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I en omvärld med krig och elände måste vi
hitta kraft att leva ett normalt liv ändå.
Man orkar inte se och höra varje nyhetsuppdatering. Vi måste se och göra saker
som är bra för själen. Ge så mycket ekonomiskt bistånd vi kan till de drabbade.
Anmäla om man har möjlighet att ta emot
flyktingar. Glädjas åt att våren är på väg,
göra roliga saker på egen hand och med
sina nära - barn, barnbarn och vänner.
Att vi kan umgås hyfsat normalt igen efter
pandemin känns roligt och befriande.
I detta nummer har Maria Haraldsson
intervjuat familjen Johnsson på Nybygget
Farming. Här får vi ta del av deras entreprenadanda!
GLAD PÅSK önskar

070-212 79 25

Gunilla

Manusstopp
1 mars 		
1 juni 		
1 september
1 december

070-567 21 16
070-312 07 41

Medlemsavgiften i SSBF är:
200:-/ enskild 300:-/ familj
Bg. nr: 5623-5930
Swish: 123 065 60 58		

070-239 53 54
070-373 57 07
070-264 71 69
076-314 12 86

Omslagsbild:
Mobila hönshuset
Foto: Christian Johnsson

Besök Skirös hemsida: www.skiro.se
Webbansvarig: Anna Stenflo
anna@stenflo.se

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det
gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom
bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i
styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på
papper, usb eller via e-mail:
frenillasbod@gmail.com

Redaktör & form: Gunilla Nordberg
Tryck: ÅkessonBerg
skirönyckeln kan du läsa
digitalt, även tidigare nummer.
Gå in på www.skiro.se

Utkommer
Mars
Juni
September
December

2

Lär känna våra bybor
I denna serie presenterar vi någon
som bor eller har bott i Skirö

av Maria Haraldsson

Elsa, Christian, Anna, Clara och Erik Johnsson

Det är en solig, vårvarm eftermiddag i mars när jag och Johnny tar en kort promenad
till grannarna och det relativt nystartade företaget Nybygget Farming här i Skirö.
Vi går runt och hälsar på fåren och hönsen och pratar lite om hur det gick till när
Christian och Elsa bestämde sig för att satsa mer på sin familjegård. Båda har rötter i
Skirö och flyttade hit som ett par under 2007 och bodde då i Gatu. I september 2008
köpte de Nybygget och en stor helrenovering påbörjades av det vackra gamla huset.
Tack vare stor hjälp av föräldrar och släkt så kunde de efter ungefär 15 månader
flytta in vid advent 2009. Kort därefter föddes första barnet och nu är de en familj
med tre barn och är den sjätte generationen i Christians släkt som bor på Nybygget.
Huvudbyggnaden byggdes under åren 1878-1880 och den nuvarande ladugården
uppfördes 1947-48. Uthuset hörde till det gamla huset på gården Botvidaberg och
bör vara från 1600-talet. När boningshuset flyttades till Wallby som flygelbyggnad
så köptes uthuset loss och flyttades till Nybygget. Det var Christians farfars morfar
Anders Peter som byggde Nybygget.
Christian jobbade på Sydved när de flyttade ut till gården men började jobba på
Husqvarna 2012 och reste mycket i arbetet över hela världen. Vid ett tillfälle på
resande fot i arbetet när han precis landat i Chile för vidare flyg mot kusten kom
frågan från chefen om en tjänst som produktchef i Asien med utgång i Kuala
Lumpur, Malaysia inte skulle vara intressant. Han och familjen fick tre dagar på
sig att fundera och lämna besked. Då de två barnen var små och båda kände en
osäkerhet kring att flytta hela familjen till Asien tackade han nej till erbjudandet.
Efter ytterligare diskussioner med familjen kom de fram till att de kunde tänka
sig att flytta utomlands under en period men då till något engelsktalande land.
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Forts. på sid 6

KALENDERN 2022
MARS

22/3 Sophämtning i Skirö
25/3 kl. 17.00 ÅRSMÖTE Skirögården med Smålands Trädgårds Bouleklubb
28/3 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45
och Skirö centrum g:a affären kl. 16.50-16.00

APRIL
5/4 Sophämtning i Skirö.
8/4 kl. 17.00-20.00 Välkommen till påsklovs-TACO i Skirögården. Barnen i Gourmethörnan bjuder in till en eftermiddag/kväll fylld med umgänge, pyssel och TACO-buffé.
Sms:a anmälan till 0383-76 37 09 el. hampus.jonsson@svenskakyrkan.se
10/4 kl. 10.00 Gudstjänst i Skirö kyrka.
13/4 kl. 13.00 SPF:s påskfest i Skirögården med SPF-kören och bildvisning.
15/4 kl. 15.00 Korsandakt i Skirö kyrka.
19/4 Sophämtning i Skirö.
25/4 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
30/4 kl. 21.00 VALBORGSMÄSSOFIRANDE vid Skirö brygga.

VALBORGSMÄSSOAFTON

kl. 21.00
Var med och hälsa våren
välkommen vid bryggan
i Skirö centrum.
Majeld på sjön, vårsång
och korvgrillning.

Arr: SSBF
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KALENDERN 2022
MAJ

1/5 kl. 10.00 Vi städar Skirögården inne och ute. SSBF bjuder på fika.
2/5 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45
och Skirö centrum g:a affären kl. 16.50-16.00
3/5 Sophämtning i Skirö
7-8/5 kl. VÅRFESTIVAL i Smålands Trädgård. Följ smalandstradgard.se
17/5 Sophämtning i Skirö
18/5 kl. 11.00 Skirö-Alseda SPF äter lunch i Soläng, Näshult. Därefter studiebesök på
Farstorps gård.
18/5 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
31/5 Sophämtning i Skirö

Smålands Trädgårds
Bouleklubb
Måndagar

Boule träning
Mars-april i Vetlanda
kl. 16.00-18.00
Maj-sept i Skirö
kl. 17.00-19.00

Bastun har en egen
Facebookgrupp

bastumedbjörkävenutaniskirö
Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.

Torsdagar

Boule Skytteträning
Maj-sept i Skirö
kl. 17.00

Lördagar

Boule träning
Maj-sept i Skirö
kl. 10.00-12.00

Pris: 30kr. Betala gärna med
swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man
skall basta.
Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.
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Sen kom möjligheten och erbjudandet om en tjänst som produktchef för USA,
Canada och Mexiko. Då Husqvarna som arbetsgivare var tvungna att gå i god
för att ingen amerikansk medborgare kunde göra samma jobb som Christian var
anställd för att göra så var det en ganska lång process innan allt var klart. Efter en
hel del krångel med visum och arbetstillstånd så gick flytten till Huntersville utanför
Charlotte i North Carolina för hela familjen i juni månad 2016. Efter tre år i USA
under juni 2019 flyttade familjen hem igen. Bra tajming med tanke på pandemins
början vid årsskiftet mot 2020.

Fåren, finullsfår med blandning av Dorset
Under åren i USA så föddes tanken att satsa mer på gården hemma och göra något
mer med den. De fick frågor från sina nya vänner om deras liv i Sverige och de
undrade mycket över varför de valt att flytta när de hade en hel gård med tillhörande
mark hemma på landet. Det var när Christian läste en forskningsartikel om att
man hittat bekämpningsmedel hos gravida kvinnor i väldigt stor utsträckning i
USA som intresset väcktes för hur vi i västvärlden utarmar odlingsmarkerna med
de hårda metoder som används för att effektivisera jordbruket med konstgödsling
och bekämpningsmedel. Båda blev mer intresserade av hur man odlar hållbart och
framför allt giftfri mat. Idén om att bli självförsörjande föddes. Elsa och hennes
man sökte inspiration på nätet och började följa bönder på Youtube med samma
inställning som de själva hade till mat, djurhållning och odling.
Christian kommer med ett lass äggkartonger

De har hittat sin egen bibel för hur de vill driva sin gård med hjälp av engelsmannen
Richard Perkins som har samlat alla sina erfarenheter i boken ”Regenerative
agriculture” som de läst grundligt och hittat många tips och trix i. De började med
hönsen och hönsmobilen som gör det möjligt att flytta djuren till nytt grönbete med
jämna mellanrum samtidigt som de naturligt göder marken de går på. De valde
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att satsa på det av livsmedelverket godkända äggpackeriet för att kunna sälja sina
fina grönbetesägg till både restauranger och livsmedelsbutiker. Idag erbjuds du
Nybyggets ägg både på Wallby Säteri och butiken Matöppet i Kvillsfors. De lugna
snälla fåren av rasen finullsfår och med bagge från Dorset utökas med nya lamm nu
till våren för framtida slakt. Växthuset där hönsen nu går kommer snart att grönska
av odlingar. Deras önskan är att odla naturligt i så stor utsträckning som möjligt. De
vill inte sälja något till någon annan som de själva inte skulle äta.
Christian sammanfattar vårt samtal med ”Man kan bara ångra det man inte
vågar testa”. Åren i USA har gett hela familjen mycket erfarenheter och ett vidare
perspektiv på livet. De uppskattade verkligen livet utomlands i en villa i förorten
med en liten tomt men det fick dem även att uppskatta gården och livet hemma i
Skirö ännu mer än tidigare.
Under sommaren så är en båttur på Saljen en favoritsysselsättning med familjen.
De njuter av friheten och att inte behöva ha människor omkring sig hela tiden här i
Skirö. De hade även båt i USA i en stor konstgjord sjö från 60-talet, Lake Norman.
Det bor ungefär 2,5 miljoner människor i Charlotte och alla skulle ut på sjön på
helgutflykt. Det som var bättre med Lake Norman jämfört med Saljen var det varma
vattnet, de kan sakna värmen i sjön, var upp till 37 grader i vattnet och man behövde
aldrig gå upp för att man frös.

De goda äggen med garanterad kvalitet

Barnen arrangerar ibland loppis/sommarkafé
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ANSLAGSTAVLAN
SKIRÖGÅRDEN behöver lite
omvårdnad både ute och inne.
Vi tar ett tag och rensar och
städar lite här och där!
Hjälper du oss är vi tacksamma!
Vi samlas på gården kl. 10.00
söndagen den 1 MAJ
och hjälps åt några timmar!
SSBF bjuder på fika och trevlig
samvaro såklart!
Helgen den

7-8 maj öppnar vi upp Smålands Trädgård

med omnejd och bjuder in till Vårfestival!

Tid: kl. 10.00 - 16.00
Här kan du göra upptäckter längs vackra vägar. Uppleva djur, vår
fantastiska natur, kulturhistoria och gårdsmiljöer.
Prova skytte, padel, äta mat och fika. Lära mer om olika hantverk,
trädgård, byggnadsvård och mycket mer. Handla med dig lokala produkter, hantverk, närproducerad mat och annat kul. Det
blir ett välfyllt program i dagarna två. Kom och njut i en levande
landsbygd.
Programmet läggs inom kort ut på
smalandstradgard.se och fylls
sedan successivt på.

