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Vårutskick (eller, snart är det 
dags!) 
 
Ängens hävd 
Felet här på orten är merendels okunnighet om, 
huru man ska kunna dra gödseln till åkern. 
Ängen är Åkerns moder. Att tro att mycket gräs 
kan ärnås utan ängens gödning tycker jag var det 
samma som för foglen att flyga, sedan vingarna 
äro avklippta. 
Källa: Samuell Linnaeus, Brev till landshövding Raab. 
 
Ängarna äro övervuxne med åtskilliga löfträn och mycken 
lind. Däremot göra lövträden ängen behagelig, besysyn-
nerligen där som sköna bokträden med ekar växla om. De 
ligga alltså såsom i lundar utan att vara utsatte för särde-
les stormväder. 
 
Källa: Carl von Linné om ängarna i Stenbrohult, Skånska resan och 
Öländska-Gotländska resan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmötestid   
Tisdagen den 28 mars 2023 kl.18.30 i IOGT/ 
NTO:s lokaler vid Vattentorget i Växjö. 
 
Föredrag/information: Ola Karlsson från kyrkans 
egendomsnämnd. Han kommer informera om hur 
Svenska kyrkan hanterar sina jordbruksegen-
domar och naturbetesmarker. Därefter en rapsodi 
över, med ljud och bild, slåttergillets verksamhet 
genom åren. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda innan 
onsdagen den 22 mars. 
 
Anmäl om du avser komma, för matens skull, till 
Matthias Hackenkamp eller Kjell Gustafsson 

Lieslipning 
 
Behöver lien slipas? Det finns möjlighet till 
detta hos Kjell Gustafsson eller Niclas Kareld 
som har slipstenar till förfogande. 

Kurser 
 

Vi planerar att hålla slåtter- och hässjningskurs. 
Bestämd plats och datum kommer i sommar-
utskicket. Hör av er till Kjell 070-586 11 65 

Sommarresa i augusti 
 

I år planerar vi en längre resa, t.ex. till Norrland. 
vi har ett antal idéer men än så länge inget exakt 
mål. Ett utförligare program kommer i 
sommarens utskick. Bra om intresseanmälan 
kommer redan nu. Underlättar för bokning av 
färdmedel. 
 



 

 Vårstädning/fagning 
Vi förutsätter att alla deltar i denna viktiga arbetsuppgift för skötsel av våra ängar.  
Meddela slåttervärden om du inte kan komma. 
 
Vårstädning-/räfsning sker i:  
Lundby lördag den 15 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
Tykatorp lördag den 1 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
 
Telefonnummer till slåttervärdarna hittar ni i adressförteckningen. Adresser 2022 
 

Slåtterplatser  
Fundera på var du skall vårstäda och slå. Tykatorp i Ljungby kommun och 
Lundby i Uppvidinge kommun. Du får en detaljerad karta med nästa utskick 
 
Slåttertid sommaren 2023: 
Lundby lördag den 29 juli 
Tykatorp lördag den 22 juli 
 
Extraslåtter  
Har du lust att slå och träna höra av dig till styrelsen. Anmäl dig till en av våra slåtterplatser, men 
du är välkommen till båda.    

Slåtterdagen börjar kl. 09:00 och pågår till uppdraget är uppfyllt. 
Var och en tar med mat och dryck till slåttern. 
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