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Hei!

I skrivande stund har det varit en alldeles fantastisk
hiistdag. Till rdga pa allt sa ?hdet litrdag och vi ?lr m6nga
som har haftturedatt fevara ledigadenna hna dag. Solen
har strelat fran en molnfri himmel och bara en svag
v?istanbris har rdrt runt lite bland de alltjiimt fallande
ldven. Alla mdjl iga kultirer sprakar bland triid och bus-
kar. Der luktaf rdk fian olika hill niA man eldar ltiv i
tdtdgfudama. Traktorema pldjer liir fullt, och bede
mdnniskor och djur rustar sig lite i sinder ftir den
kommande vintem. Det iir inte alladagarsom iir som
idag, men det iir de dagar man minns. Rent statistiskt
uttdraget tmder en liinge tid sa regnardet de fle$a dagar
pa hiisten.

Sommaren som gick var viil ttmsom vin och 6msom
vanen. Personligen hadejagturoch fick in m ina semes-
terveckorjustn:ir somrnaren var som finast. Sommaren
vaxbettre iin ftirr4 men kunde sjiilvklaft varar lit€ llingre.
Helt pldtsligr var det liksom bara slut, och hur man An
viintade se kom den inte riktigt tillbaka. Men sA kan det
varaochdet Zirintemycketman kan gd'raAt det. Om nu
denna sommaren var bafire 6n fiil.a sA finns det eoda
ft tft oppningarom nasta! |

Fdrct och f$mst vill jag niimna nagot dkigt. En av v{ra
byamen i Sand4 Grr.r/av Hazssoa har avlidit. Gustav
har varit byaman sen I 991 och har dessftirinnan gjort en
storinsatsvidkrsnendi.hanharstensattall bel2iggning-
en dAr. Vi minns G61av som en mycket lojal person som
alltid stillde upp i alla veder niir det gellde att hugga i.
Detta tillsamans med hans trevliga sett gdr an vi minns
Gustav och saknarhonom.

En annan gammal k?impe som hargan urdden ?lrsver-
Egon Svensson. 1973 san han med i nagot som dA
kallades ftir arbetsutskottet. Det var vid den tiden som
Sturktibladet biirjade ges ut, och han satt lddnodligen
med niir liireningen startades. 1976 kom han med i
sorclsen och va. kassdr ffn I 976 till I 982. Han slutade
i st).relsen och som byaman I 993 . Sven-Egon lade ner
vaildigt mycket arb€te pA kvame4 och verdade den som
sitt skitiebam. Han slutade inte aft bry sigefterdetatt han
slutade i stlr€ls€n. Hanochjag har haft mingadisknssio
ner om allt mellan himmel ochjord som han tyckte att vi
skull engagsra oss i. Det ittack vae penonersom Sven-
Egon som gdratt vi utvecklas och gAr frameL Vi som har
jobbat i Sturkii Samhdlls$r€ning kommeralltidatt min-
nas Sven-Egon som en mycket duktig, a6etsam och
viuestark pe$on, och vi kommer aft salna honom. Vi
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hissade flaggan pA halv sting vid kvamen Itir b6de
Gustav och Sven-Egon p6 dems begravingsdagar.

Jag vet att det kommer att ges en liten instruktion om
hemsidan pa annat stiille i tidningen. Jag vill iindAniimna
lite om den. Vi iir i sqrelsen mycket stolta ftir den ochjag
villrekommenderaallasomharm jlighetattgAinochtitta
pe den, deD skiims inte alls liir sig. Jaz-&ders som
skiiter den, gttr det med den ?tran. Der Ar en sann
bildkavalkad som rullar ul nztr man gar in. Jan-Anders
byter t.o.m. ul bildema medjAmnamellanrwn, sa det ?ir
alltid lika roligt att ge in. Jag brukar rekommendera alla
jag kdaner som fiamldr al lt iDte bor har att ge in och se
dessa fantastiska bilder, och ftirstAhur fint vi hardet. Sen
finns det ganska mycket matnyftigt att lasaochta till sig
ocksa ftirden delen. Jan-Anders iirmed sin kunskao om
den nya tekniken. och med sitt gedigna kunnandiom
Sturkii och vad som h?int hiir litn i tiden ett fantastiskt
tillskon i fttreningen. Det gdrju inte saken siimrc att han
iil duktig fotograf ocksa.

I u d d . r r r r . o r

Ndrkommunen talade om att de tiinkte dumoa mudder-
massor ffiJr Verko utanfttr H iignan pe Tjurk6. sa rev det
upp mycket kiinslor. Stukii Samhitllslbrening har stiillt
sig bakom det arbete som giorts fdr att stoppa det.
Arbetet har letts av liurkd sarnhallsfdrening.

S t o l . | |

Dengal afttriildrast,relsenp6skolanharlaglsneroch
negon ny samarbelsform som skall besta av skola,
fbraldraf och samhiille Ar nu i uppstarten. Rektom har
bjudit iD Samhiillsftfeningen dit ochjag harvarit dar pa
nn€ra hiitrar. h iirriktigt rcligt ldrd?Lhar vadt en trogen
skam av riktigr duktiga och engagerade liiriildrar. Jag
hoppas detta engagemang skall sprida sig och att fler
Itir*ildrarskall engagerasigi skolarbeta. Vi skall allavam
tacksarnma att vi fick behilla skolan i nuvamnde tapp-
ning. Skolan iir pulsen i bygden och utan den sa stannar
utvecklinger! eller riittarc sagt sa Mrjar awecklingen.

Jag hoppas att alla som kan erbj uda nAgon fbrm av
stdttning skall gtira det, skolsn behiiver all support den
kan fr-

Det kommer nAgra Ar med fd.rre bam, det itr det inte
bara hir, utan i hela kommwren, i hela Sverige och i hela
Europa- Mendst ftkls flerbam igen, och snartiir de stora
bamboomarna som ftiddes pa slutst av 8o-talet redo fiir
an bilda familjer. Det var manga barn her pe Sturkd
ocks5, och ftirhoppningsvis ihdetmangaav dern som vil I



sl6 sig ner hdr dA, och dA bebdver vi bamomsorg, skola
och al lt annat som gdr en bygd attraktiv. Sa det iL bam
att bita ihopochtiiokape fosterlandet nagra artill, sen
lossnardet sA som det alltid har gjort, efterregn kommer
det solsken.

F r l t l d . g a r d . n

Vi harjust dmgit igang ftitidsgirden igen. Jag vard6rig4r
kviill och dilavi sistaprselbitanEpapbts !€ddet g? ler
schemat ftirhdsterl Det ?irnu mycket gftidjarde att se an
vi fakiskl it tve ftirzildr"I vad e kv:ill det eritppet. Vi ha!
itpp€t ondag och fredag och att fA fttraldrar till att skdta
helaverksarnheten visarpaett starkt engagernang som vi
skall vara r?idda orn, och utveckla i all den stund vi kan.
Det var en heh aman sihJation nirvi bdrjade, dAvi varen
partre stycken som i princip fick bo diir. Vi har ocksa fin
hjiilp av liitidsledare ffin Jdmj 6 och inom Karlskona
kommr.m. 81.a. haren avdem skiitt det mesla av scherna-
hggningen av fdreldrar. Detta erett nmgtjobb omdet nu
rAtt har gett ett bm resultat.

Innan gick denmestatiden till attjagafttriildrar. Nu nar
vi har f6tt den hjiilpen kan vi koncentrera oss pe aft
fbrsdkafA en sAtrivsam ochrolig ve*sarnha ftiralla som
iir d?ir. Vi har ocksa fett en helt annan stdnring ffin
skolan. Vi harfitt ett fttrrAd till varagrejer. Vi har fin TV
och TV-vagn sorn vi kandra in i ftirrddet varje kvtill. Allt
dethiir sanunanlagt gdratt livet iirmycket enklare fttr alla
somjobbar med detta.

Jag tillsarnmas med tvAmommo\ Eva-Karin Wall-
msn och Ann-Louise MattsJor, vilka fu tv6 riktiga
stdttepelare och tillika har lagt oer ett fantastiskt arbete,
vi tillsanmans med tviav fttidsledarna har bildater s.k.
soTgrupp tdr v€rksamheten. Damed inte sagt att vi inte
behdver fler som engagerar sig. Allasom p.enagot satt
villhj patil m€d vaddetin ram mA?aviilkom.na Jag har
tidiga.e sagt att det inte iir en uppollring aft vara d?ir en
kv6ll. Det&riktigt rolig! och alla ungar som harvarit dar
hittills skdter sig mycker braochiir baratevliga an ffiffa

Ettstorttack till dlasomhjiilpertill och sertill anvi kan
haungdomsgirden iippen. Ockseefi stort tack till alla
trevliga ungar pa Sturkd, som peeft ellerannat satt satter
frirgpa tillvaron.

U n g d o $ r f r a 0 o r

Jaghartidigare skivit att vi har fan mycket klagoma till
oss, ang?iende busliv av ungdomar. Vitycker i eattdet
iirsamhiillsfttrcningettssakandrivadenfrfuarlrnenvivill
samtidigt se om vi inte kan tli?Ipa till ldratt fA en annan
sihrdior!

Vi har redan startat upp ungdomsgarden sA vi tycket
egentligenattvi hargiort nog. Hur som helst si besiimde
vi att vi skulle se om vi kunde gtira mer.

Vi tog kontakt medlnz elie Ohnan p|uxialfdwalt-
ingen och hon komtillsammans meden polis ffin n:Lpo-
lise[uttill ett utannohserallddildramdteDaskolan. Diir

informemde de om hur h:ir ser ut om kvallama och hur
det ka.n se ut om ingen engagerar sig.

Vitalade mycket om hurdetkan se utom vi gt rnagot
tillsammans brungamas b:ista. Det verkade de som om
det fanns ett intresse att fl igdng en fiiriildravandring.
Sambiillsftireningen stillde sig bakom, eftenom det be-
hiivs en liirening som gitr det. Det bestiimdes att stada
upp skolavslutniDgskvallen och Ann-Louse och Eva-
Karin ft6n ungdomsgirden stod pA skolgArden och
v?intade. D?ir kunde de emel lertid ha stett an, Ilir ingen
KOm.

V i fick ocksA reda pA att det gar att fa en SMs-tjiltst
6r liknande andamal. Denna tjdnst hade ockse sam-
hiillsfttreningen stillt sigbakom och betalar liir. Vi talade
om att det skulle ge att via hemsidan anm?ila sig liir att
delta i en liknande SMS-kedja. Inte en enda anm?ilan
hitillsl!

Hur som helst s6 fick vi redap.i i efterhard att det inte
er mttjligt att baei sadan tjiinst. Det fungerar inte sa latt,
se det var v?il lile tur i oturen. Vi anser dock. aft om det
inte finns sttirre intresse bland de ftiriildrar som har sina
ungdomaruteaft giimnegot, som t.ex. kv?illsvan&in& se
kan inte vi gdra det. Vi skall daremot inte ge upp del Vi
kan se pA utvecklingenav ungdomsg6rden ah det 6r l6nga
processer. Vi laler del vila sa l2inge. men ?ir negon
int€$serad av att ta upp frfuan ige4 sA tErni pA nfuot siitt
bdra av er. Vi kanske kijl iging en kv:illsvandring med
"Fdraldrar pA ttn" lile ldngre fran.

9 l ! r t a d . g . n

I ir hade vi en lite annorlunda Stu*ddag iin tidigare. Vi
hade inte n6gon verksamhet pe kviillen. Det har ftam-
kommit lite klagomel pa det, och vi fer se vad vi gdr till
nii$a er. Der var i alla fall viildigt skiint litr al la som har
jobbat med detta tidskr:ivande arrangemang att ha det
som i ar. Det iir oerhdrt mycket mer arbete aft ha det pA
kviil len ocksi, som vi i ir slapp.

Sama6eter med AIK Adas gick som vanligt mycket
bra Ett stort tack till alla som var&ir som besdkare. eller
alla ni somjobbade b6de innan, efter och under dagen.
Tack till allasponsoreroch speciellt inom v6r ftirening ett
speciellt tack till,4r"{kisti, som, som vanligt lade ner
efljattejobb.

Gldm inte att om du gar pA Sturkddagen och betalar
illdde, kdper nAgof eller iiter och dricker rAgot av vad
som saljs dar, sA far du ffirhoppningsvis inte bara en
lrcvlig stund. Du hjiilper dessa bagge hafi aftetande
6reningarmeddessabidEg, vilket vi iirviildigt tacksarn-
maftir.

Nih du liiser det h:L sa ger det motjul. Om vintem har
hmnitgdra sitt intrrng devet vi inte nu. Jag hoppas att du
flren lugn och skiinjul- och nyArshelg. Jaghoppas vi alla
f iirnagnrikti g soliga, kal14 sniiigaoch hiirliga vinterda-
gar.
En riktigt Cod Jul och et1 Goft Nytt tu.

Gdrcn
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