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Hemmamarknad
SÄLJES

Optik & Form. 3.jpg: Glasögonbågar i regnbågens alla färger men också
i mer klassiskt utförande fanns att beskåda hos Optik & Form.

Optik & Form 1.jpg: Katta och Calle som jobbar i butiken hade fullt
upp under visningsdagarna.

Visningsdagar
hos
optik & form

Pojkcykel, MTB, Soda, 3-vxl,
24” 2 år gammal, fräsch. Röd/
svart/grå. Godkänt lås. 750:bvsa. Finns i Rottne.
0470-911 99, 070-366 82 78

Antenn & Tv hjälp
Även hjälp med video/dvd
Vägg-tv & Hemmabio etc.
Kw Allservice i Växjöbladet

Eldriven gräsklippare, anv. endast 3 ggr! Köpt -06. Finns i
Rottne. 650:- bvsa.
0470-911 99, 070-366 82 78

Flyttstädning
Bra priser, alltid garanti’
Tel 073-731 63 36

Tel. 070-366 49 53

Symaskin Husqvarna 1961
grön. Originaldelar, renoveringsobjekt. Välvårdad
Tel. 073-379 24 24

All inom och utomhusmålning. Utföres
Tel. 070-430 23 66

Kylskåp Polar 12 v/220 v, gasol. För husvagnen
Pris: 1 000 kr
0470-268 69, 070-752 68 69

SÖKES

Trädgårdsmöbler, stabil med
Tjocka dynor. Soffa, bord,
Fåtöljer. Pris: diskuteras
Tel. 0470-473 07
Veckotidningar 1910-1980
Teknik, musik, familjetidningar. m.fl. Pris: 5 kr/st
Tel. 0457-45 11 65

Tisdagen den 29 maj och onsdagen den 30 maj var det
visningsdagar hos Optik & Form i Växjö. Claes Fridell,
representant för märkena Örgren, Mexx och Exalt Cycle och Kicki Bostedt, representant för märket Prodesign, visade sina glasögonbågar under dessa dagar.
Intresset var stort och kunderna många. Det bjöds på
tilltugg samtidigt som Claes och Kicki guidade besökarna i butiken.

Arbete utföres

Bokföring
Enskild firma i Rottne önskar
hjälp.
Med bokföring månadsvis till
Humant pris, erfarenhet krävs.
Även bokslut o F-skatt
0470-914 70, 0733-79 24 24

Majblomman i Växjö

Ännu ett rekordår för majblommeförsäljningen i
Växjö.
Årets bruttoförsäljningenblev 360000 kr vilket kommer många behövande barn till del. Detta goda resultat
glädjer oss mycket i kommitén. Vi tackar alla skolbarn
och andra medarbetare för ett gott arbete.

Kicki Bostedt, representant från Prodesign hjälper här en av
många besökare.

Mångfald bevaras på vackra Tussudden
Från Växjö kör du mot
Kalmar. Håll mot Fylleryd
och följ vägen över golfbanan; efter ca 4 km passerar
du den lilla byn Notteryd.
Följ vägen genom en skarp
vänsterkurva och fortsätt
norrut. Du har Toftasjön
på vänster sida; snart ser
du den fridfulla Lövsjön till
höger. Parkera innan den
branta uppförsbacken, vandra uppför den och njut av en
omgivning som hämtad ur
de vackra naturskildringarna
i Taubes Änglamark - Ängen
på Tussudden i Notteryd.

Ängen slås med lie av Naturskyddsföreningens medlemmar
varje sensommar - en förutsättning för många av växternas
överlevnad.

Här blommar kattfot på
klippkanten ovanför väggrenen på vänster sida och till
höger breder Tussuddens välhävdade ängsmarker ut sig
med ett rikligt bestånd av
backmåra, svinrot, slåttergubbe, jungfrulin samt enstaka slåtterfibblor. På den nedre
ängen växer sommarfibbla,
gulmåra, ängsskallra och liten blåklocka medan sjöstranden domineras av pors, tranbär, vattenklöver och rundsilehår.
- En kvadratmeter av den
här ängen rymmer säkert ett
30-tal arter, förklarar Uno Petersson som är styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen i Växjö samt ansvarig för
ängens numera kraftiga välstånd. Då ängsbetet upphörde
någon gång på 60-talet började skogen breda ut sig över
ängen och en stor del av den
ursprungliga ängsvegetationen höll på att försvinna, säger han.
Detta ville vi förhindra.
Sedan 1988 arrenderar föreningen därför marken av
Växjö stift och ansvarar således för ängens skötsel.
Tussudden - igår och idag
Äldre kartor visar att ängen på Tussudden användes
som betesmark så långt tillbaka som på 1700-talet. Så

Ängens flora och fauna påverkas bland annat av hur marken sköts
idag och har man tur kan man stöta på olika arter av fåglar, fjärilar,
och dagsländor.

småningom odlades vissa delar även upp till åkermark.
Till ängen hörde ett torp, vilket beboddes fram till 1941.
Ett 20-tal år senare övergavs
även underhållet av de omkringliggande markerna och
det såg ut som om skogen var
på väg att återerövra den öppna marken.
På 80-talet uppmärksammade dock lokala botanister att ängen på Tussudden,
trots igenväxningen, fortfarande hade en mycket fin flora med intressanta växter.
1988 slöt Naturskyddsföreningen i Växjö därför ett avtal
med markägarna Växjö stift
där man tog på sig ansvaret

att restaurera och sköta ängen. Syftet med skötseln var och är än idag - att återställa
och bevara den speciella ängsflora som tidigare funnits men
som trängts tillbaka när marken började växa igen.
Under åren som gått har
många av Naturskyddsföreningen i Växjös medlemmar
hjälpts åt att hävda ängsmarkerna genom att till exempel röja bort buskar, träd och
ris på våren. Under sensommaren slår man sedan ängen
med lie samt samlar ihop och
för bort skörden.
Tussudden i Växjö är en av
få marker som hålls öppna på
detta sätt, vilket är en förut-

Uno Petersson är styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen i Växjö och
ansvarar för ängens välstånd.

sättning för flera av växternas
överlevnad.
- Ängen är en kulturprodukt som måste hävdas, förklarar Uno och välkomnar

samtidigt fler frivilliga i arbetet med ängen. Den årliga
slåttern äger i år rum den 5
augusti.
Jenny Bäckström

