Kort om Sjövillan
Sjövillan ligger vackert belägen strax intill Åby sluss.
Från Sjövillan kan man se Ångaren Thor glida in från
Helgasjön för slussning till Skavenässjön, Tolgasjön

En presentation av

och Asasjön eller tvärtom. Ångbåten glider förbi precis
intill Sjövillan.
Byggnaden Sjövillan uppfördes under senare delen av
1800-talet som sädesmagasin till den intilliggande
havregrynsfabriken. Då fabriken upphörde på 1910talet, omändrades byggnaden till bostäder för arbetarna
på Åby Såg- och Möbelfabrik. Byggnaden var bebodd
fram till 1976.
Inför 60-årsjubiléet 2008 renoverades Sjövillan exteriört
av hembygdsföreningen.

Rotarna
Ekna, Gunnarstorp, Lerike, Nykulla,
Skavenäs, Tjureda, Åby

Kort om Nykulla utsiktstorn
Tornet är Kronobergs läns enda utsiktstorn.
Utsiktstornet är 25 meter högt och den översta våningen
är 258 meter över havet. Det nuvarande tornet
uppfördes 1958 med en tillbyggnad av de två översta
våningarna 1960.
Uppe i tornet har man en storslagen utsikt. Man kan vid
klart väder se tio kyrktorn: Tolg, Asa, Tjureda, Söraby,
Gårdsby, Berg, Ormesberga, Hornaryd, Nottebäck samt
Växjö domkyrka. Tornet innehåller också ett
bygdemuséum med många unika föremål.
Inför 50-årsjubiléet 2008 renoverades och tjärades

Sjövillan i Åby

utsiktstornet under 2007.

Kort om Tjureda hembygdsförening

Nykulla utsiktstorn

Föreningen startade 1948.
Nykulla utsiktstorn invigdes 1958.
Sjövillan förvärvades 1988.
Föreningen hade ca 200 medlemmar 2008.
Föreningens bankgironr är 5146-6654.

www.tjuredahembygdsforening.se

Föreningen

Medlemmarna

Tjureda hembygdsförening bildades 1948 och initiativtagare var Per David Karlsson, Hagtorpet i Ekna.

En förening är ingen förening utan sina medlemmar.
Idag har föreningen ett stort stöd av medlemmarna.
Under sommarsäsongen då Nykulla utsiktstorn är öppet
för allmänheten ansvarar medlemmarna tillsammans
med styrelsen helt ideellt för tornets öppethållande.
Varken slåtterkvällen eller några av våra övriga aktiviteter
skulle heller vara något utan medlemmarnas medverkan.

Vår förening värnar på många olika sätt om bygdens historia,
nutid och framtid. Vi står för ett aktivt bevarande av våra
byggnader hembygdsgården Sjövillan vid Åby sluss och
Nykulla utsiktstorn. Vi bedriver också ett ömt vårdande och
tillvaratagande av såväl skänkta bruksföremål och andra
donationer som den äldre kunskapen. Lika viktigt är
det att förmedla och sprida kunskapen om hembygden och
dess traditioner genom dokumentation, utställningar,
föredrag och andra aktiviteter.

Vår förenings målsättning är att öka och anpassa
aktiviteterna så att de lockar och passar alla åldrar. Vi
hälsar därför alltid såväl gamla som nya medlemmar
välkomna att medverka till att hjälpa oss att utveckla vår
hembygdsförening!

Sjövillan
1978-1988 hyrde Tjureda hembygdsförening Sjövillan av
dåvarande ägaren Växjö kommun och 1988 köpte föreningen
Sjövillan av kommunen. Hembygdsgården är i dag vackert
möblerad med skänkta och donerade inventarier från
trakten och har en intressant fotoutställning där bl.a.
industriepoken i Åby beskrivs.

Nykulla utsiktstorn
Den dåvarande ordföranden i Tjureda hembygdsförening
Per David Karlsson, tog initiativet till att uppföra ett nytt
utsiktstorn, som invigdes 1958. (För mer information om
utsiktstornet kontakta info@tjuredahembygdsforening.se
eller hämta separat broschyr i tornet under öppettiderna).
Aktuella öppettider finns på hemsidan.

Det är både enkelt och billigt att bli medlem. För aktuella
medlemsavgifter se www.tjuredahembygdsforening.se.
Medlemsavgift betalas till Tjureda hembygdsförenings
bankgironr 5146-6654 och glöm inte att vid betalning
ange namn, adress, postadress och gärna e-postadress om
sådan finns.
Uppgifterna finns även på vår hemsida under Kontakta
oss.

Väl mött i Tjureda hembygdsförening!
Styrelsen

Aktiviteter
Årligen anordnas en hembygdsdag vid Sjövillan. Då fylls
trädgården och Sjövillan med mycket folk och många
trevliga inslag.
Föreningen anordnar rotevandringar i syfte att visa de
olika rotarna i socknen för att vi ska lära känna vår hembygd.
I juli har vi slåtterkväll där alla medlemmar hjälps åt att
ta hand om Sjövillans trädgård. Vi avslutar med gemensam
måltid i gammaldags anda. Under sommaren brukar vi
också arrangera friluftsgudstjänster.
Föreningen bjuder in medlemmarna till medverkan i olika
projekt där vi t.ex. bygger gärdesgård på gammalt vis,
målar och underhåller våra fastigheter m.m.
Aktuella aktiviteter finns på vår hemsida
www.tjuredahembygdsforening.se.

Ångaren Thor passerar svängbron i Åby sluss

