tofteryd.se - vårt ansikte utåt!
Tofterydsbladet ges ut av Tofteryds Bygdeförening

Sakta men säkert börjar vi fylla på med information på vår nya hemsida.
För att den ska bli det verktyg för hela bygden som vi tänkt behöver vi
hjälpas åt.

Företag och föreningar i bygden har möjlighet till var sin egen sida med

info, var med du också! Titta hur det ser ut på hemsidan idag och skicka
dina uppgifter samt eventuell bild till info@tofteryd.se!
Det finns också möjlighet att anmäla evenemang direkt på hemsidan.
Evenemangen länkas också till vaggerydstorget.se!

Massor av bilder från årets revy finns att titta på!
Har du frågor om hemsidan ställer du dem till Ida Toftgård 070-405 46 49.
Kolla nu genast läget på www.tofteryd.se!

VÄLKOMNA TILL BYGDEN
I Linneryd välkomnar vi Julia Nirhagen och Calle Stork
med dottern Signe!
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VÄLKOMNA TILL VÄRLDEN

Asta Toftgård, Tofteryd, dotter till Lena & Mattias (Johans o Robins lillasyster).
Linn Karlsson, Sjöstorp, dotter till Julia & Daniel (lillasyster till Isak).
Lukas Ehrlin, Skogen, son till Carolina & Magnus (lillebror till Alva och
Hampus).
Sixten, Norra Sjöaryd, son till Lina Sundqvist & Petter Larsson.

TOFTERYDSBLADET

REVYFEST | 26 oktober

nr 3
2014

Årets revyfest går av stapeln söndagen den 26 oktober
kl 17 på Tofthagaskolan!
Vi tittar på filmsnuttar från årets revy!
Och så tävlar vi i Quiz med Johanna & Christer!
God mat blir det förstås!
Och lite utvärdering och statistik från revyn!
Välkomna dit allihop. Och så vidare...
Anmälan till Eva-Britt Sandberg 72130 eller
Maria Roos 72082 (Maria också via Facebook).

JULABAD i Sävsjö | 23 november
Innan adventsstjärnan tänds måste vi ta ett julabad!
Tofteryds Bygdeförening har hyrt hela badhuset i Sävsjö för
våra medlemmars räkning söndagen den 23 november kl
16.30-19.30. Välkomna bada och njut med hela familjen!
Ingen anmälan – bara kom!
Ni tar med eget fika (och badbyxor helst…)!
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Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening
Fiber = snabb data (100Mb), tele- och TV i ett öppet nät! Du bestämmer själv
vilka tjänster du vill ha!
Från 3-4 noder (en i Tofteryd) kommer föreningen att knyta ihop alla medlemmars fastigheter i ett datanät. Kabel kommer att plöjas/grävas ner (totalt ca 20
mil) under ca 3 års tid från 2015. Allt bygger på att vi får länsstyrelsens fiberstöd
på 60% av kostnaden.
Föreningen kommer att solidariskt fördela alla kostnader oavsett grävlängd.
Nu betalar du som medlem avgift för 2014-2015 på 200 kr.
Du betalar också en insats (som du får tillbaka om du senare avstår erbjudandet)
på 500 kr.
När själva anslutningen sker om 1-2 år debiteras den slutliga kostnaden som
beräknas till mellan 15- och 20.000 kr!
Som exempel kan man få TV, telefon- och data för ca 200-300 kr/mån, vilket
innebär att anslutningsavgiften snabbt betalar sig även ekonomiskt.
Fördelar med fiber:
• Jord- och skogsbruk och annat företagande underlättas (mer driftsäkert då
ADSL blir sämre underhållet i framtiden)
• Marknadsvärdet höjs väsentligt
• Hemtjänst m fl tjänster underlättas på sikt
Läs mer om föreningen på
• Ej väderberoende (av fukt, åska etc)
www.vaggerydsfiber.se
• Större TV utbud till lägre kostnad
• Sommarstugor kan få flexibla abonnemang (betala när du utnyttjar)
Nackdelar nu:
• Kostar initialt lite mer (engångskostnaden)
• Om jag väntar kostar det minst dubbelt upp eller mer
• Jag måste fixa grävning/återställande i trädgården
• Jag måste bestämma mig nu!
Kontaktpersoner i Tofteryd:
P O Toftgård 0370-72130, 070-568 39 25
Hillevi Andersson 0370-72087, 070-318 20 87
Ordf Jim Lejon, Nöthult 0393-31641, 076-8076822
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Stort informationsmöte i Skillingehus Teatersalong
27 november kl 19.00.

Tofterydsrevyn en succé
Nu är det ett par månader sen vi lämnade revylokalerna, och en viss tomhet
infann sig efter månader av intensivt arbete.
Årets Tofterydsrevy slog alla rekord! Vi har haft ca 1900 besökare i publiken
(2012 års revy var det ca 1800)!
Först vill vi från styrelsen framföra ett jättestort TACK till alla som medverkat
på ena eller andra sättet! Vi har haft bra ”flyt” med hela organisationen i årets
revy. Ett fantastiskt och uppskattat upplägg med en härlig blandning av unga och
gamla(?). Sång, dans, musik, sketcher, ljud, ljus, scenen, publiken, korven, parkeringen, maten, scenkläder, fikat, ja …. alltihop, alltihop var så himla bra!!!
Nu hoppas vi att du kommer på vår revyträff den 26 oktober (se framsidan)!
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