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HANTERA EN OBERÄKNAD SITUATION
1936 var ett betydelsefullt år i Bringetoftas historia. Den 4 september detta
år kunde man för första gången låta koppla upp sig mot angränsande
telefonväxelstationer och naturligtvis även till abonnenter vid det nya
växelbordet hos Hulda Johansson i Nyhem. Nyhem fick snart namnet ”Växeln”
Hulda fick heta ”Hulda på Växeln”.

De första att ha telefon var ”orföran” Gustav Johansson i Hjälmseryd,
kyrkoherden Bergkrans, handelsmännen S A Johansson och Ragnar Palmberg.
Kvarnägaren Gustav Wallin och sågverksägarna August Klaesson och Karl
Johannesson i Skaftarp. Dessa sju fick i starten svara för föreståndarinnans
årslön á 140 kronor, men 1947 tog televerket hand om avlöningen. Fram till
automatiseringen i juli 1957 ökade abonnenternas antal till 74.
Abonnenterna skulle betjänas 14 av dygnets timmar varför Hulda hade en del
medhjälpare. Det var naturligtvis möjligt att avlyssna de inpluggade samtalen
och en och annan nyhet kom på detta sätt lite för snabbt i omlopp i bygden.
Detta var ändå inget att jämföra med vår tids avancerade mobila signalspaning.
Så kom automatväxelstationen och därmed petmojen och man fick själv slå
numret till den man önskade tala med. Att då hantera en påkommen och
oberäknad situation var inte det enklaste.
En av socknens väl meriterade hantverkare skulle meddela att han dagen därpå
kom för att fullgöra sitt uppdrag. Han slog numret och fick svar, som följdes av
en lång tystnad, ty svarande var ej den han väntat sig, men efter tystnaden föll
orden:
- Ja har kömmet i fel hôl.
- De behövde du la inte ringa te me å tala ôm, hördes det från
andra änden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
Bringetofta samhällsförening hade år 2010: 454 medlemmar från 201 hushåll.
I januari anordnade samhällsföreningen ett disco för bygdens barn och i
februari en cafékväll tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling, där Stefan
Lagerqvist berättade om olika växter. Samhällsföreningen arrangerade en
musikkväll i mars där Forsa Rockers spelade, valborgsfirande med Pär AJ
Persson som vårtalare, traditionellt midsommarfirande, en aftonvandring vid
Haraldstorp i juni, en oktoberfest där Partycompaniet underhöll samt en
hembygdskväll i november i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning där
3 nyfödda barn i Bringetofta välkomnades med var sin grötskål tillverkad av
Tomas Mattson. Dessutom utsågs Ammi Hylander av bygdens folk till årets
Bringetoftare 2010. Under kvällen visade Olof Arvidsson fotografier från
bygden och kåserade över källare och rännebroar.
Sista lördagen i augusti skedde den 21:a höstmarknaden i Bringetofta och som
vanligt kom många besökare, trots regn. Marknaden inleddes med
agilityuppvisning bakom skolan. Förutom lokala knallar som sålde sina produkter
kunde man åka häst och vagn eller rida ponnyridning. Utställningar att betrakta
på marknaden var veteranmopeder och veterantraktorer samt en modelljärnväg.
Man kunde också besöka en bonadsutställning i Församlingshemmet som
anordnats av Berit Arvidsson.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling
den 4 december ett mycket välbesökt julkalas i Tunasalen. Ehrling Lundberg och
kyrkokören sjöng och det serverades julmat. Det fanns möjlighet att köpa lotter
och ett besök av tomten avrundade kvällen.
Under året har föreningen haft ansvar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen.
En fotoalmanacka med bilder från bygden har tryckts upp.
Under 2010 har samhällsföreningens hemsida genomgått stora förändringar med
stöd från ett beviljat Leaderprojekt. En skrivelse har skickats till Smålandstidningen där man påtalat att några hushåll i Bringetoftabygden får tidningen
sent på eftermiddagen.
Bringetoftabladet har delats ut vid 3 tillfällen under året, februari, april och
augusti månad. Bladet ger information om föreningens aktiviteter och
verksamhet. Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året.
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit verksamma i föreningens
kommittéer, arbetsgrupper samt aktiviteter för ett mycket gott samarbete.

PRESENTATION AV STYRELSEN
Denna gång är det Anna-Marie och Linda som presenteras lite närmare.
Namn: Anna-Marie Bringewall
Bor: Forsa
Yrke: Redovisningskonsult
Styrelsen: Ledamot
Intressen: Umgås med vänner och
läsa böcker
Jag gillar: Att resa med familjen
Bästa film/bok: Molnfri bombnatt av
Vibeke Olsson
Jag äter helst: Lax i olika former
Bott antal år i bygden: 15 år
Vad saknas i Bringetofta: Vet inte,
saknar nog inget
Det bästa med Bringetoftabygden:
Gemenskapen i bygden

Namn: Linda Sandahl
Bor: Bolestad
Yrke: Personlig assistent
inom psykiatrin
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Fart och fläkt
Jag gillar: Att få sova på morgonen
Bästa film/bok: Avatar. Läser gör jag
aldrig
Jag äter helst: Thaimat eller grillat
Bott antal år i bygden: 11 år
Vad saknas i Bringetofta:
Närproducerat, lant-/gårdshandel.
Det bästa med Bringetoftabygden:
Gemenskapen

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattegympa
Såväl ”gamla” som nya gympabarn hälsas välkomna till en ny termin! Vi träffas i
Tunasalen fredagar kl. 16:45-17:30 med start den 28 januari. Kom barfota eller
med sockiplast och ta gärna med en vattenflaska. Kostnaden är 25 kr/barn plus
medlemskap idrottsföreningen. Har du frågor, kontakta Britt tfn 531 57
Varmt välkomna hälsar Åsa, Britt, Therese, Ann-Sofie och Julia!
Innebandy
Är du sugen på att spela innebandy? Kom till Tunasalen fredagar kl. 17:30.
Det blir eftersnack i bastun! Även nya spelare hälsas varmt välkomna!
Har du frågor, kontakta Magnus Karlsson tfn 530 63

FAMILJEDAG PÅ SPORTLOVET
Välkomna till isen i Bringetofta söndagen den 20 februari för att åka
skridskor och grilla korv tillsammans! Vi startar med skridskoåkning
kl 14:00 och grillar sedan vår medhavda korv över öppen eld.
Om vintervädret sviker oss lämnar vi skridskorna hemma och spelar fotboll.

FOTOALMANACKA
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller kanske från något
arrangemang? Kan du tänka dig att publicera något av dem i 2012 års
almanacka? Kontakta i så fall Anders Sjödahl tfn 530 80
AFTONVANDRING
Vi vill gärna få förslag på besöksmål eller pärlor till den traditionella
Aftonvandringen i Bringetoftabygden nationaldagen den 6 juni.
Lämna förslag till Anders Sjödahl senast 1 mars.
CAFÉKVÄLL
Varmt välkomna till Bringetofta missionshus lördagen den 26 mars
kl. 19:00 för en trevlig kväll tillsammans. Det bjuds på underhållning
och cafémeny med såväl varma som kalla rätter till försäljning.
Mer information kommer senare. Håll utkik på närmsta anslagstavla.
Arr: Bringetofta samhällsförening och Bringetofta Alliansförsamling

MUSIKAFTON
Vår populära musikafton sker i år lördagen den 2 april i Tunasalen.
Missa inte detta! Mer information kommer snart i din brevlåda.
ÅRSMÖTE
Onsdagen den 23 februari kl. 19:00 i Tunasalen
Har du frågor, synpunkter eller är du rent allmänt intresserad
av vad som händer i Bringetofta samhällsförening?
Ta då tillfället i akt och kom på årsmötet.
Årsmöteshandlingar
Information om det pågående arbetet med boken
om Bringetofta förr i tiden.
Naturligtvis kommer även lättare förtäring att erbjudas.

Välkommen!!

