SOCKENBLADET
Nummer 3—2018

Intresse för nya sjönära hyresrätter i Tolg?
Det är många som vill bo i Tolg och det är vi i sockenrådet väldigt glada för.
Dock är det ont om lediga bostäder. Ett sätt att jobba med bostadsfrågan är
att sockenrådet tagit upp frågan med Vidingehem om byggnation av nya
hyresrätter i Tolg.
Kanske finns det Tolgbor som tycker att huset känns för stort och kräver för
mycket jobb men som ändå vill bo kvar i byn? Och personer utifrån som är
sugna på att bo i vår vackra by, det vet vi. För att det överhuvudtaget ska
vara intressant för Vidingehem att gå vidare med att eventuellt bygga hyresrätter i Tolg, så krävs ett underlag av intressenter. Detta kan vara en unik
möjlighet för oss att skapa större variation av bostäder i Tolg, så att vi kan
fortsätta vara en livskraftig by med skola, lanthandel och ett aktivt föreningsliv.
Nästa steg är att Tolgs sockenråd och Vidingehem planerar ett möte tillsammans med de som anmäler intresse.
Är du intresserad av att inom de närmaste åren bo i en sjönära hyresrätt
med tillgång till en liten odlingslott?
Välkommen med din intresseanmälan på mail eller telefon till sockenrådets
ordförande Agneta Carlsson innan den 9 september:
agneta.m.81@gmail.com, 0739 84 82 40.
Bilden är bara en illustration, alltså inget aktuellt objekt.
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Vattenbrist
Vattennivån i brunnen fortsätter att sjunka. Gräset blir
mer och mer gult och björkarna ser ut att ha gått in i
höstläge. Har jag tillräckligt med vatten i regntunnan kvar,
så att jag kan spola toaletten? Är vattenkvaliteten i brunnen fortfarande tillräcklig, så att jag kan använda det som
dricksvatten? Ska man beställa en vattentank? Vad händer
med mina grönsaker om jag inte vattnar dem?
Aldrig har jag varit så sysselsatt med ”vanligt” dricksvatten. Jag som har
bott i städer hela mitt liv har aldrig funderat över att det skulle vara bra
att snåla med vatten. Det fanns helt enkelt aldrig brist. Det fanns andra
saker att oroa sig över: är min tv tillräckligt stor? Behöver jag köpa en ny
bil? Är det dags att måla om sovrummet?

Det gjorde mig nedstämd. Det var väl inte det livet handlade om?
Att bo i en stad gör att en människa står långt ifrån sina rötter. Man
glömmer var mjölken kommer ifrån. Vad det betyder att slakta djur för
mat. Hur vi påverkar klimatet och följden på naturen och i slutänden oss
själva. Jag behövde något annat i livet. Jag behövde utsätta mig för något
jag inte kunde eller kanske även kände rädsla för. Att leva med tillvarons
ovisshet.

Så jag flyttade till ett annat land och ut på landet. Jag hamnade i Tolg.
Trots konstanta ovissheten och känslor av okunnighet trivs jag väldigt bra.
Känner mig tacksam att jag får bo så nära naturen med sina för- och
nackdelar. Så himla glad jag blir när nattviolen sticker fram på våren. Jag
lär mig nya saker och kunskaper varje dag och känner mig trygg med de
som bor omkring mig. Det är bra att leva och bo i Tolg.
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Förhoppningsvis kan jag bidra till en ännu mer levande by och till att
minska miljöpåverkan, så att det inte blir ännu torrare i framtiden.
Igår kom äntligen en rejäl regnskur över Kampen. Vi passade på att
duscha ute. Nakna fyllde jag och min fru alla regntunnor och gjorde en
snabb tvätt i en hink. Överlyckliga var vi! Jag kände att jag levde på
riktigt. Jag njöt av det lilla i livet som just då kändes väldigt stort.

Vi ses! Bart Rijnbout. Ny medlem i sockenrådet. Ny Tolgbo.

Påminnelse temadag—Svamputflykt
Söndagen den 9 september kl. 13.00
Som planerat ska svampkonsulenten Lena
Klamenius leda oss i svampskogen. Vi samlas på
parkeringsplatsen vid skogstemplet norr om Tolg.
Kör väg 886 mot Asa och efter 5 km svänger man in
till vänster vid andra skylten Långanäsvägen. Det
finns även en mindre skylt ’skogstempel 500 m’ på
vänstra sidan vägen.
Ta med fika, (svamp)korg och (svamp)kniv.
Anmäl er gärna via mejl temadagartolg@gmail.com
eller nummer 073 754 83 55.
Se även TOLG.se. Nu är det bara att hoppas att det kommer tillräckligt
med regn! Vi ses! / Tolgs sockenråd

Det är vi som är styrelsen i Tolgs sockenråd
Agneta Carlsson, ordf. Agneta.m.81@gmail.com 0739 84 82 40
Elisabet Svensson, sekr.
Lena Sörman, kassör
Maria Persdotter-Isaksson
Karin Vedin
Bart Rijnbout
Olaf Vonk
Thorbjörn Karlsson
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Arbetsgrupp för bättre lokaler på Tolgs skola
Tolg – en växande del av Växjö kommun med aktivt föreningsliv, flitigt företagande, ökande befolkning men med en skola med problem. Skolan har
blivit anmäld till både huvudmannen och skolinspektionen det senaste året
och ett antal föräldrar och barn funderar på eller har redan tagit steget att
flytta till en annan skola.
Åsikterna om skolan går visserligen isär, fast de flesta är i alla fall eniga om
att skolans brist på lokaler är ett stort problem för både lärare och barn. Det
tydligaste exemplet på barnens trångboddhet är att man är tvungna att äta
lunch i sina skolbänkar. Det är inte många vuxna som skulle acceptera att
sitta kvar vid sin arbetsplats och tyst vänta på maten.
Dessutom är det akut brist på grupprum. Dessa behövs för undervisning i
mindre grupper och för konfliktlösning. Exempelvis behöver skolsköterskan
också mindre rum för att kunna träffa elever avskilt. Trångboddheten går
speciellt ut över elever med särskilda behov, men alla elever drabbas av
ökad stress och antalet stökiga och konfliktfyllda situationer ökar när ytorna
är små.
Skolans lokaler har varit ett problem länge och föräldrar har påtalat problemen för lärare och rektorer. Detta har dock inte hjälpt. Utbildningsförvaltningen tycks inte tycka att Tolgs barn är värda vettiga lokaler, varken i form
av baracker eller utbyggd skola.
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Därför har en grupp bildats som ska intensifiera arbetet för att utöka
skolans lokaler. Vi ber er att:
1.
Gå med i gruppen om ni vill vara med och jobba för utökade lokaler!
2.
Påverka de politiker som du kan tänka dig att rösta på i kommunalvalet. Ring eller skriv till kandidater eller partier du är intresserad av
att rösta på och berätta om hur viktig du tycker att skolan är och fråga
vad de tycker ska göras åt skolans situation.
Tolgs skola är en fundamental pusselbit i det som gör Tolg till ett attraktivt
område att bo i. Som situationen är nu, är skolans existens hotad av framförallt två faktorer; lärarbrist och för många elever i förhållande till lokalernas storlek. Det första problemet skulle till viss del avhjälpas med större
lokaler eftersom lärarnas arbetssituation skulle förbättras och det skulle
därmed bli lättare att behålla och rekrytera personal. Därför ser vi skolans
lokaler som en ödesfråga för hela bygden!
Kontaktuppgifter till ledamöter i Utbildningsnämnden:
https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/organisation-och-politik/
namnderna-och-deras-forvaltningar/utbildningsnamnden.html
Om du vill gå med i gruppen eller har någon synpunkt eller fråga;
kontakta Berne Kennborn, berne.kennborn[snabel-a]gmail.com
Vänliga hälsningar
Arbetsgruppen för bättre lokaler på Tolgs skola

Nu finns Tolg på instagram!
Användarnamn: tolgaliv
Tanken från Sockenrådets sida är att den som vill,
såväl privatperson som företagare eller någon
med anknytning till Tolg så klart, ska få vara ansvarig på detta konto under en vecka. Då ges tillfälle
att dela med sig av sin vardag i Tolg och att möjliggöra för andra att ta del av den!
Välkommen att anmäla dig, så får du
mer information!
Anmälan till Karin.kajander@hotmail.com
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Bryggupptagning och fixardag vid badplatsen
den 30 september
Den 30 september kl. 10 följer vi upp försommarens fixardagssuccé och träffas på
badplatsen för att ta upp bryggorna och färdigställa arbetet vi påbörjade i våras
men som inte hann bli klart.
För att kunna planera arbete och inköp så vill vi gärna att ni anmäler er till
Agneta.m.81@gmail.com eller på Facebook, där vi ska skapa ett evenemang.
Sockenrådet kommer att bjuda på lättare lunch. Medtag gärna lite eget kaffe/
dricka.
Hoppas vi ses för en
rolig arbetsdag!
/ Tolgs sockenråd

Vill du bli rastfadder?
Jag är rastfadder på Tolgs skola och vill informera om att det finns
behov att vi blir fler. I nuläget är vi tre faddrar och ev. blir vi bara två
till höstterminen.
Du som är pensionär kanske skulle kunna tänka dig en dag i veckan.
Du kommer inte att ångra dig!
Du börjar kl. 9.30 och slutar ca kl. 13.00.
Det är enormt uppskattat och givande att umgås med barnen på
rasterna och även på lektion. Lunch ingår i uppdraget.
Hoppas just du blev nyfiken och intresserad!
Kontakta i första hand Tolg skola, 0470 79 69 86.
Du kan även slå mig en signal om du undrar över
fadderuppdraget.
Inga Boes Hansen, 073 622 22 81
Varma hälsningar och
hoppas vi ses !!! / Inga
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Mediyogakurser i höst onsdagar och söndagar
Mediyogakurser i höst onsdagar och söndagar — Plats: Mosslyckorna i Tolg
* Onsdagskurs: kl. 19:00-20:30
Kursen startar den 29/8 och pågår till och med den 5/12. Dock inget vecka 44.
* Söndagskurser: 2 separ ata kur ser , kl. 17:00-18:30 och kl. 19:00-20:30.
Passen kl. 17:00-18:30 kommer att fokusera på pass speciellt anpassade för kvinnor
och hormonbalans, men givetvis kan man som man ha nytta av att jobba med sin
hormonbalans.
Kursen startar den 2/9 och pågår till och med den 16/12. Dock inget vecka 38 o 44.
Kurserna omfattar 14 ggr. Din investering är 1400 kr. Betalas via faktura, swish eller
kontant.
Kom med ett öppet sinne fritt från prestation samt ha mjuka/sköna kläder, varm tröja
och medtag vattenflaska.
Yogan är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen – vad
du äter och hur du känner. Att träna yoga påverkar kroppen och alla dess organ på
många olika sätt. Du får en smidigare och starkare muskulatur, det påverkar matsmältningen och hormonbalansen, den ger ett mer uthålligt nervsystem, balanserar
dina hjärnhalvor och gör att du sover bättre och blir lugnare.
Mediyogan är en härlig och stillsam yogaform, där vi stimulerar vårt lugn och rosystem, samtidigt som vi mjukt väcker energiflödet i våra kroppar genom andning,
mantra, rörelser och meditation.
Ett Mediyogapass består alltid av andningsövningar, mantra, guidad vila, meditation, samt härliga lugna, inkännande fysiska övningar. Tillsammans skapar det en
underbar känsla av lugn och harmoni i kroppen. Övningarna går att anpassa, så
oavsett fysiska möjligheter kan man i någon form utföra övningarna, liggande,
sittande på matta eller på stol.
Mer information kan hittas på:
http://mediyogainstitutet.se
Vid frågor eller för anmälan:
073 037 07 59 eller
ulrika72.berglund@gmail.com
Ulrika Berglund Hagström,
mediyogainstruktör med
mindfulnesskompetens
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TOLG finns på kartan!
Visst vet vi att Tolg är känt som en vacker och livaktig by
och många vill flytta hit. Men vi har också märkt att fler
och fler hittar hit som turister eller besökare för en dag.
Vi har vattnet, skogen, butiker och mycket
annat, och så har vi ju Pannkakshuset!
Tänk vilken sommar det varit och vilken månad juli var med musik i Pannkakshuset flera
gånger! Både lokala förmågor - Pär, Henrik
och Fredrik - och så det årligen återkommande TolgFolk. Ytterligare lokalt med Pär
och Emilia och så hade Scensommar också ett
evenemang i Tolg, som lockade mycket folk till
sambatakter. Och så har vi egna ljudkillar! :)
Ett stor TACK till Sara och Bo som driver Pannkakshuset och tack till personalen som jobbat
i denna värme! Själv har jag inte orkat göra
mycket, men att lyssna på musik och äta gott på
Pannkakshuset, det gick bra!
Ett tack från mig och många andra!
Christina - ”sockenbladsredaktör”

Välkommen till

Kultur i höst

Öppettider fr.o.m. 20/8

26 september sjunger kören Rösträtt
från Alvesta.
26 oktober blir det
teater – ”Såsom i en
spegel”
November ej bestämt program
Mer info på www.tolg.se

Måndag-fredag kl. 12-19
Lördag-söndag kl. 11-16

Manusstopp för nästa sockenblad, som kommer i mitten av november, är
den 4 nov. Skicka material till kontakta@tolg.se eller kontakta någon i styrelsen.
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