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Sommaren är här med fägring stor. Jag
tycker att allt blommar och frodas extra
mycket i år. I SSBF pågår en massa verksamhet av skiftande slag. Vi har ju vår
kära Skirögård och den skall underhållas.
I detta nummer kan du läsa om Ann som
tagit sig an ett stort projekt med att
renovera fönstren. Den gamla lekplatsen
har rustats upp och utökats med lekredskapen vi fick av Alseda IK. Flera andra
projekt är på gång. Bl.a. har vi hämtat hem
en gammal stockbåt från Stenberga som
hittades i Landsgöl på 1940-talet. Tack
till er alla som ställer upp med storartade
ideella insatser för Skirös trevnad!
Trevlig sommar önskar

070-212 79 25

Gunilla

Manusstopp
1 mars 		
1 juni 		
1 september
1 december
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Medlemsavgiften i SSBF är:
200:-/ enskild 300:-/ familj
Bg. nr: 5623-5930
Swish: 123 065 60 58		
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Omslagsbild:
Anns hus Björkeberg i Skirö
Foto: Gunilla Nordberg

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

Ann Haraldsson
Text & foto: Gunilla Nordberg
När det kom på tal att fönstren i Skirögården behövde ses över och renoveras
anmälde sig genast en styrelsemedlem i
SSBF helt frivilligt. Det var Ann Haraldsson. Ann har hållit på i några år med att
renovera fönster både på sitt eget hus, på
den gemensamma släktgården och åt släktingar och vänner. Jag blev nyfiken på var
hon lärt sig detta och fick en pratstund
med Ann i hennes trädgård i Skirö häromdagen. Hon bor i Björkeberg på vägen
mot Loaklev i ett hus som hon köpt av sin
mamma.
Eftermiddagssolen bäddar in trädgårdens
grönska i ett behagligt ljus och vi sitter på
Anns veranda och samtalar. Hon berättar
att hennes första levnadsår var i Edshult där
hennes föräldrar Inga och Harald Svensson
arrenderade säteriet när hon föddes 1954.
– Vi flyttade sedan till Kronobergs Kungsgård vid Helgasjön utanför Växjö där pappa blev arbetsledare. Men när han blev sjuk
fick min mamma börja arbeta och vi var
tre syskon som fick börja på dagis. Jag var
enda flickan med fem äldre bröder. Mamma fick möjlighet att överta en matservering i Ekenässjön i början av 60-talet och vi
flyttade dit. Pappa tillfrisknade och började
arbeta som byggare. Han var bl. a med och
byggde Br. Anderssons möbelfabrik och
han blev anställd i Rickard Samuelssons
byggfirma. För mamma var det hårt slit att
driva matserveringen, och efter en del år,
när mina syskon börjat klara sig själva, sålde hon den och de köpte ett hus i Vetlanda.
Mina skolår blev först en kort period i

🌸🌼🍀🌷🍓
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Ekenässjön och sedan blev det Tomaslundsskolan och 4-6 klass i Centralskolan i Vetlandas gamla folkskolebyggnad som fanns
kvar då. Därefter blev det tvåårigt gymnasium och en sjukvårdsbiträdeskurs i Jönköping. På vårdhemmet i f.d. Epidemisjukhuset
i Vetlanda fick jag ett vikariat på avd. 4 och
sedan fast jobb på avd. 5. Pappa startade Vetlanda Renhållningstjänst och jag fick jobba
på kontoret med administration. Mamma
och mina svägerskor Maggan och Mona
jobbade också där. Pappa gick bort 1972.
Senare har jag jobbat inom vården på Ängsblomman och på Holmen på Bäckagården.
– Var träffade du din man då? undrar jag.
– På torget svarar Ann med ett skratt. Han
hette också Haraldsson så jag behövde inte
byta namn när vi gifte oss. Vi bodde först
längst upp på Kullgatan i Vetlanda i ett hyreshus men byggde sedan en villa i Landsbro.

Med en speciell apparat värmer Ann det gamla kittet. Då går det lätt att knacka bort allt kitt.

Vi fick fyra barn. Lillemor som är äldst
bor i Vetlanda, Paulina i Schweiz, Fredrik
i Kalmar och Ulrika i Värnamo. Alldeles
nyligen kom mitt tionde barnbarn. Det
var Fredrik och hans Camilla som fick
en liten pojke. De har två flickor innan
som blev överlyckliga att få en lillebror.
– Men hur var det nu med ditt intresse

för fönsterrenovering?
– Jo det var så att jag och mina syskon
ärvde min pappas brors gård. Den har
vi nu tillsammans som fritidshus och
vi hjälps åt med underhållet. Mina
bröder är duktiga på att snickra och
jag ville också bidra med något och då
blev det så att jag tog itu med fönstren.

– Jag behöver ha något att pyssla med annars blir jag rastlös, säger Ann.
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jag kliver ut genom en sidodörr som
leder rakt ut i den blommande trädgården slår försommarens dofter emot mig.
Jag står en stund och tittar på allt som
blommar och då ropar Ann till mig.
– Behöver du prästkragar till midsommar kan du komma och hämta! Jag tackar och vinkar och far sedan hemåt, med
ett stopp vid Skirögården. Där studerar
jag två fönster som är färdigmålade och
tar några foton som dokumentation.
Den gamla skolans fönster är gigantiska och jag måste verkligen säga att jag
beundrar Ann för hennes fantastiska
insats med att renovera dessa fönster.
Brorssonen Stefan Haraldsson har hjälpt
till att lyfta ur fönstren och hans syster
Maria har målat fönsterfoder på plats.
Så fint det blir!
Ett proffs kunde inte gjort det bättre.

Jag lärde mig genom att läsa på hemsidor som muséerna har, jag frågade
min bror Janne och jag gick jag med i
en förening som håller på med byggnadsvård. Där har jag även gått en kurs.
I sitt uthus har Ann gjort iordning en
liten verkstad där hon kan hålla på med
sina fönsterrenoveringar. Vi går dit och
hon visar hur man med hjälp av värme
mjukar upp gammalt kitt som hon sedan
knackar bort med hjälp av ett passande
stämjärn och en hammare. När träytan
blir ren oljar hon först in den och sedan ska det tillföras nytt kitt, grundas
med linoljefärg och två lager färdigstrykningsfärg på det innan de är klara.
Varje lager skall torka ordentligt emellan. Det är inget arbete som görs på en
kafferast. Här krävs det tid och tålamod.
Det doftar gott av linoljefärgen och när

🌹

Skirögårdens fönster är stora och höga som skolfönster oftast är. Två fönster på framsidan är klara. Blecken skall skrapas och målas också. Fler får gärna hjälpa till!
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I Landsgöl har man hittat flera
stockbåtar som finns bevarade.
En hittades 1850 och finns i
Nordiska muséets samlingar.
En annan finns i Ökna hembygdsmuseum och en tredje har
sedan 1948 funnits i Stenberga
Hembygdsgård men har nu fått
komma tillbaka till Skirö.
Den är troligen från 17001800-talet.
Längd: 416 cm
Bredd: 54-56 cm
Djup: 25 cm
En idé finns om att den skall
kunna visas för allmänheten.

För att åskådliggöra hur man skulle kunna visa båten har Fred Nordberg byggt en modell som
visar ett öppet skydd med tak. Taket är tänkt att vara i trä, men på modellen är det plexiglas
för att man skall kunna se modellbåten. Vi letar nu ett lämpligt ställe där man kan skulle
kunna placera stockbåten och bygga båthuset i full skala.
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KALENDERN 2022
JUNI

14/6 Sophämtning i Skirö
21/6 Naturvandring i Götsboda. Samling på gården 18.30
Arr: SSBF och Länsstyrelsen
26/6 kl. 18.00 Musik i SOMMARKVÄLL i Skirö kyrka.
Familjen Julia, Hampus, Lukas, Marie och Stewe Jonsson
27/6 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
28/6 Sophämtning i Skirö

JULI

12/7 Sophämtning i Skirö.
21/7 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
26/7 Sophämtning i Skirö.
29/7 kl. 19.00 Sommarmusik i bluegrassanda med Ulrika Kvarnström, Mats Gräns och
Jens Bach Kristensen.

AUGUSTI

9/8 Sophämtning i Skirö
13/8 kl. 10.00 Bygdevandring i Tolja. Samling vid Nordbergs parkering.
Mer information på sista sidan.
20/8 Runt borden i Skirö. Separat inbjudan kommer i brevlådan och i FB-gruppen
Vi som gillar Skirö
22/8 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
23/8 Sophämtning i Skirö

Smålands Trädgårds Bouleklubb
Måndagar

Boule träning
Maj-sept i Skirö
kl. 17.00-19.00

Torsdagar

Boule Skytteträning
Maj-sept i Skirö
kl. 17.00
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Lördagar

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

ANSLAGSTAVLAN
I en verksamhetsplan som styrelsen upprättat ingår följande projekt:
Lekpark vid Skirögården: Snart klar.
Stora bryggan vid Skirösjön: Pågående planering för en totalrenovering.
Dörrar på Skirögårdens uthus: Pågående arbete.
Fönsterrenovering i Skirögården: Pågående arbete.
Höger entré vid Skirögården: Pågående arbete.
Torpinventering: Pågående arbete.
Båthus till stockbåt: Pågående planering.

NATURVANDRING
Tisdag 21 juni kl. 18.30
Samling på gårdsplanen vid Götsboda

🍀

🍀

🍀

🍀

Arr: •• ••• ••
SSBF i samarbete med Länsstyrelsen

Bygdevandring i Tolja
Lördag 13 augusti kl. 10.00
Samling vid Gunilla & Fred
Nordbergs parkering, Tolja 1

🚶🌼🚶🏻🌸🚶🏽🐸🚶🐈🚶🐇🚶🏻🐶🚶🏼

Tag med en kaffekorg och stol så
fikar vi tillsammans i Nordbergs
trädgård mot sjösidan efteråt.

RUNT BORDEN I SKIRÖ

Lördagen den 20 augusti inbjuder vi till ett arrangemang med att
träffas hos varandra för att äta och umgås. Separat inbjudan kommer i brevlådorna samt i FB-gruppen Vi som gillar Skirö.

