
                   
 
 
 
 
 
 
 
100 megabits bredband är vad som fordras i framtiden om landsbygden skall överleva.  
Det var vad Regionförbundet, Länsstyrelsen och Västerviks kommun informerade lokala 
grupper om på ett möte i Gamleby den 2 april. 
På mötet informerades vi om att all upptänklig information om 4-5 år kommer att ske via 
fiberoptikkabel med 100 Mbits bredband. 
Onsdagen den 30 maj kl 19.00 i Hjorted skolas gymnastiksal har Västerviks kommun 
bjudit in Curt Tyrberg från Regionförbundet att informera i detta ämne. Detta är kanske den 
viktigaste framtidsfrågan för oss på landsbygden.  
Samhällsföreningen rekommenderar alla som vill ha svar på sina frågor om 100 M/bits 
bredband att besöka detta möte och ställa era frågor direkt till den sakkunnige. 
Samhällsföreningen har inte den kunskapen så att vi kan ge tekniska svar på era frågor. 
 
 
Bertil i affären vill tacka alla  som varit ett stöd under vårens stökigheter i samhället.  
Det har betytt mycket för återställandet av lugnet i samhället. 
 
Bertil informerar  också om att det finns lokala produkter  i butiken såsom köttprodukter 
från Totebo gård och Håkans glada grisar, Brantestad. 
Yxeredsbagaren har brödförsäljning torsdagar kl 16 – 18, jämna veckor. 
Posten har investerat i ny inredning i Totebo lanthandel. 
Bertil välkomnar alla, såväl nya som gamla kunder, till affären. Utan er överlever inte 
butiken. 
 
TACK även till det gäng, som 28 april ställde upp och plockade upp skräp längs gatorna i 
samhället, vid sittplatserna utanför affären och vid busshållplatsen! Det blev så fint! Och så 
trevligt det var att fika tillsammans efteråt! 
Men ….. nu hoppas vi att var och en i samhället plockar upp sitt eget skräp i fortsättningen. 
Då kan vi istället hitta andra, positiva anledningar till att ses på en gemensam fika.  
 
 
 
3 juni kommer Landsbygdens dag att arrangeras i samarbete med Totebo gårdsbutik.        
Se kommande annonsering! 
 
Samma dag, 3 juni, går cykelloppet Yxern runt  av stapeln. 
 



Café Ärtholmen kommer även i år att ha caféet öppet 10 söndagar under sommaren.  
Start kommer att vara 10 juni och sista söndagen blir 12 augusti. Öppet kl.11.00 – 15.00. 
Söndagen 22 juli är det gudstjänst med kyrkoherde Nils-Henrik Sikström. 
Cafévärdarna utformar själva sitt eget café.                                                                                 
Kommittén för Ärtholmen efterlyser fler cafévärdar. Kommittén består av Tina Engström 
(510 56), Linda Hansson (610 21), Gun Johansson (611 34) och Birgit Koinberg (510 89).       
Anmäl ert intresse till någon av dem!  
Som vanligt annonseras det på de lokala anslagstavlorna vad som erbjuds. 
 
 
 
Totebo IF fyller 90 år under 2012 och firar det på olika sätt. Den stora attraktionen är TV-
laget, som kommer till Totebo för match mot TIF-veteraner den 25 maj på Tollevi. Det blir 
stor 90-årsfest till hösten. 
TIF har aldrig haft så många lag i seriespel som nu i sin 90-åriga historia. Det är 2 seniorlag, 2 
damlag samt 3 ungdomslag. Det är mycket positivt, men det krävs också mycket arbete av alla 
ledare.  
Ledare är en bristvara idag och känner du för att hjälpa till, så hör av dig till styrelsen! 
 
Spelprogram: 
 
A-laget på Tollevi:   B-laget på Tollevi: 
 
  2 juni kl 15.00  HTA – Lommaryds IF  27 maj kl 17.00  HTB – Ankarsrums IS 
26 juni kl 19.00  HTA – Höreda GoIF  17 juni kl 17.00  HTB – Djursdala SK 
20 aug kl 18.30  HTA – Överums IK  10 sept kl 17.45  HTB – Tjust IF 
15 sept kl 15.00  HTA – IFK Österbymo 
 
Damlaget A på Tollevi:   Damlaget B på Tollevi: 
 
18 maj kl 19.00  HTD – Tjust IF  29 maj kl 19.00  HTD – Krokstorps IF 
  6 juni kl 17.00  HTD – Åseda IF   3 juli kl 19.00  HTD – FC Oskarshamn 
25 juni kl 19.00  HTD – Vimmerby IF  24 aug kl 18.30  HTD – H/M IS B 
    30 sept kl 12.00  HTD – Krokstorps IF 
 
 
 
 
Bouleklubben efterlyser fler spelare på de fina banorna – troligen kommunens bästa! 
Välkomna att prova på! 
Tisdags- och fredagskvällar kl 17.30 och söndagar kl 14.00 samlas vi som vill spela. 
 
Långfredagen arrangerades Påsksmällen, som vanns av Klas-Ove Gren 
Kristi himmelsfärdsdagen, 17 maj, är det Handlar´n cup. 
Kommande tävlingar affischeras på tavlan vid boulebanan, där det även finns övrig 
information och regler för boulebanan. 
Årsavgiften är 50 kr för vuxen. Barn upp till 18 år gratis. 
Uthyrning till icke-medlemmar: 100 kr per tillfälle. Betalas till Bertil i affären. 
 
 



Samhällsföreningens årsplanering 2012: 
 

Styrelsemöten: 2012 Vecka 16 
Vecka 21 
Vecka 36 
Vecka 46 

    2013          Vecka  4  
 
Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.  
Styrelsemötesprotokoll finns att läsa i en pärm i affärscaféet. 
 
 
 
Samhällsaktiviteter under 2012, gärna tillsammans med Totebo IF: 
 
Valborg vid Ärtholmen 
 
Midsommarfirande vid affären och i parken 
 
Sommarjobbande ungdomar 
 
Sommarcaféer vid Ärtholmen 
 
Badplatsen,  lekparken och parkens  iordningställande 
 
Landsbygdens dag vid affären 
 
Höstmarknad i okt/nov vid affären och gårdsbutiken 
 
Lilljul i affären 
 
Julgranssväng vid affären 
 
Totebo-bladet: Målsättning att komma ut minst 2 ggr under året 
 
 
 
Totebo/Yxereds samhällsförening: Styrelse 
 
Ordf: Hans Källgren 
Kassör: Britt Svensson 
Sekr: Bertil Magnusson 
Ledamot: Karin Ottosson 
Ledamot: Einar Hjalmarsson 
Suppleant: Kristin Ottosson 
Suppleant: Helena Johansson   


