Tofterydsbladet ges ut av Tofteryds Bygdeförening

I väntan på...vaddå!

Ja, vad väntar jag då på?
Jo, lite snö så dagarna blir mindre grå
Tänk, ut med hästarna två
och ha Disa med bakpå
Höra snöns knarrande under släden
sitta och mysa (frysa) under pläden
Lyssna till bjällrornas sång under färden
när Lukas och Nora drar oss över alla vita gärden!

Knutsdans

tisdagen den 13 januari
kl 18 vid kyrkan.
Dans och glögg
naturligtvis!

Händer det att du får grannens post i din brevlåda ?
Om du sätter ditt namn på din låda så underlättar du både för brevbäraren
och för oss som delar ut information från Bygdeföreningen.
Och tack alla ni som redan har namn på brevlådan.
/ Lillemor Astemo

VÄLKOMNA TILL VÄRLDEN
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Adam och Lisa i Henriksbo har fått en dotter som heter Leah,
lillasyster till Alina.
Julia Nirhagen och Calle Stork i Linneryd har fått en son.
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God Jul och Gott Nytt år önskar Gammelgården i Nåthult! / Maria Roos

Hur mår din Postlåda? Utmärkt?
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Stämningen var hög redan innan konserten började. Alla såg
fram emot en trivsam stund. Barn sprang av sig i gångarna.
Folk minglade och önskade varandra en God Jul. Kyrkan fylldes ända till sista platsen, av en förväntansfull publik.
Prästen Klas Svensson hälsade alla välkomna på klingande
småländska. Sedan tog Isak Gustavsson plats och spelade
musiken från Karl Bertil Jonssons jul på sin saxofon. Christer
Malmborg som var konferencier uppmanade publiken att applådera vilt och utan hämning. Varpå han utnämnde sig själv
till Bygdens skald och store diktare, eller var det Bygdens
byfåne?
Anna-Maria Toftgård hade sytt ihop ett härligt program med
stor variation, många olika solister, två körer och en bra
orkester med både stråk- och blåsinstrument.
”-Det är fantastiskt att det finns så många talanger i bygden
med omnejd”, sa prästen. Längst och varmast applåd fick
Anna-Maria och Samuel Toftgård efter deras duett ”The
Prayer”, som även följdes av visslingar och rop!
Efteråt bjöds det på glögg och lite lyckligare drog sig publiken
sakta hem genom byn!
/Ann Erlandsson
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Hur går det med Fiberföreningen?
Data – TV – telekommunikation
I Tofterydsområdet ligger vi något under snittet i anslutningar jämfört med hela
området.
Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening har i dag 434 fastigheter anslutna vilket
motsvarar 66% av fastigheterna.
Läget i Tofteryd är följande:
Tofteryd har totalt 145 fastigheter permanentboende
Tecknade anslutningar i dag 83 st = 57%
Kvar att teckna: 62 fastigheter
Målsättning 85%, och då krävs 40 nya medlemmar senast i januari!
Ansökan för Fiberföreningen gick in till Länsstyrelsen Annandag Jul. Föreningen
kan fram till mitten av januari komplettera med nya medlemmar. Det innebär att
därefter dras streck för anmälningar som är med och får dela av statliga stödet
på 60% av kostnaden!
Anmälningar senare får en minimikostnad på ca 50 000kr då statliga stödet ej
utgår till dessa. För närvarande siktar föreningen på ett anslutningspris på
ca 20 000kr för medlemmar tecknade före 15 januari. Denna anslutning
finansierar sig själv på 3-4 år, då månadskostnaden för data, tele och TV sjunker
till ca 350 kr/mån. För alla dessa tjänster betalar många i dag ca 1 000kr/mån.
Kolla information på www.vaggerydsfiber.se. Föreningen kommer att erbjuda
bankkontakter som kan ge ”fiberlån” som kan amorteras på ca 3 år.
Är du ändå osäker på vad detta innebär eller har du frågor?
Ring Jim Lejon, Nöthult, 0393-316 41 eller maila lejon.nothult@telia.com
eller P O Toftgård, Nåthult, 070-568 39 25 per.olof.toftgard@telia.com
P.S. För att bli medlem krävs att man skickar in medlemsansökan underskriven
(finns på hemsidan) samt betalar 700 kr (500 kr är insats och 200 kr är årlig
medlemsavgift till föreningen) till BG 562-0745. Ange namn och Fastighetsbeteckning.
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Tofterydsrevyn + Kulturpriset = SANT

Den 15 december var vi tre representanter från revyn som mottog Vaggeryds
kommuns Kulturpris för 2014. Under pompa och ståt fick pristagarna i de olika
kategorierna tåga in i teatersalongen på skillingehus. Det första pris att utdelas
var vårt, dvs Kulturpriset.
Både jag, Ann och PO kände oss väldigt stolta när vi gick upp på scenen och
tog emot priset. Motiveringen till att vi fick priset var både att det vi gör håller
mycket hög klass, samt att vår revy bidrar till god sammanhållning i bygden. Man
var också imponerad över att så många talanger kan finnas i en så liten bygd!
Så sträck på er allesammans som på ett eller annat sätt gjort Tofterydsrevyn
möjlig genom åren! Det här är allas vårt pris!
Priset innebar förutom äran att bygdeföreningen blev 10 000 kr rikare. Kom
gärna med idéer på hur vi ska fira!!
/ Christer Malmborg

Reflexvästar på!

Än är det mörkt ute på våra vägar och om du inte redan tänkt på det är det hög
tid att se till att synas och ta på reflexvästen, på både dig själv och naturligtvis
dina BARN. Ska du ut att gå, springa, cykla eller bara stå och vänta på bussen
spelar ingen roll. Du ökar trafiksäkerheten både för dig själv men också för andra
med denna enkla livförsäkring. Som bilist känns det skönt att upptäcka en gång/
cykeltrafikant i god tid. Tänk också på att västen gör dig synlig under dagtid.
/ Cecilia Sandberg Manaia
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