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REDAKTIONENS RUTA  

 

Läs i detta nummer om: 

* en nyinflyttad isländsk familj. 

* vad som händer i Skirö i Kalendern 

* Smålands trädgård ekonomisk förening  

  Lite längtar man allt efter snö så det blir 

riktigt vitt och julfint. Men vädret är det ju 

aldrig idé att klaga på och för övrigt har vi 

det väldigt gott i vårt hörn av världen utan 

krig och elände. Kanske kan vi denna julen 

avstå något,till förmån för någon som har 

det sämre, av ren tacksamhet för det vi har. 

En riktigt GOD JUL önskar jag 

er! Gunilla   

  

       Manusstopp   Utkommer 

 1 mars      10 mars 

 1 juni       10 juni 

 1 september   10 september 

 1 december    10 december 

       

      Medlemsavgiften i SSBF är: 

      200:-/ enskild 300:-/ familj 

      Bg. nr: 5623-5930 

 

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller 

aktiviteter eller annnan verksamhet inom bygdeför-

eningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till SKIRÖNYCKELN lämnas på papper, 

usb eller via e-mail: frenillasbod@telia.com 

Omslagsbild: Vy över Skirösjön från bryggan  

Foto: Hillevi Stenberg Legfors 



 

Lär känna våra bybor! 
Liten presentation av en nyinflyttad familj  

från Island. 

av Gunilla Nordberg 

 Gamla ålderdomshemmet i Skirö har fått nya ägare. Petúr Einarsson 

och Katrin Hrund Ryan med sina barn Rebecca 7 år och Hector 3 år 

har flyttat hit från Akureyri på Island. Genom en god vän fick de 

tips om att det fanns ett hus ledigt i Skirö och de blev intresserade. 

De tog en flygtur hit och de kände direkt att här kunde de tänka sig 

att slå ner sina bopålar. Petúr är uppvuxen på en bondgård på norra 

Island och jobbade sedan som lastbilschaufför. Katrins far kom från 

England och sökte sig jobb på Island där han träffade en isländska 

och blev sedan kvar där.  

I många år jobbade Katrin med ungdomar med psykiska problem och 

nu har hon fått arbete i Järnforsen som integrationspedagog.  Petúr 

som alltid har jobbat hårt sen han var i tonåren tycker det är skönt 

att tills vidare vara hemmapappa. Katrin har många intressen och 

gör fina hantverk i en teknik som kallas frivolitet, som slås med 

skyttel eller nål till ett vackert mönster. Det kan t. ex bli ett vackert 

halsband. Hon överraskar med att berätta att hon spelar ishockey i 

det Isländska landslaget och när jag frågar hur hon tränar svarar hon 

att hon åker till Karlskrona en gång i veckan och spelar med ett lag 

där. Petúr och Katrin har många idéer och tankar om vad de vill 

göra i framtiden här i Skirö och de trivs redan jättebra och nu har 

de börjat svenskakurs för att få språket rätt från början.  



KALENDERN 2015-2016     
December 

14/12  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
15/12   kl. 18.00 Luciafirande i Skirö kyrka med  skolungdomar från Kvillsfors skola. 
              Kaffe och hembakat lussebröd serveras i Skirögården efteråt.  
20/12  kl. 15.00 SSBF bjuder sina medlemmar på julkaffe i Skirögården 
22/12  Sophämtning i Skirö. 
26/12  kl. 18.00  Vi sjunger julens sånger i Skirö kyrka. Christer Rudvall och  Madelene Palmgren  
28/12  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

 Januari 2016 

     5/1 Sophämtning i Skirö. 
    6/1 kl. 11.00  Trettondag jul. Missionshögtid i Repperda missionshus. Tomas Laveson m.fl. 
 10/1  kl. 15.00  Knutsdans för barnen i Skirögården  
 17/1  kl. 10.00  Mässa i Skirögårdens kapell. Anita Rudvall och  C. Esselgren 
 19/1  Sophämtning i Skirö. 
 24/1  kl. 11.00  Gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Lavesson 
 25/1  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
 27/1 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
 27/1  kl. 15.00 Skirö-Alseda SPS:s ÅRSMÖTE i Skirögården. 
   

 JUL-KAFFE! 
20 december kl. 15.00 
Skirö Bygdeförenings medlemmar hälsas välkomna att 
önska varandra en GOD JUL under lättsamma former. Vi träffas i Skirögården 
och trivs med varandra under ett par timmar. Föreningen bjuder först på 
glögg, därefter kaffe med dopp och något sött. Vi avslutar sedan med en jul-
klappsutdelning i form av ett lotteri. Vinsterna i lotteriet består av bidrag som 
varje familj/medlem har med sig. Det kan vara ett eller flera bidrag, de kan 
vara inslagna i paket eller inte. Om det är ett barnpaket så är det bra om det 
står skrivet på bidraget, för då hamnar det på barnens vinstbord. Lotterna 
kommer att ha ett mycket lågt pris så att vinstchanserna blir många  



KALENDERN 2016 
Februari  2/2 Sophämtning i Skirö 
    7/2 kl. 16.00 Gudstjänst i Skirögårdens kapell.  C. Rudvall och M. Palmgren 
 17/2  kl. 19.00  Ekumenisk passionsgudstjänst i Millebo missionshus. 
 21/2  kl. 17.00 Skirö Sockens Bygdeförenings ÅRSMÖTE i Skirögården. 
 22/2  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
 25/2 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 

Mars 
   1/3  Sophämtning i Skirö 

 10/3  Nytt nummer av Skirönyckeln 
 21/3  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  

   
VARJE VECKA:    
                
Måndagar 
Boule träning    
Dec - april 
Vetlanda kl. 16.00 
 
Onsdagar 
 
Friskis och Svettis i Nye kl. 19.00  
 
Fritidsverksamhet i Skirögården för barn  
kl. 17.00-19.00 
Arr. Alseda församling med Patricia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lördagar 

 
Lättgympa 
Uppvärmning, styrka/kondition utan hopp 
/rörlighet och stretchövningar 
9 jan kl. 10.00 start vårterminen   
Sporthallen i Kvillsfors 
Välkomna! 
 
Bada bastu 
Du som vill bada bastu 
kan boka när det passar dig 
Ring, sms:a eller maila frenillasbod@telia.com 
070-2127925 och kolla om det är ledigt. 

21/2 kl. 17.00  

SSBF:s årsmöte  

i Skirögården.  

Varmt välkommen att vara med.  

ÅRSmöte 



 Smålands Trädgård Ekonomisk Förening. 
 

Föreningen bildades 2015 10 18,  med säte i Skirö. 

Syfte: 

Föreningen, enligt stadgarna, har ett brett ändamål, men kan indelas i åtgärder som tydliggörområdet 
Smålands Trädgård och åtgärder som utvecklar samarbetet mellan socknarna. 

 

Styrelsemedlemmar: Olof Karlander Hästeryd, Ola Rosander Vd Vasen, Sara Johansson Näshults Lant-
handel, Erik Hjärtfors Lövsjö Loghouse, Kjell Sandahl  Vasen,  Joakim Henriksson VD Myresjö Hus AB, Britt-
Marie Fuick Loaklev Lustgård, Magnus Nyman Wallby Säteri  och Fred Nordberg Frenillas Bod. 

På Logga och i all textmassa nämns byarna i följande ordning, Skirö, Nye, Stenberga och Näshult.  

Enligt protokoll har föreningen följande prioriterade projekt: 

Logotype              Kjell Sandahl, Sara Johansson och Fred Nordberg. 

Forskningsprojekt.   Olof Karlander. Sker med EU bidrag. 

Turistmässa Jönköping            Erik Hjärtfors och Magnus Nyman. 

Turistvägar och skyltar.   Joakim Henriksson, Lars Engkvist och PO Högstedt. 

Enligt stadgarna: 

En bärare av varumärket Smålands Trädgård, kan vara ett bra samarbete med Vasens Ost, som har  
ambitioner att öka sin försäljning i Sverige. 

Loggan ” Smålands Trädgård ” kommer att finnas på varje ostförpackning som Vasens Ost säljer, över hela 
Sverige. På detta vis sprids ” Smålands Trädgård ” och våra ortnamn över vårt avlånga land, som i sin tur 
skapar nyfikenhet på våra byar. 

Detta gagnar vår turistindustri, våra företag på orten, besöksnäringen och vår vackra natur, som har 
stor betydelse för naturupplevelser men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. 

OBS!  Vi i Skirö är inte till för Vasen, utan tvärt om. 

Har Ni idéer, frågor kring ” Smålands Trädgård ” är Ni välkomna till Skirö Sockens Bygdeförenings årsmöte 
2016 02 21  kl 17.00  att framföra Era åsikter. 

 
Information angående varumärken. 
Varumärket   Skirö Smålands Trädgård  är registrerat av Skirö Sockens Bygdeförening. 

Ansöknings nummer: 2014/06051 Registrerings datum: 2015-02-03 

Ansökningsdatum: 2014-09-29 Reg-periodens utgång: 2025-02-03  

Registreringsnummer: 523031  

 

Det går att  registrera hur många varianter som helst, vad det gäller Smålands Trädgård.  Vi i Skirö Sock-
ens Bygdeförening har endast ekonomi att registrera en  variant som redovisats här ovan. Det är fritt för 
var och en, företag som privatperson, att registrera ett  varumärke med Smålands Trädgård i namnet. 

SSBF 
Fred Nordberg 
Ordförande 



  

 

Bli medlem i  facebookgruppen  

”Vi som gillar Skirö,  

                 Smålands trädgård ”   

om du är intresserad av  Skirös 

historia och även det  om händer 

idag.   

Välkomna 

Isabella och Eric!    

GRATTIS till föräldrarna 

Linn och Jörgen Ek 

till dottern Isabella. 

Elsa och Christian Johnsson 

till sonen Eric. 

          

            

 

 

   Ett JÄTTETACK till alla som  

stöder och jobbar för SSBF på 

olika sätt. TACK för att ni ställer 

upp och gör det möjligt att an-

ordna de olika evenemangen  

som SSBF arrangerar. 

                   GOD JUL  

  önskar vi er och varandra i 

               SSBF:s styrelse. 

 ANSLAGSTAVLAN 

Vi hälsar alla NYINFLYTTADE  

hjärtligt välkomna till Skirö 

med önskan om att ni skall  

trivas riktigt gott i vår  

bygemenskap! 



 

 

 
 
 
   

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skirösjön 1953 

  Övrasjön 1935 


