än 
förra året tro? Dans, glögg och överraskning utlovas!

20 januari kl 18
På Tofthagaskolan håller vi stort upptaktsmöte inför  
årets Tofterydsrevy. Nya och gamla revysugna entusiaster 
välkomnas! Läs mer på nästa uppslag.

19 februari kl 18.30
Tofteryds Bygdeförening håller årsmöte på Tofthagaskolan.

1 maj när våren är här! 
Inviger vi vägen och omklädningshytt m.m. med bland  
annat lådbilsrally!

VÄLKOMNA TILL VÄRLDEN
Välkommen till världen lille Elliot i Sjöbo. Mor och far heter  Victoria och 
Andreas Ahlgren och stolta är syskonen Theo och Selma.

tofteryd.blogg.se

VÄLKOMNA TILL BYGDEN
I en lillstuga i Nåthult har Beatris Elg och Jonathan Axelsson flyttat in.

I Henriksbo har Lisa Wiberg och Adam Lundqvist 
med dottern Alina flyttat in.

Ny hemsida för tofterydsbygden
Idag hittar du bilder och mycket annat på vår blogg tofteryd.blogg.se.
För att ytterligare förbättra informationsflödet och samarbete mellan 
föreningar m.fl. i bygden har vi startat ett projekt och bygger en helt ny 
hemsida på www.tofteryd.se.
En aktivitetskalender för hela bygden skapas liksom bildbank för  
evenemang. Företag och föreningar i bygden får möjlighet visa upp sig.
Projektet har precis startat, och vi hör av oss i januari till berörda. 
Hemsidan är kostnadsberäknad till ca 35.000 kr, och vi har fått Leaderstöd 
med 30.000 kr för att stärka bygden. 
Frågor ang projektet kan ställas till PO Toftgård på tel 070-568 39 25.
/PO Toftgård

Julafton på Gammelgården i Nåthult 2012

Mats Sandberg och 
Christer Malmborg

Åter två tofterydsbor nominerade
Förra året skrev vi om Christer Malmborg och Bo Ekros.
I år är det tofterydsborna Kjell Boberg (nr 2) och PO Toftgård (nr 11) som bland 
12 personer nominerats till årets skillingarydsbo. Rösta genom att skicka ett mail 
med deras nr och hela ditt namn till tavling@skillingaryd.nu! Heja Tofteryd!
/Ida Toftgård
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Slutredovisning av Leaderprojekt

Revymöte 20 januari kl 18
Revyupptakt! Stormöte för alla som vill vara med i årets revy! 
Måndagen 20 jan kl 18.00 träffas vi på Tofthagaskolan. 
Vi sparkar igång projektet och ger nödvändig information. Christer Malmborg 
(hjärnan och stjärnan) presenterar idéerna som finns kring manus och sce-
nografi. Anna-Maria Toftgård (musikansvarig, producent) börjar redan nu öva 
någon av sångerna vi alla är med och sjunger. Anna-Maria och Ann Erlandsson 
(regissör, producent) fångar upp Dina idéer och önskemål om hur Du vill bidra till 
årets revy! 

Nya medverkande särskilt välkomna - var inte blygsam!
Varmt välkomna!
/Anna-Maria Toftgård och Ann Erlandsson

Ambulans?! Skiss av Christer Malmborg

Vårt stora Leaderprojekt, med vägbygge, gärdesgårdar, omklädningshytt m.m. är 
nu sammanställt i en omfattande slutredovisning. Ett axplock från rapporten:

- Vår andel av vägbygget kostade 364.000 kr
- Övriga kostnader ca 190.000 kr
- Kommunen har satt in ca 30.000 i ekonomihantering m.m. (förutom sin del av 
vägbygget på ca 375.000 kr)
- Vår förening har finansierat med 110.000 kr
- Stiftsgården Tallnäs har bidragit med 40.000 kr
- Sjöaryds Lantbruks AB har bidragit med mark till vägbreddningen.
- Leader Västra Småland har bidragit med ca 410.000 kr

Vi har lagt ner ca 930 timmar i ideellt arbete – helt fantastiskt!

- Vi har genom projektet fått en säkrare skolväg
- Stigarna har handikappanpassats
- Badplatsen har fått en badbrygga för handikappade och en omklädningshytt
- Området har skyltats upp 
- Vi har nu kommunens vackraste skolmiljö, inramat av smålandsgärdesgårdar 

Projektet har bortsett ”de gamla Tofterydsdagarna” och Tofterydsrevyn varit det 
största projekt vi genomfört. Många timmar ideellt arbete och många timmar 
ideella maskintimmar har genomförts. Projektet har också omsatt mycket pen-
gar.
Stort tack tack till alla som medverkat i projektet, och stort tack till Vaggeryds 
kommun som varit vår ”bank” under hela projekttiden (2 år)
Nu håller vi tummarna att Länsstyrelsen godkänner vår slutredovisning. 
Det brukar ta några månader innan det slutliga beskedet kommer.

Missa inte heller den stora 
invigningen den 1 maj!

/PO Toftgård

Lådbilsrally - här kommer reglerna!
Första maj närmar sig och därmed bygdens stora lådbilsrally i samband med 
invigningen av leaderprojektet.
Lådbilsrallyt kommer att bestå av två delar. Dels en fartdel där ekipaget släpps 
iväg och får frirulla tills del två börjar. Då kommer en förälder, kompis eller annan 
inhyrd lakej in och puttar bilen genom resten av banan. 
Lådbilen ska ha 3 eller 4 hjul, kunna puttas på, samt ha någon typ av styr- och 
bromsanordning. Storleken har inte så stor betydelse. Barnet (hur länge är man 
barn? – du bestämmer) som kör måste ha hjälm. Sedan får lådbilen gärna vara 
färgglad, och ha ett roligt namn också! 
Så sätt igång och börja bygg om du inte redan gjort det!  
/Christer MalmborgOmklädningshytten

På Facebook 
finns gruppen 

“Tofterydsrevyn 2014” 
där vi lägger upp 

nyheter om möten och 
annat. Gå med!

Landsbygdsstöd 
Leader Västra Småland


