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1 plats vakant             Tipsa oss om person! 

 

Besök Skirös hemsida: 

www.skiro.se 

Webansvarig: Anna Stenflo 

anna@stenflo.se 

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg 

Tryck: Vetlanda kommun 

Föredrar du att läsa skirönyckeln på 

din iPad eller mobil, eller vill du läsa  

tidigare nummer, gå in på www.skiro.se 
där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.   

   I detta nummer läser du  om: 

   * Ellen & Alexander  

   * Vad som händer i Skirö 

   * Musikunderhållning 27/10 

  

 Ha en skön höst ! 

 Läs och mys 
 tycker 

 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 annan verksamhet inom bygdeföre-

ningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb  

eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com 

 Omslagsbild: Skogsgård 5 i Skirö 

 Foto: Gunilla Nordberg 

REDAKTIONENS RUTA  

tel:+46736535367
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  Lär känna våra bybor!  
 
I denna serie presenterar vi  
någon som bor  
eller har bott i Skirö. 
 

av Gunilla Nordberg 

 

Jag sitter i köket hos Ellen på Nybygget. För en tid bor hon här med sin sambo 
Alexander. Hon har bakat ett jättegott bröd och det doftar nybakad äpplekaka i hela 
köket. Huset tillhör ju egentligen hennes syster Elsa, men Elsa med familj bor för 
tillfället i USA.  
 
Om vi börjar från början så föddes Ellen 1988 i Rosedal som ligger på vägen upp 
mot Loaklev. Hon har även sin  syster Elin i Skirö som bor med sin familj bortåt 
Karintorp.  Föräldrarna Lotta Fors och Anders Karlsson har båda rötter i Skirö. Mor-
mor och morfar är Marianne och Ove Harrysson som överlåtit gården till sin son 
Conny med familj, och farmor och farfar var Helga och Edvin Karlsson som bodde i 
Rudu förr.  
 
Ellen gick först i lekis och sedan klass 1-6 i Skirö skola. Hennes lärare var  Harriet 
Söderström, Ulrika Dahn, Johanna Mattsson och Rude Ståhlgren.  Redan i elva-
årsåldern börjar hon sparka boll i Holsby SK och spela handboll i Vetlanda HF. Se-
dan blev det Withalaskolan på högstadiet och första sommarjobbet blev efter att 
hon slutat nian. Det var på ett glasscafé i Borgholm på Öland. På hösten kom hon 
in på hotell- och restaurangprogrammet på John Bauergymnasiet i Jönköping, men 
bodde i Huskvarna.  
 
Praktikplatser under studietiden blev både i fjällvärlden i Sälen och på Kroatorpet i 
Huskvarna. Hon gick ut skolan med ett stipendium som bästa elev på det program-
met. Efter gymnasiet hittade hon ett jobb på Smögen Coffee room där hon förutom 
att baka även serverade lättare mat. Ägaren till caféet på Smögen drev också ett 
ställe i Skövde där hon jobbade i två år.  
 
Ellen har alltid varit en företagsam och orädd tjej. 2009 stack hon iväg till Australien 
och pluggade företagsledning på International Collage of Management och tog sin 
examen efter tre år. Under studietiden jobbade hon i baren på Sheraton hotell i 
Sidney. Skolan låg på Manly ,en halvö utanför Sidney och varje dag fick hon åka 
färja för att ta sig mellan jobb och skola. Hon arbetade även som barista en tid och 
förutom all kunskap om kaffe kan hon göra tjusiga mönster av skum på kaffet.  
Efter examen fick hon fast jobb på Sheraton som eventkoordinator. Fyra år blev det 
i Australien där hon stortrivdes men sen bar det i alla fall iväg hem till Sverige i  
november 2013 och nu till Stockholm.          Forts. på sid 6 >>>>> 
  

 

 

Ellen Karlsson och  Alexander  Nilsson 
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  KALENDERN 2018 
  September   10/9  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  
                   och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30  
        11/9  Sophämtning i Skirö. 
        23/9  kl. 11.00 i Ekumenisk mässa i Millebo missionshus. A Rudvall, T Lavesson (OBS! tiden 11.00) 
        24/9  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan  till Vetab 0383 -76 38 00. 
        25/9  Sophämtning i Skirö. 
        26/9  kl. 18.00-21.00  INFORMATIONSMÖTE i Skirögården för dem som beställt bredband. 
                   Anmäl dig för fika till Gunilla på sms/tel: 070-212 79 25 Mail: frenillasbod@gmail.com 

     Oktober        8/10   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  
                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30  
          9/10   Sophämtning i Skirö. 
        10/10  kl. 15.00 i Skirögården. Månadsmöte SPF. Reseskildring från Indien. 
        21/10  kl. 11.00 Mässa i Skirö kyrka 
        22/10  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
        23/10  Sophämtning i Skirö. 
        27/10  Musikunderhållning med PUB i Skirögården .Mer info om medverkande kommer! 

 Du som vill bada bastu kan boka  

  när det passar dig                 

  Pris: 30:-/person. Swisha gärna. 

  Ring, sms:a eller maila: 

  frenillasbod@gmail.com 

  070-212 79 25 och kolla när 

  det är ledigt. 

  Smålands Trädgårds 

  Bouleklubb 

   Måndagar 
   Boule träning    

    Sept i Skirö  

    kl. 17.00-19.00 
    Okt-april i Vetlanda 

     kl. 16.00-18.00 

 

   Torsdagar                            
    Boule Skytte- 

   träning  

    Sept i Skirö  

    kl. 17.00 
 

   Lördagar 

   Boule träning  

   Sept i Skirö 

    kl. 10.00-12.00 

 

Nya  

boulebanan 
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  KALENDERN 2018     

  November 
  3/11  kl. 16.00 Alla Helgons Dag.  

                    Minnesgudstjänst i Skirö kyrka  C Rudvall, J Ekenvärn och kyrkokören 

         4/11  kl 18.00 Gudstjänst Millebo missionshus Tomas Laveson     

         5/11   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  

                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30   

          6/11   Sophämtning i Skirö 

        14/11  kl. 15.00 i Skirögården. Månadsmöte SPF. Musikcafé.  

        20/11  Sophämtning i Skirö 

        24/11  kl.18.00 Missionsauktion Millebo missionshus  

        26/11  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till  Vetab 0383 -76 38 00 

 December 

           2/12  kl. 17.00 Första söndagen i Advent! Julgranen i Skirö tänds traditionsenligt. Vi samlas vid  

  bryggan i  Skirö centrum.  

  Grantändning, glögg, pepparkakor och en stunds BYAGEMENSKAP! 

           3/12 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  

                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30   

           10/10  Nytt nummer av  Skirönyckeln    

Vägen ner till det gamla garveriet 

vid Sjöarps Frälsegård. 
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Det var samma år som Ellen fyllt 25 år. Hon kom hem från det soliga varma klimatet, med det 
öppna fria livet utomhus året runt, till det kyliga Norden.  Boendet blev i ett kollektiv och hon fick 
jobb som säljare men det blev en trist period, där hon inte trivdes med vare sig boendet eller job-
bet. När midsommarhelgen kom följde hon med ett gäng kompisar till Öland och där fick livet en 
riktig vändpunkt.  
 
Där träffade hon sin Alexander. Han bodde i Kalmar och arbetade som snickare. Det visade sig 
att han var från Åseda och att de hade mycket gemensamt, bland annat vänner som båda kände. 
De började träffas ganska ofta men avståndet var ju besvärligt. Ellen kände inte för att flytta till 
Kalmar och Alexander ville absolut inte till Stockholm.  
 
Hon funderade på om förhållandet skulle fungera i längden, även om hon tyckte mycket om ho-
nom. Det kom tankar på att kanske åka tillbaka till härliga Australien igen, och hon tog kontakt 
och förhörde sig om jobb där. När hon hade bestämt sig, åkte hon ner och skulle prata med Alex-
ander i Kalmar. När hon kom dit hade han dukat upp med romantisk middag och hon kände då 
att det går ju bara inte att sticka iväg bort från kärleken. Det fick bli Kalmar i två år.  
 
Alexander är liksom Ellen idrottsintresserad och genomförde 2015 en Ironman eller Kalmar 
Triathlon som är en tävling i distanserna, 3860 m simning, 180 km cykel och 42,2 km löpning. 
Man måste klara detta på max 16 timmar och Alexander fixade det på 11,08. Ellens storasyster 
Elsa med sin man Christian Johnsson hade flyttat in i det nyrenoverade vackra Nybygget i Skirö. 
Ellen och Alexander hälsade på i Skirö och Alexander och Christian trivdes i varandras sällskap 
bland annat så hade de jaktintresset ihop, så det blev ofta turer hit på helgerna.      
                                                                                                                                     Forts. >>>>                                   

  

 Ellen med sina systrar Elsa och Elin 1993. Alla tre bor med sina familjer i Skirö. 
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När det sedan blev ett hus till salu i Skirö som heter Skogsgård 5, så fick de idén att köpa det till-

sammans och låta renovera det och sedan hyra ut det. De köpte huset men när Christian blev 

erbjuden jobb i USA och flyttade dit med sin familj så köpte Ellen och Alexander loss deras del 

och började renovera i tanke att de ville bo där själva.  

De lät en arkitekt göra planlösningen men sedan har Alexander snickrat och gjort det mesta job-

bet själv. Hans pappa Bosse Nilsson, som är nybliven pensionär har gjort allt målningsarbete och 

mamma Ulla som är förskollärare har hjälpt till med både målning och trädgårdsplanering. Ellen 

berömmer dem och säger att hon är så tacksam för deras insatser. 

 

Under tiden har de fått hyra Nybygget men nu har de börjat räkna ner dagarna för att flytta in i sitt 

eget totalrenoverade och tillbyggda hus. Alexander jobbar på Åseda Byggprodukter och Ellen är 

säljare och eventansvarig på Stensåkra charkuteri. Det är ju lite skillnad på att bo i lilla Skirö och 

en storstad som Sidney med 4,6 miljoner invånare.  Men här i Skirö känner de sig hemma nu och 

det är något speciellt att få bo där man är född och uppvuxen och har sina rötter i flera generat-

ioner.  Ut i vida världen kan man ändå alltid åka.  

Det är roligt att vi får behålla så många unga familjer i Skirö tänker jag på hemvägen. Dessutom 

är vi i bygdeföreningen glada för att få ha Ellen i styrelsen, alltid glad och pigg och redo att ställa 

upp och hjälpa till med olika saker.  Tack Ellen för intervjun och för att du ger inspiration  och spri-

der glädje och omkring dig. 

Examen 

Ellen är på spexhumör med sin 

kompis Bim i köket på skolan. 

 

Examen vid International  

Collage of Management  

i Sidney i Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen & Alexander 
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MUSIKUNDER-

HÅLLNING i 

Skirögården 

med PUB 

27 oktober! 
Mer annonsering kom-

mer när vi fått klar-

tecken från artisterna 

 

Arr: SSBF 
Lördagen den 11 augusti gjorde vi en 

bygdevandring till Loaklev under 

ledning av Daniel Karelid. Här ses  

bröderna Elis och Vange Johansson i 

beige och blå kepsar, som berättade 

om sin föräldragård Ängarna.  

 

Vi avslutade hos Britt-Marie och Joe 

på Loaklev Lustgård där vi drack 

kaffe. 

Mycket trevligt och roligt att lyssna 

till alla er som delade med er av 

minnen från förr. Stort TACK från 

SSBF:s styrelse till alla som bidrog till 

denna trivsamma vandring.  

  

   ONSDAG 26 SEPTEMBER 
           KL. 18.00-21.00 
     INFORMATIONSMÖTE 

           FÖR DEM SOM 

               BESTÄLLT 

              BREDBAND 
Joachim Winther och Adam Nicklasson från 
Njudung Energi  informerar om vad som 
kommer att hända i höst.  
NE bjuder på fika men anmäl dig så att vi 
kan beräkna fikat, till Gunilla på sms el. 
ring tel: 070-212 79 25 eller  
mail: frenillasbod@gmail.com 

         
  BYGDEVANDRING TILL LOAKLEV 


