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I maj 2001 erhöll Mjöbäcks
Sparbank en skrivelse 
från f.d. huvudmannen i
Mjöbäcks Sparbank 
Bo Lundberg samt Thomas
Schale som bl.a. innehöll
följande: ”Genom våra 
kontakter med Mjöbäcks
Sparbank vet vi att banken
är väl förankrad i bygden”. 

”Som fristående bank och med ett
gott förtroendekapital finns möjlig-
het att på ett enkelt och opretantiöst
sätt samverka med det omgivande
samhället. Det ansvar för och den
kunskap om människor, företag och
bygd som banken besitter är en del av
dess förtroendekapital”, fortsatte
skrivelsen.

Styrelsen i Mjöbäcks Sparbank 
diskuterade förslaget och i juni
genomfördes en träff med ovan-
stående personer och därefter togs
beslut i Mjöbäcks Sparbanks styrelse
att inbjuda de tio byalagen till en
upptaktsträff den 27 augusti 2001.

Gensvaret hos byalagen blev 
oerhört stort. Sparbanken tillsatte en
projektledare, Jan-Anders Fransson,
Mjöbäck och en arbetsgrupp utsågs
av byalagen, bestående av Bernt
Andersson, Håcksvik, Gunnel 
Nielsen, Älvsered, Jörgen Granden,
Holsljunga samt Jan-Anders 
Fransson och Lars-Göran Lind, 
Mjöbäcks Sparbank.

Bland det första som ansågs viktigt
var att få ett gemensamt namn på vår
bygd och det utlystes en namntävling
genom byalagen. Drygt åttio förslag
kom in och granskades av byalagens
representanter. Två personer kom
med det vinnande förslaget: 
TRIVSELBYGDEN. Namnförslaget
hade kommit från Britt Marie
Johansson, Överlida och Inga-Lill
Hansson, Kalv.

Under åren har genomförts enkä-
ter, en folder om trivselbygden, 
en hemsida: www.trivselbygden.se,
annonsering i göteborgsregionen
m.m.  

Nu har vi lyckats genomföra ett
nytt mål: redan i fjol presenterade vi

bygdens egen tidning, TRIVSEL-
BYGDENS TIDNING. Gensvaret
på tidningen blev så positivt att 
byalagen i Trivselbygden beslutade
sig för en repris.

Värt att notera: Trivselbygden är
gränslös – finns i delar av tre 
kommuner och i delar av två län.

Det sammanhållande är att alla
byarna har ungefär samma folk-
mängd och samma goda anda.

Vi i Mjöbäcks Sparbank är väldigt
nöjda med den stora entusiasm som
byalagens representanter visat. Detta
driver oss att fortsätta att satsa 
pengar på projektet. Vi har finansie-
rat en halv miljon och är beredda att
fortsätta, för vi vill vara en motor i
bygden och visa att vi är bygdens
bank – en fristående sparbank.

Överlida i maj månad 2005

Kjell Andersson, 
styrelseordförande

Mjöbäcks Sparbank

Lars-Göran Lind, VD

Vi ingår i Trivselbygden - och så började det
Byalag i samverkan, i Trivsel-
bygden ingår byalagen i
Holsljunga, Håcksvik, Kalv,
Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla,
Älvsered, Ö Frölunda, Överlida
och Öxabäck. Här förbereds
2005 års upplaga av 
tidningen Trivselbygden.

Välkommen till Trivsel-
bygden, här på gränsen 
till Halland och Småland.
Trivselbygden är en bra bit
av Västergötland, en trakt
att trivas och må bra i. 

Här i Trivselbygden finns ett nytt
smultronställe att uppleva varje dag.
Och det är lätt att hitta en plats för en
spontan picknick bland alla våra sjöar

och vattendrag.
Vill du sitta två timmar i bilkö, stå

inklämd i en spårvagn, eller vill du
sitta i den egna trädgården med grillen
tänd och en öl i handen? Naturprogram
på TV eller naturen runt knuten?

Buller, avgaser från bilar, stress och
onödiga frestelser förekommer inte här
hos oss. I stället kan vi erbjuda billigt
boende i egen villa, frisk luft, rådjur på
tomten och en mysig pulkabacke på
promenadavstånd. Och fri parkering

har vi överallt! 
Skulle du ändå vilja iväg någon

gång, har vi nära till storstaden, skid-
åkningen, kusten, djurparken, ja, till
Europa och världen också. 

I tidningen du just läser har vi
plockat ihop några av de bitar som 
gör Trivselbygden så bra. Vi hoppas 
att du också ska hitta dina alldeles 
egna smultronställen och trivas i 
Trivselbygden.

Välkommen hit!

Jan-Anders Fransson Jan-Anders Fransson är 
projektledare för Trivselbygden.

Välkommen till Trivselbygden!

Holsljunga

Håcksvik

Kalv

Mjöbäck

Mårdaklev

Älekulla

Älvsered

Ö. Frölunda

Överlida

Öxabäck

Trivselbygden
- en bra bit av Västergöland
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Mysiga stugor finns att
hyra.

Vandrarhem
med 12 rum,

44 sängar,
och 2 stora kök
för självhushåll

HjärHjärtligt välktligt välkomnaomna
IngIngela, Lela, Loa och Roa och Rogogerer

Välkommen till vackra

Holsljunga
AbrahamsAbrahamsAbrahams
PubPubPub
vardagar 15-21vardagar 15-21vardagar 15-21
Fre-lör 15-24Fre-lör 15-24Fre-lör 15-24
Söndagar stängtSöndagar stängtSöndagar stängt
Fullst. rättigheterFullst. rättigheterFullst. rättigheter
A` la carte • FikaA` la carte • FikaA` la carte • Fika

Holsljunga • Tel. 0325-330 51, 333 66
www.holsljungavandrarhem.com

Vi utför allt inom branschen

Holsljunga Gräv
Kjell Karlsson

0320-560 38 • 0706-84 51 65

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall

0320-592 71 • 0705-92 71 09

Den 22-29 juli samlas hela
Nordens 4H:are i
Holsljunga. Ett generöst
Norden dessutom omfattan-
de både Lettland och Eng-
land, ja, till och med Austra-
lien! Minst 1300 deltagare,
men 1500 är ingalunda
otänkbart.

Som PR-material har man bland,
med stöd från Leader + Sjuhärad,
gjort en film. En riktig actionrulle
med ”Mission Impossible”-stuk. –
Att arrangera ett sådant här läger i
lilla Holsljunga är en mission impos-
sible!

Tobias Hedin, Paulina Lundblad,
Emma Hedin, Tore Yngvesson, Karin
Inghammar, Lisa Hedin, Johan
Lundblad, Pär Inghammar och Sven
Johansson, representerande 4H i
Holsljunga, Håcksvik, Gullberg och
Herrljunga, möter upp för att berätta
om årets stora event i Holsljunga. Ja,
och så lilla Maja förstås. Frågan är
bara om hon tillhör mammas Håck-
svik eller pappas Gullberg?

Att få stå som värd för nordens
4H-läger är en stor ära. Lägret hålls
bara vartannat år och värdskapet alti-
nerar mellan de olika länderna. Det
betyder att Sverige är värdland vart
åttonde år. Och i år föll det på Älvs-
borgs lott att stå som arrangör och
valet av plats föll på Holsljunga. Var-
för då?

- Olika kriterier bedöms, som hur
stor tillgången på funktionärer är,
vilka möjligheter som finns att emot
så många tältande gäster, badmöjlig-
heter och annat, berättar Karin och
Tobias fyller i att Holsljunga kommer
att visa sig från sin bästa sida. - Den
enda vi har!!

Mission possible
Förutom alla aktiviteter inom egna

lägerområdet, som 4H-kampen, riks-
stämma, naturstig, volleyboll, lände-
raftnar, danskvällar och mycket
annat, ordnas också utflykter. Ullared
kan man förstås inte missa och inte
heller Liseberg! Holsljunga har ju ett
strategiskt läge för båda.

Vad är då största svårigheten i
arbetet med ett så omfattande läger?
Alla är eniga – vädret!

- Men också att försöka beräkna
hur mycket plats allt tar, hur långa
köerna blir, hur många funktionärer
behöver vi?

Mission impossible – ett omöjligt
uppdrag? Nejdå, det var mest på
skämt. För om sanningen skall fram
– och det skall den förstås – är det
precis tvärtom. Holsljunga är ett litet
samhälle med få människor, visst,
men alla är glada över att få ta emot
så många gäster och ställer gärna upp.
4H:are eller inte spelar ingen roll, alla
hjälps åt.

- Här på landet har vi nära till
varandra och nära till kommunen,
som också verkligen ställer upp och
är till stor hjälp. Det är inget som är
särskilt besvärligt, det allra mesta går
att lösa på ett smidigt sätt.

Så även 4H:s stora Norden-läger.
Titta gärna förbi någon av dagarna.
Man håller till i området kring sko-
lan, alldeles vid kyrkan. Särskilt
kvällstid pågår alltid något kul och
självklart finns det fikaservering på
området.

Och till sist, det finns väl ingen
som inte vet att 4H står för Huvud,
Hjärta, Hand, Hälsa??

Ann-Louise Kjellner

Fr v Tobias, Sven, Paulina, Johan och Maja, Emma, Tore, Pär, Karin och Lisa på den gräsvall där alla
gästerna skall campa. Flerårig gräsvall, det vet ju varenda 4H:are att något annat duger inte!

Holsljunga så in i Norden 4H
Holsljunga

-en bra bit av
Västergötland!
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SAHLINS INDUSTRI AB HOLSLJUNGA • Tel 0325-332 00 • www.sahlins.com

Legotillverkare
för industrin

Kontakta oss när det gäller:

Ledstänger 
och Trappor

SNICKERI AB SPECIAL
Holsljunga tel. 0325-330 20 fax. 0325-330 30

SVETSNING • SVARVNING 
BORRNING • MONTERINGSVETSNING • SVARVNING 

BORRNING • MONTERING

HOLSLJUNGA MEKANISKA VERKSTAD AB
Företagsvägen 5 • Tel. 0325-334 62

Prova fiskelyckan i Holsljunga FVO

Korten finns att köpa på
Holsljunga camping där de
även hyr ut båtar och motorer.

Köp ett fiskekort till
hela området på 7 sjöar!

Pssst!  Visste 
Du  att det  finns   

gott om gös i
Holsjön?!

Alv. 7 • Holsljunga
Tel. 0325-333 35

Gerds
Hårvård

Jag hjälper dig att 
måla och tapetsera!

Hallåsens Måleri
Christer Gustavsson • Holsljunga
Tel. 0325-331 25 • 070-593 31 25

Som ett äventyr. Så ser Loa
och Ingela Abrahamsson
på vandrarhems- och pub-
verksamheten de tillsam-
mans med Loas bror Roger
drog igång för några år
sedan. Till Holsljunga kom
de 1988 från Partille, där de
skött Sävdalens Folkets
Hus i åtta år.

- Vi hade en sommarstuga vid Fäx-
hult, och var trötta på storstadstres-
sen. Vi tyckte om lugnet häruppe,
säger Ingela.

Och trots att vare sig vandrarhem-
met eller Abrahams Pub ännu kan
erbjuda full sysselsättning ångrar de
sig inte. 

- Detta är ett sätt att leva, säger Loa
som fortfarande driver sin rörlägg-
ningsfirma.

Rörlager?
Vandrarhemmet ligger idealiskt

placerat, precis vid fotbollsplanen,
och från andra våningen har man en
ljuvlig utsikt över den vackra Holsjön
med dess digra rekreationsutbud.
Men byggnaden fungerade inled-
ningsvis som arbetarbostäder till
Holsljungas forna ångsåg.

- Sen blev den syfabrik på fyrtiota-
let och efter tekokrisen fungerade
den som tyglager, berättar Ingela.

1996 inköptes fastigheten av de tre
Abrahamsson. 

- Jag hade tänkt ha den till rörla-
ger, berättar Loa som dock tänkte om
och istället ägnade ett år åt att reno-
vera.

Idag finns 44 sängplatser och
många ullaredsbesökare passar på att
övernatta. Ibland före shoppingen,
ibland efter.

- De som kommer efteråt brukar
ha modevisning för varandra när de
provar alla inköpen, ler Ingela.

Storbilds-TV skapar
gemenskap

I fastigheten intill vandrarhemmet
finns numera Abrahams pub, som
håller fredagsöppet under vinterhal-
våret och arrangerar folkdragande
fester fyra gånger om året. För Abra-
hamssons kom snart på att det var
ont om ställen att äta på för vandrar-
hemsgästerna.

- Vi har ett litet, men fullgott
restaurangkök, säger Loa och berättar
att det är Ingela som står för pubme-
nyn – thaispett, pyttipanna och
schnitzel för att nämna ett smakprov.

- Och så ska vi sätta in en stor-
bilds-TV, planerar Ingela och får ett
snett ögonkast av Loa. – Jo, det ska vi
visst, sådant skapar gemenskap, fort-
sätter hon övertygande.

För det verkar vara det som är
målet. Träffa folk, umgås, slänga lite
käft – ett sätt att leva, helt enkelt.

Tina Hjorth Svensson
Loa och Ingela Abrahamsson driver vandrarhem och Abrahams pub
tillsammans med Loas bror Roger (som saknas på bilden). På väg
in i detta familjeföretag är även dottern Åsa.

Vandrarhem och pub – ett sätt att leva
Holsljunga

Båt i sikte
Skepp ohoj! I bäcken 

utanför tomten har 
Alf Jonsson placerat 

ett litet blickfång.

                                                     



TRIVSELBYGDEN • 2005 5

Välkommen till...Välkommen till...Välkommen till...

OMBUD FÖR: Apoteket

Vi har allt för
en mysig grillkväll!

Marinerade Karréskivor
Hemlagad Potatissallad
Butiksbakade Baguetter

Grillkol, Tändvätska
och Engångsgrillar

Den lilla mysiga butiken med det breda sortimentetDen lilla mysiga butiken med det breda sortimentetDen lilla mysiga butiken med det breda sortimentet

Smörgåstårtor och Exotiska festbrickor
mot beställning

ÖPPETTIDER:
Månd–fred....9-18
Lörd ..............9-13Nu kan

du spela

Harry Boy

i butiken!

Dela upp din
betalning

Betala nu eller senare.
Upp till 24 månaders räntefri betalning.

Holsljunga Bilservice AB
Tel. 0325-333 03 • Holsljunga

Säkerhets-
inspektion
Stötdämpare

Styrstång/-ändar
Lager/bussningar
Bromsar • Däck

Kontroll av
Olja • Spolarvätska

Kylarvätskans fryspunkt
Vattenpump • Kylslangar

Kylfläkt • Termostat
Däckens mönsterdjup

Däckens lufttryck
Strålkastarinställningar

Blinkers • Bromsljus
Drivremmar • Avgassystem

Hör av Er till oss
så hjälper vi Er!

Bernt 070-579 06 41 · Sigge 070-583 24 41

- Känn dig trygg anlita...

pappa annons  04-02-10  09.19  Sida 1
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Dansbanan bakom fotbolls-
planen vid Stråvi har ett
härligt läge. Idag dansas
det inte längre, men utan
dansbanan, ingen lopp-
marknad och ingenstans att
ställa husvagnarna på vin-
terförvaring. En som var
med när den byggdes 1957
är Åke Svensson.

– Det var ju så, att Holsljunga IF
hade ganska dålig ekonomi på den
tiden, minns Åke, så vi bestämde att
vi kanske kunde få in mer pengar om
vi ordnade danser.

Sagt och gjort. Eller kanske, ham-
mare i hand. För hela sommaren
1957 hölls de där vid Stråvi och
snickrade. Färdig stod dansbanan i
september, lagom att anordna dans-
kurser för danssugna holsljungabor.

Loppmarknad och 
marschfest

– Vi hade både bra och dåliga
orkestrar, kommer Åke ihåg: – Mar-
garetha Kjellberg var här, och Sonya
Hedenbratt och Calle Jularbo, Gnes-
ta-Kalle och Towa Carson.

Besökarna var uppklädda. Det var
kostym, slips, stärkta underkjolar,
upptuperat och välkammat som gäll-
de, även om en och annan nog hade
lite extra mod i form av en fickplun-
ta i innerfickan.

– Det var spännande, säger Åke
som för sin del mest var spänd på hur
mycket folk det skulle komma.

Själv tog han inträde och hörde
inte till de dansandes skara. Vädret

hade stor inverkan.
– Men när vi hade Sven-Ingvars

här mot slutet, då kom det folk!
Holsljunga IF höll i arrangemang-

en fram till början av 1970-talet, då
en privatperson tog över och körde
några år. Sen gick det som det brukar
med gamla dansbanor och folkpar-
ker. Brist på intresse.

– Men hade vi inte haft dansbanan

skulle vi inte kunna arrangera lopp-
marknaden vi har vartannat år, säger
Åke och berättar att det även hållits
en och annan pensionärsdans på de
gamla tiljorna. 

– Och efter Holsljungamarschen
på hösten, då blir det fest med stor
tillslutning, så det är allt tur vi har
dansbanan kvar.

Tina Hjorth Svensson

Det var tider det. Åke Svensson var med och byggde dansbanan vid Stråvi i slutet av femtiotalet. Idag är
byggnaden vinterförvaring för husvagnar. 

Så gick det till när Stråvi var platsen för danskurserna i Holsljunga.
David Svensson höll i dragspelet, vidare syns dansledaren Gunnar
Salomonsson längst fram, Ulla Wallengren, Ivar Svensson och
Anna-Greta Andersson.

Dansen är borta, men banan finns kvar

Holsljunga

TRIVSELBYGDEN 
- EN BRA BIT 

AV VÄSTERGÖTLAND
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Mellan Håcksvik och Hid,
omkring fem kilomter från
Håcksvik centrum ligger
Kvarnagården. Som namnet
intygar, har det en gång
funnits en kvarn på platsen,
men idag driver vattenhju-
let såg, svarv och stickhyvel
i hembygdsföreningens
regi.

1980 fick Håcksviks Hembygds-
förening mottaga ”den vid bäcken
mellan Kvarnsjöarna och Ballasjön
belägna sågen samt vekstadsbyggna-
den med vattenhjul” som gåva av
Nilssons industriemballage AB,
Norra Hestra. Allt låg i ruiner, men
det fanns kunnigt folk i Hembygds-
föreningen, som hade klart för sig
hur arbetet med att återställa anlägg-
ningen till ursprungligt skick skulle
utföras.

Invigdes 1997

Nytt vattenhjul måste tillverkas.
Dammanläggningarna hade raserats
och måste förbättras. Den ursprung-
liga stickhyveln fanns det inte myck-
et kvar av, men Hembygdsföreningen
fann en användbar ersättare i bygden.
En svarv, som ursprungligen tillhört
anläggningen men gjort en utflykt
till Tostarp, Tranemo, återbördades
och monterades upp. Detta var klart
till invigningen den 10 maj 1997.

Längre tillbaka hade en smed arbe-
tat på platsen, och intill sågenuppför-
de Hembygdsföreningen en liten
smedja, invigd år 2000.

Bröderna Mårtensson

De ursprungliga fabrikörerna i
Kvarnagården var bröderna Carl,
Hans, Enoc och Gotthard Mårtens-
son, som under slutet av 1800 och
början av 1900-talet drev en industri
ungefär som den nu Hembygdsför-
eningen satt i stånd. Carl, Hans och
Enoc hade varit i Amerika några år,
och troligen tagit med sig idéer till
verksamheten därifrån. Gotthard
hade gått på Kristinehamns Handels-
skola och lärt sig hur ekonomin i ett
företag skulle skötas. Bröderna till-
verkade bord, stolar, och sängar.
Deras tillverkning skickades på järn-
väg från Smålandsstenar eller Axel-
fors till olika möbelhandlare.

Ingen av bröderna gifte sig. De
hjälptes åt med arbetet vid såg och
möbeltillverkning. Därutöver hade
bröderna var sitt ansvarsområde. Det
var Enoc som var kock och skötte
innesysslorna. Hans var den som
hade ansvar för gårdens djur, med
undantag för hästarna. Dessa var
Carls skötebarn, och han ansågs som
en duktig hästkarl. Gotthard, ekono-
men, handlade med ull och tog emot

beställningar av ull och filtar. 
Bröderna blev med tiden förmög-

na och efterlämnade ett betydande
kapital. Enligt deras testamente skall
avkastningen av den största donatio-
nen, 400.000 kr användas till glädje
för pensionärer och hjälpbehövande i
socknen. 

Den nygamla 

industrianläggningen

Bröderna Mårtenssons donationer

i all ära, men nu förknippar vi deras
namn främst med den nygamla
industrianläggningen vid bäcken
mellan Kvarnsjöarna och Ballasjön.
Naturen runt Kvarnagården skiljer
sig från den man mest möter i Håck-
svik. Det är gammal hagmark med
ekar och en mångfald örter. Slå dig
ner vid ”fabriken”, lyssna på vattnet
och fågelsången och njut!

Kristina Svensson

Vid Kvarnagården driver hembygdsföreningen såg, svarv och stickhyvel.
Här finns sedan några år även en smedja.

En mossig trädgren som lagt sig till vila över bäcken skapar en
romantisk stämning.

Bröderna Mårtenssons ”fabrik”
blev sevärdhet

Håcksvik

www.trivselbygden.se

Håcksviks Hembygdsförening  

SOMMARPROGRAM
Klockaregården

mellan kyrkan och skolan med unika
bonadsmålningar Öppettider:

Söndagar fr.o.m. 3/7 t.o.m. 14/8  kl. 13.00-16.00
Övrig tid: Ring 0325-52195, -52011, -52030!

Kvarnagården
mellan Hid och Håcksvik med vattenhjul, smedja, m.m.

bemannad 17/7, 24/7 och 7/8 kl. 13.00-16.00
Övrig tid: Ring 52030!

Olofsbygget, vid Bygdegården
Lågstuga från 1800-talets början

Kaffe serveras söndagar 
fr.o.m. 3/7 t.o.m. 14/8 kl.14.00-17.00

Mor Brittas bränneri
S. Ingärdebo, nära smålandsgränsen

Museum med äldre husgeråd och redskap
Visning 10/7, 31/7, 14/8 Övrig tid: Ring 52195!

en bra bit av Västergötland...

Vi utför:
Röjning
Gallring
Slutavverkning
Plantering

SKYARPS TRÄ AB

Tel. 0325-530 90

Vi köper:
Lev. timmer
Massaved
Rotposter

Vi säljer:
Byggmaterial
Sågspån

Ert lokala sågverk!
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Alldeles efter bron, upp till
höger ligger den. Jättestenen.
– Det sägs att det var en jätte
som försökte träffa kyrkan
som kastade den, berättar

Kristina Andersson som fasci-
neras av hålen i stenen. Var
det jättens fingrar som gröpte
ur dem, eller?

Jättens sten nådde inte kyrkan

Håcksvik

STENLUCKAN (STT)

Första gången Angelika
Vogler besökte Sverige var
1957. Då jobbade hon ett
år i Växjö och var ”fast”.
Nu har Angelika och
maken Peter hyrt den
bekväma lilla stugan på
långtidsbasis.

Redan när de träffades sa Angeli-
ka åt Peter, att ”vi måste åka till Sve-
rige”.  1974 åkte de tillsammans för
första gången. 

– Sen dess har vi åkt varje år, för-
klarar de på utmärkt svenska.

Varvat boende
När pensionen närmade sig insåg

de att skulle kunna tillbringa mer tid
än bara några futtiga semesterveckor
här i Sverige. Då hade de redan hyrt
stugan vid Stenluckan i Skyarp en
omgång och hyresvärden Bertil
kunde tänka sig ett långtidskon-
trakt. Paret Vogler slog till, och nu är
stugan deras andra hem i åtminsto-
ne fem år.

– Sen får vi se vad hälsan säger,
kanske kan vi stanna ytterligare 
fem år.

Voglers tycker det är alldeles
utmärkt att hyra sitt boende. 

– Vi är för gamla för att köpa 
hus, nu slipper vi allt underhåll 
även om livet i Sverige blivit mer
vardag än semester.

Ett par semesterveckor är en
period av utflykter, latande och
mysande. Sen kommer vardagen,
förstås. Handla, göra ärenden, putsa
fönster och städa.

Lägeneheten i Hamburg har 
Angelika och Peter fortfarande kvar. 

– Men dit åker vi bara för att gå
till doktorn och hårfrisörskan och 
kontrollera posten, konstaterar de. 

Två-tre veckor i Hamburg, fyra-
sex veckor i Sverige, en tillvaro 
som passar Voglers som handen i
handsken.

Tina Hjorth Svensson

Angelika och Peter Vogler hyr sin stuga i Stenluckan på långtids-basis, ett arrangemang som fungerar
utmärkt både för dem och hyresvärden.

Voglers bor i Hamburg och Skyarp

Håcksvik

                          



Dockhuset i Håcksvik
Öppet: 1 maj - 31 augusti

Torsdag, lördag och söndag 12-17

Tel. 0325-520 95 eller 070-524 85 18.
E-mail: dockhuset.ihacksvik@swipnet.se

Nyhet!
Fina handgjorda dockskåp och möbler

Dockhuset i Håcksvik
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Som fjärde generationen på
gården Ängabacken har
Bernt Andersson haft gott
om tid på sig att leta efter
smultronställen i närheten. 

Inte för att han egentligen behöver
lämna verandan. En kopp kaffe på
trappen på morgonkvisten och man
trivs riktigt bra.

– Jag vill ändå slå ett slag för Skä-
remosjön här intill, säger Bernt, den
är perfekt att ta en lagom långprome-
nad runt.

Efter promenaden kan man svalka
sig med ett dopp vid badplatsen och
grilla en korv eller två.

Strax intill badplatsen finns också
de fantasieggande Odens flisor. Tre
på högkant resta stenar i en dunge. 

– Det sägs att de ska vara en kung-
agrav, och vem vet, säger Bernt, här
har det bott folk sedan urminnes
tider, och det kan man ju förstå.

Vi kommer antagligen aldrig få
veta vem som reste stenarna, eller vad
de haft för syfte, men den som stan-

nar till, lägger handen eller örat intill
kanske får ett svar. Nattetid sägs man
kunna ana ett svagt ljussken komma

från dungen, kanske är det någon
eller något som vill säga oss något.

Tina Hjorth Svensson

Hur gamla Odens flisor är vet ingen. Inte heller vad de haft för syfte.
Bernt Andersson tillhör dem som tjusas av de uråldriga resta
stenarna vid Skäremo. 

Skäremo är Bernts smultronställe
Håcksvik

Håcksviks Bygg
Leif 070-636 34 19 • Christer 070-349 53 77

Vi hjälper Er med
       det mesta inom
               byggnation!

För sådär en femton år sen
var det inte ovanligt att
Håcksvik kallades Hästvik.
– Ja, då hade vi nog en häst
i varenda buske, skrattar
Sofia Svensson som var
engagerad i Håska Stallk-
lubb redan då.

Och även om intresset för hästar
dalat en smula hyser Håska Stallk-
lubb ändå förhoppningar inför fram-
tiden.

– Just nu har vi en liten ”kull” 5-9-
åringar med hästintresse och det
känns roligt, fortsätter Sofia.

Bara ett litet stycke utanför sam-
hället pekar ridklubbsskylten in åt
vänster. Och minsann, ligger det inte
en riktig paddock där mitt skogen!
Med tillhörande klubbhus, om än

litet och byssjaliknande.
– Ridbanan har vi haft i över tio år,

innan dess red vi i varandras hagar,
berättar Sofia som idag tagit med sig
new foresten Pierrot för en liten dres-
syrvända.

Caroline Peterson på fjordingen
Boy väljer istället att testa hindren
och värmer upp.

För i Håska Stallklubb är det så
jämlikt att alla får vara med. Oavsett
om det är ponny eller häst som gäller,
om du föredrar dressyr, hoppning,
tävlar eller bara rider för att du tyck-
er det är kul. 

– Vi spänner verkligen över ett
brett spektra, medger Sofia och kon-
staterar att detta faktum mer eller
mindre är nödvändigt i en klubb med
bara ett tjugotal medlemmar. 

Tina Hjorth Svensson
I Håska stallklubb spelar det ingen roll om du rider dressyr, hoppning, tävlar eller bara rider för att det är
kul. Både Caroline Peterson och Sofia Svensson tycker det är praktiskt med en ”egen” ridbana att öva på.

Puss på dig. Förra gången herrarna Boy och Pierrot träffades var de inte lika trevliga mot varandra.
Då fanns nämligen ett brunstigt sto att duellera om!

Stallklubben för alla
som gillar hästar

Håcksvik

CO DAHLEN OIL

Säljer oljor, smörjfett, diselinjektor,
reservaggregat, högtryckstvättar m.m.

Björkhaga 512 95 Håcksvik · Tel. 0705-70 79 68
www.codahlenoil.com · info@codahlenoil.com

När du behöver skjuts...

HÅCKSVIKS TAXI
Östra Frölunda · Mårdaklev · Håcksvik

0325-520 29
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De flesta flickor tröttnar 
så småningom på sina
dockor. Inte Gun Moberg.
När hälsan satte stopp 
för yrkeslivet öppnade 
hon museum.

Gun har samlat på dockor sedan
hon var liten - och hon har mäng-
der! Och vi pratar inte enbart om de
vanliga, Skrållan, Barbie och alla de
andra. De flesta av Guns dockor är
rena rama samlingsobjekt, inköpta
för ibland dyra pengar. Men om hon
bara skulle få behålla en enda av
dem, ja, då är det Karin som gäller.

– Jag fick Karin när jag var liten
och farmor hade alltid sytt kläder till
henne när vi hälsade på.

Kan man ha museum 
i Håcksvik?

Det var 1989 som Gun Mo-
berg köpte fastigheten där
Dockhuset finns idag. Då var
det en gammal syfabrik som pas-
sade utmärkt till Guns design-
firma (hon designade kläder för
handikappade). Den banan
tvingades Gun av hälskoskäl
emellertid lägga ner 1997.
Huset stod tomt, och Gun
kände sig deppig.

Så åkte hon till Amerika för att
besöka sin dotter: ”Nu mamma, ska
vi åka och titta på ett dockmuseum”.

– Och då minns jag att jag tänk-
te ”jag har en hel fabrik, och alla
dockor jag samlat, kan man ha ett
museum i Håcksvik?”.

Gun åkte hem, rensade ut fabri-
ken, sågade isär de gamla sömmers-
keborden, fixade gamla innerfönster
till monterglas och ställde upp sina
dockor. Och visst kunde man ha
musum i Håcksvik!

– Det har faktiskt slagit större än
jag hade tänkt mig, konstaterar hon
lite förvånat.

Massor av olika dockor
På Dockhuset finns dockor från

alla tänkbara epoker. Modedockor,
som visade de senaste parismodeller-
na, tyska, franska och italienska
celluiddockor, konstnärsdockor från
berömda dockmakare och amerika-
dockor. Självklar finns både Barbie
och Skrållan representerade, liksom
walldorfdockan och kåldockan.
Guns egenhändigt gjorda dockor
har sin plats, liksom nallarna som
fått en hel hörna för sig själva. 

Nytt för i år är också dockskåpen.
Komplett möblerade för familjeliv
lockar de fram minnen ur gömda
vrår hos forna dockskåpslekare.

– Jag har fått hem jättefina hand-
gjorda möbler från Kina, berättar
Gun som också har ett vackert
utformat dockskåp att sälja på
beställning.

Inte bara småflickor fascineras i
Guns dockhus. 

Tina Hjorth Svensson Dockskåpen är nya för i år. Här har Gun byggt upp interiörer, kompletta med orientaliska mattor, vävda av silke!

Håcksvik

I Guns hus
bor dockorna

En fikastund tillsammans med dockorna. Gun Mobergs dockmuseum är en guldgruva för
dockintresserade små och stora tjejer!

Dockor av alla storlekar och
modeller möter besökaren hos
Gun Moberg i Dockhuset.

                        



SVANABO

Linbastu, eller basta som
man säger här nere där Väs-
tergötland gränsar till Hal-
land, är precis vad det låter
som. En bastu, men inte för
människor utan för lin.

Hemma hos John Johansson i Sva-
nabo står linbastan där han hjälpte
sin mamma att torka lin på fyrtiota-
let fortfarande kvar. 

– Den byggdes 1910, berättar
John, närmare sjön sedan den gamla
brunnit upp.

De gjorde ofta så, de gamla linba-
starna. Det är en av anledningarna
till att det idag inte finns så många
kvar. 

– Borås museum känner till ett tio-
tal i Västra Götaland, berättar Ina
Björkqvist från hembygdsföreningen.

Det var nämligen när hembygds-
föreningen fick en gammal basta från
Trollås som Ina fick kontakt med
John.

– Den basta vi fått höll på att
ramla ihop och måste renoveras. Från
Borås Museum fick jag veta att det
fanns en basta i Läggared, så hem-
bygdsföreningen åkte dit på studiebe-
sök.

Då öppnade en av dem som var
med vid studiebesöket munnen: ”Jag
undrar om inte John på Svanabo har
en basta på sin gård”.

– När vi kom in här luktade det
fortfarande rök, säger Ina begeistrat.

I Johns basta finns fortfarande alla
de redskap hans mor använde sig av
när hon hanterade linet. 

Varför linbasta?
– Du vet väl att Västergötland är

regnrikast i landet, säger John pille-
mariskt.

För att linet skulle kunna torka
ordentligt inför vidare bearbetning
byggde man därför en linbasta.

Därinne fanns en vedeldad ugn,
utan skorsten och britsar där linet
lades ut. Så tände man på, och linet
torkade fint i röken.

John renoverade sin linbasta i fjol

och nu när hembygdsföreningen hål-
ler på som bäst med sin basta uppe
vid hembygdsgården, ja, gissa vem
som hjälper till?

Tina Hjorth Svensson
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Helena Westerlunds
skola i Kalv

Öppet hus
lördag
28 maj!

Välkommen att besöka oss i Kalv!
Telefon 0325-510 78

- Med eleven i centrum -
Grundskola F-6

Helena
Westerlunds
skola i Kalv

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank

Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01

Ansök gärna om ett banklån...
...hos oss när du skall köpa kapitalvaror.

Du kan även ansöka om att låna...
...för att lösa andra, dyrare krediter.

Kontakta
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson

0325/32704

Kalvs pastorat
blivande

Kindaholms 
församling

Pastorsexpedition

Kyrkoherde 0325-512 80
Diakon 0325-512 88

Vaktmästare

Kalv 076-809 23 21
Mårdaklev (hem) 0325-500 39
Mårdaklev (kyrka) 070-379 39 11
Håcksvik (hem) 0325-520 52
Håcksvik (kyrka) 0325-520 60
Ö. Frölunda (hem) 0325-300 18
Ö. Frölunda (kyrka) 0325-304 65

John Johansson har varit Ina Björkqvist och de andra i hembygds-
föreningen behjälplig med att renovera den linbasta föreningen fick
från Trollås.

Interiören i linbastan på Svanabo är intakt. Här finns också de
redskap som användes vid lin-bearbetningen.

Hos John
finns en linbasta

Kalv

Senserbyn fördubblar invånarantal?
Kalv

Kalvs invånarantal skulle
kunna fördubblas. Det är
Ingemar Hertov övertygad
om. En Senserby är 
receptet.

– Här finns affär, bensinstation,
dagis och KRAV-restaurang. Dessu-
tom underbar natur och plats för fler,
säger Ingemar Hertov som engagerat
sig - och ritat - en Senserby som kan
komma att förverkligas i Kalv.

För det tycks allmänt vedertaget
att alla de fyrtiotalister som nu är på
väg att gå i pension mycket väl kan
tänka sig att flytta på sig för att
uppnå livskvalité. Fyrtiotalisterna blir
inte gamla, bara för de går i pension,
inte! 

– Och så finns det folk som inte
längre har anställning av andra skäl,
påpekar Ingemar Hertov och menar
att en Senserby fyller de behov alla
som disponerar sin tid efter eget
huvud har. – Tanken är att männi-
skor ska kunna förverkliga sina
drömmar här.

Plats att förverkliga
drömmar

I Ingemar Hertovs vision för en
Senserby i Kalv finns de fjorton
bostäder han ritat på plats mitt i byn
med utsikt över sjön. Men pricken
över i är det kommunikatorium som
placeras i området. 

– Det ska fungera som ett torg för
kommunikation, laboratorier och
verkstäder där man har plats att greja
med det man drömt om, det som
tiden inte räckt till för tidigare. Vida-
re finns samlingsal för föredrag, kon-
serter och utställningar - en plats för
kommunikation och möten, alltså.

Barnfamiljer välkomnas
Senserbyn och Kalv är på inget vis

enbart förbehållet seniorer.
– Alls inte. Vi vill ju givetvis också

ha in barnfamiljerna, här finns ju
både dagis och friskola, och det är ju
barnen som är framtiden. 

Idag har den ideella föreningen
Senserbyn i Kalv erhållit pengar från

EFS-rådet för att ställa i ordning en
förstudie som beräknas bli färdig
under året. Först därefter blir det
dags att mer handlingskraftigt mark-
nadsföra Senserbyn. 

– Vi tänker rikta in oss mot Göte-
borg, Stockholm, Köpenhamn och
varför inte New York?

Ingemar Hertov är säker på att det
finns många som längtar efter att för-
verkliga sina drömmar, så varför inte
i Kalv? Vem vet om inte invånaranta-
let fördubblats, när Senserbyn, kom-
munikatoriet, gånstråket vid sjön,
hälsohemmet och alla andra idéer bli-
vit verklighet? I Kalv finns 
möjligheterna.

Tina Hjorth Svensson

- Ett gångstråk längs sjön blir väldigt trevlig. Ingemar Hertov har
många idéer om Senserbyn och Kalv som mötesplats.

                                                 



Be en kalvbo tipsa om ett
smultronställe och svaret
kommer blixtsnabbt: -
Backa Loge. Här vid sjön
Fegens nordvästra strand
har Christina Andersson
med familj skapat ett veri-
tabelt sommarparadis. Nu
blir det också möjligt att
sova över.

Vi som inte är så väl bevandrade i
Kalvs nutidshistoria undrar förstås
vem Selma var. 

- Åh, Selma, säger Christina och
får något varmt i blicken, Selma var
en grisker dam.

Född 1885, fick Selma Kristina
Andersson (född Engström) stora
rubriker då på sjuttiotalet, när det
stora kriget om ”tyskbyn” (kraftig
exploatering av sjön Fegen) rasade
som värst. Selma ville på inga villkors
vis ha exklusiva sommarstugor, vat-
tenskotrar och andra attraktioner på
sitt Backa Övre, det trots att hon
redan på femtiotalet överlåtit fastig-
heten till kommunen. Selma visste
vad hon ville och tillsammans med
resten av kalvborna stoppades exploa-
teringsplanerna. Som tur var.

- Att göra om hennes hus till pen-
sionat känns som en naturlig utveck-
ling av Backa Loge, säger Christina
som drivit Backa Logeföreningens
caférörelse här i åtta år. 

Backa Övre ägs som sagt av kom-
munen, och förvaltas av Backa Loge-
föreningen, och Selmas pensionat, ja,
bakom det ligger byalaget som hyr
fastigheten.

- Vi hade skickat skrivelser till
kommunen om en upprustning av
Selmas hus i flera års tid, berättar
byalagets ordförande Claes Bolling.

Selmas ande
I fjol, efter att även länsstyrelsens

kopplats in, kunde äntligen ett upp-
taktsmöte hållas. För en renovering
och ombyggnad av det gamla huset
från 1700-talet krävdes flera kassor. 

- Kommunen bidrar med 376.000
kronor, länsstyrelsen med 384.000
och vi i byalaget utför ideellt arbete
till ett värde av 100.000 kronor, säger
Claes Bolling.

Selmas pensionat får sju rum med
plats för 13 personer. Och något
egentligt pensionat i ordets rätta
bemärkelse är det väl inte, snarare en
övernattningsmöjlighet.

- Men Selmas pensionat låter trev-
ligare, menar Christina.

Här svävar fortfarande Selmas
ande, trots renovering. Att bibehålla
huset ursprungliga karaktär har inte
varit helt möjligt, men byggnadsarbe-
tarna har försökt spara det som går
att behålla. Som innerdörrar och
ekgolvet i två av rummen på övervå-
ningen. Härifrån har man en vidun-
derlig utsikt över Fegen, arrendator-
bostaden och logen. När vi besökte
pensionatet var inredningen ännu
inte på plats, och Christina i full färd
att jaga möbler i ”Selmas stil”.

- Min svärmor besökte Selma vid
flera tillfällen, och nu pumpar jag
henne för att få reda på hur det såg ut
då.

Vi får tro att Selma själv är nöjd
med det som nu är på gång i hennes
hus. 

- Vi i byalaget tycker det är väldigt
positivt att komma igång med en
verksamhet här, avrundar Claes Bol-
ling.

Tina Hjorth Svensson

Tel: 0325-511 42 • Fax: 0325-512 54
Hemsida: www.wastgota-plast.com

Vi tillverkar:

Påsar, slang,
säckar och folie

i polyeten
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Christina Andersson axlar Selma Andersson roll som husfru nu när
Selmas hus blir pensionat.

Selmas hus blir pensionat
Kalv

KALVFESTIVALEN
12-14 AUGUSTI

Nutida konstmusik - oväntade toner och
spännande möten

www.kalvsjogarden.com • Tel. 0325-512 34

-ett begr-ett begrepp i trivselbygdenepp i trivselbygden

RESTAURANGEN
Lunch vardagar 12-14.

Beställningar och arrangemang i övrigt.
Stängt i juli.

MÖTESPLATS FÖR UTVECKLING
PÅ LANDSBYGDEN

Ring eller besök oss för mer info.

                       



12 TRIVSELBYGDEN • 2005

KALV • Tel. 0325-510 60
Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Bygdens egen butik!

Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar

-EKOLOGISK SAFT & SYLT

Gårdsbutik med ”knacka-på-öppet”
Telefon 0325-540 64 eller 540 90

Däckservice
Reparationer

Smidesarbeten
Svetsning

Även försäljning av
batterier, smörjmedel m.m.

Tel. 0325-513 00
OL:S Mekaniska • Kalv • Fax 510 09

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

Kalv • Tel. 0325-511 55

Musik som inte hörs? 
Rörelse som inte syns?
Vansinniga ord? Klanger och
takter vi inte känner igen?
Då har du kommit till 
Kalvfestivalen.

Musikfestivaler har vi minsann hört
talas om, om vi inte rentav själva bevis-
tat ett antal. Rock, stök, tält och lera,
det vet vi ju, att så är det.

Inte i Kalv. För musikfestivalen i
Kalv har så gott som ingenting gemen-
samt med musikfestivalerna så som vi
känner till dem.

Modern konstmusik  
på landet

Den arrangerades för första gången
förra sommaren. Och arrangemanget
lät minst sagt osannolikt. Flytta den
moderna konstmusiken från storsta-
dens salonger och konserthus och pla-
cera den - i natursköna, lantliga Kalv. 

– Det var lärorikt för bägge parter,
säger Perarne Lindberg som i vanliga
fall driver den KRAV-märkta restau-
rangen Kalvsjögården men som i fjol
var en av de lokala förankringarna
kring arrangemanget.  

Oväntade konsertplatser
Kalvfestivalen är ett projekt som är

tänkt att fungera som en mötesplats
mellan musiklivets olika aktörer och
därigenom främja den nya konstmusi-
kens utveckling. Mötesplats, fast lite
annorlunda, blir det ju också i och med
den valda platsen. 

– Vi som bor här fick chansen att
upptäcka något nytt, säger Perarne
Lindberg och konstaterar i nästa ögon-
blick att ett aktivt kulturliv höjer statu-
sen på landsbygden. – Jag tror att

många av oss fick aha-upplevelser,
också från arrangörshållet.

Fjolårets festival blev en stor fram-
gång. Stor uppslutning från lokalt håll,
både vad gäller publikmässigt som
medhjälpsmässigt. Så vad var naturli-
gare än att göra om det?

– Men det känns dumt att bara
kopiera konceptet rakt av, säger Perar-
ne Lindberg och berättar att årets upp-
lägg är lite annorlunda.

Minikonserter och konserter på
oväntade platser, som i någon lada eller

ute i den stormfällda skogen ses som
ett nytt och spännande grepp. Och det
är inte bara i själva konserterna mötena
är tänkta att äga rum. 

– Vi kommer också ha seminarier
där alla kan delta för att prata om
musik och kultur.

All kultur bygger på någon form av
kommunikation. Kommunikation
innebär möten, med andra, med sig
själv eller med, tja, vem vet? I Kalv ska-
pas mötesplatsen. 

Tina Hjorth Svensson

Musik på sjön - ett av Kalvfestivalens arrangemang i fjol.

Eller varför inte på en balkong?

Festivalen som är en mötesplats
Kalv

Sedan urminnes tider har
Kalvs pastorat haft fyra för-
samlingar. Men från och
med årsskiftet bildar de fyra
församlingarna Håcksvik,
Kalv, Mårdaklev och Ö Frö-
lunda - Kindaholms försam-
ling.

– Församlingarna har blivit för små
enheter, förklarar diakon Katarina
Redegard. – Vi uppfyller inte längre
kraven Svenska kyrkan har för försam-
lingar, t.ex. firar vi inte längre guds-
tjänst varje söndag och helgdag i alla
fyra församlingarna. När vi blir en för-
samling har vi friheten att fira fyra
gudstjänster varje söndag, men det är
även möjligt att endast ha en guds-
tjänst.

En församling medför ett kyrkoråd,
istället för fyra som tidigare, och krä-
ver därför färre förtroendevalda.  

Sedan länge arbetar pastoratet för
samarbete över församlingsgränserna.
Här finns bl.a. en grupp som planerar
”predikoturerna” och i  april anordna-
de de kyrkliga arbetskretsarna en
gemensam kvinnofrukost i Håcksvik.
Över femtio kvinnor i varierande åld-
rar samlades i Håcksviks församlings-
hem för såväl andlig som lekamlig spis.

Spännande utmaning
Det är genom aktiviteter av den

arten som Katarina Redegard hoppas

att de nuvarande församlingarna ska
arbeta vidare på att skapa och fördjupa
en god sammanhållning i den nya för-
samlingen Kindaholm. Att ta vara på
alla goda krafter och gå över ortsgrän-
serna. För gudstjänst varje vecka kom-
mer det bli också i fortsättningen.
Även om man kanske måste ta sig en
bit hemifrån. Arbetskretsar och barn-
verksamhet kommer att fortsätta i
varje socken. Det är naturligt och vik-
tigt att ha kvar närheten till kyrkans
verksamhet.

– Det är inte konstigt- att man kän-
ner sorg över att det inte förblir som
förr, då det var gudstjänst i alla kyrkor-
na varje söndag, säger Katarina Rede-
gard och konstaterar i nästa andetag

att samhället förändrar sig, antalet
människor minskar. – Detta hör sam-
man med att landsbygden utarmas på
många sätt, vilket lätt ger en känsla av
hopplöshet, vanmakt och missmod.
Det är så oerhört viktigt att vi inte fast-
nar i hopplösheten utan arbetar mot
den. Kyrkan vill förmedla hopp, i en
av pingstdagens texter säger Jesus till
sina lärjungar och till oss att vi inte ska
tappa modet!

Själv ser hon sammanslagningen
som en spännande utmaning.

– Det ska bli roligt att tillsammans
söka Guds vilja här i Kindaholm
utifrån de gåvor och erfarenheter som
människorna i de olika socknarna har.

Tina Hjorth Svensson

Fyra kyrkor - en församling. Vid årsskiftet bildar Kalv, Håcksvik,
Mårdaklev och Ö Frölunda Kindaholms församling.

Fyra kyrkor - en församling
Kalv

                                            



Hus för livskvalitet

www.borohus.se        0325-186 20

www.vastkustvi l lan.se        0325-186 00

Skräddarsydd frihet
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Vi har hyreslägenheten du söker!

Solidhus erbjuder dig en
bostad i enfamiljshus, radhus,

parhus samt flerfamiljshus
i trivsamma miljöer.

ETT FASTIGHETSBOLAG I MJÖBÄCKSGRUPPEN

Tfn 0325- 61 81 90     www.solidhus.se

Vill du också bo bra?
Kontakta oss för
mer information!

Sommartid är 
korsordstid... 

...lägg dig i hängmattan, slå dig ner i favoritfåtöljen, eller var
du nu trivs bäst. Plocka fram en penna och gnugga geniknölarna. 

Skicka lösningen senast 31/8 till: Trivselbygden, Box 4025,
512 04 ÖVERLIDA

Märk kuvertet med “Korsord”.

De fem först öppnade rätta svaren vinner
en Trivselbygden T-shirt 

Vi vann i fjol! 
En mängd svar på förra årets korsord landade i Trivselbygdens 
brevlåda. Huvuddelen av insända bidrag kom från ”utsocknes”.  

Följande 5 vinnare får varsin Trivselbygden T-shirt
Ann-Marie Johansson, Kycklingsstigen 2, 311 92 Falkenberg

Berith Johansson, Saturnusvägen 7, 512 65, Mjöbäck
Ellen Hildingsson, Floravägen 29, 294 34 Sölvesborg

Anita Tabäck, Dotorp 270, 442 72 Kärna
Evy Rosengren, Backagårdsvägen 10, 432 92 Varberg

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr/Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Storlek på T-shirt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                        



Vi jobbar med marknadens bästa teflon-
lackskydd (med hela 12% PTFE). Tefcar ger 
otroligt blanka och lättskötta bilar och vi be-
höver inte ställa några krav på årliga kom-
pletteringar.

Vi finns representerade på ett 30-tal orter i 
Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste 
Tefcar-Center eller besök vår hemsida.

Vi gör din bil
otroligt blank
och lättskött!

Här finns ditt närmaste Tefcar-Center:
Mjöbäck: Lundins Allservice • 0325-343 78
Varberg: Gör-det-själv-hallen • 0340-925 00
Falkenberg: Hedens Lack • 0346-190 01
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Tillverkning av
väggelement och åkeri

för MJÖBÄCKSGRUPPEN

Välkommen till mysiga Mjöbäck

Dagens Lunch
serveras måndag - fredag
kl. 11.30 - 14.30
Husmanskost
avhämtning

Pizzakvällar
Fredag & Söndag.
kl. 17.00 - 21.00
Pensionärsrabatt 10%
Lördagar stängt

fr.47:-

Mjöbäcks Café & Pizzeria

Välkomna hälsar Marina och Ekrem
Mjöbäcks Café & Pizzeria · Tel 344 44

BJÖRKELID (STT)

Många gamla byggnader,
som hembygdsstugor, är
försedda med spåntak.
Spåntaken var nästan revo-
lutionerande på sin tid, men
konsten att hyvla spån föll
sedermera ur bruk. En som
tagit upp den gamla tradi-
tionen är Jan Jakobsson på
Björkelids Snickeri.

I mitten av 1800-talet började det
i och med industrialiseringen bli bil-
ligt med spik. Därigenom inleddes
spåntaksepoken och de gamla torvta-
ken övertäcktes av fjälliknande
spånplattor. Det blev också lättare att
bygga större hus, eftersom spåntak
vägde mindre än de tidigare torvta-
ken. Så småningom ersattes emeller-
tid spånen av än mer moderna mate-
rial, och spånhyvlingen mer eller
mindre försvann. 

För ett antal år sedan hjälpte Jan
Jakobsson en äldre herre som i sin
ägo hade en gammal spånhyvel.

- Jag fick den och moderniserade
den en aning, berättar Jan som har en
viss faiblesse för gamla maskiner (det
finns fler i hans verkstad hemma på
Björkelid).

Med hjälp av lite kontakter bland
äldre med erfarenheter från spånhyv-
ling, kunde Jan också sätta igång, på
hobbybasis. Och snart ringde de från

Östra Frölun-
das hem-
bygdsför-
ening. Kunde
Jan ordna
nytt tak på
hembygdsstu-
gan? Jodå.
Det kunde
han nog.

Så går
det till
- Först och

främst får
man gå ut i
skogen och
leta upp ett
lämpligt träd.
Det måste vara rakt och inte ha för
många grenar.

Trädet, främst en gran eller fura
(förr användes ofta asp), fälls, barkas
och kapas i rätt längd, dvs. upp till 60
cm. Sen sätts spånhyveln igång.

- Det ska vara färskt, säger Jan och
berättar att man förr hölls med spån-
hyvlingen på vintern. När alla spånen
är hyvlade, det kan bli ganska många,
100-120 spån per kvadratmeter tak
behövs, är det dags för läggning.

- De läggs omlott, så det blir 4-5
lager, visar Jan och berättar att det
sätts en spik i varje spån.

Hur länge håller ett spåntak?
- Taket grånar med tiden, sen beror

hållbarheten på hur mycket taket
lutar. Men upp emot 15 år bör det
kunna hålla. Spikarna på de gamla
taken rostade ju, så då kunde det
hända att taket blåste bort.

Att hyvla takspån är ingen heltids-
sysselsättning för Jan, han ser den
mer eller mindre som en hobby.
Genom sin firma, Björkelids Snickeri
är han främst sysselsatt med renove-
ringar av olika slag, ofta specialtill-
verkning. 

- Jag gillar kluriga saker, säger han
och pekar på det senaste maskinför-
värvet – en maskin man kan använda
för att ta fram gammaldags lister.

Tina Hjorth Svensson

Jan Jakobsson gillar gamla maskiner och kan med
sin gamla spånhyvel ordna fram takspån till gam-
maldags spåntak.

Jan hyvlar spåntak
Mjöbäck
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Flexibilitet ansvar och kvalitet
Allt efter era önskemål i stort och smått

Se vår hemsida: www.arvidssonssnickeri.se

- Titta på den här lilla kot-
ten. Erland Svensson pekar
på den utsirade kotten som
bär upp predikstolen i Mjö-
bäcks kyrka. - Den är
Johannes Johanssons sig-
num och sitter på alla hans
predikstolar.

Tillsammans står Johannes Johans-
son (1821-1881) och hans far Johan-
nes Andersson (1780-1860) för över
30 predikstolar, placerade i kyrkor
runt om i västsverige. 

Nyligen färdigställdes en samman-
ställning av de kyrkoutsmyckningar
de både legat bakom av en av Erlands
släktingar, Bo Anghem från Onsala,
också en ättling till de båda Johannes.

- Den sammanställningen har vi
nu fått till hembygdsföreningen,
berättar Erland.

Från sammanställningen har också
en broschyr tagits fram som visar några
av de verk far och son förfärdigat.

Verktygen finns kvar
Freden, vaccinen och potäterna var

det enligt Tegnér, som låg bakom
artonhundratalets befolkningsök-
ning. Ett stort antal kyrkor byggdes,
och duktiga bildhuggare var efterfrå-
gade. 

Johannes Andersson (fadern) hade
redan som lärling färdigställt prediks-
tolen i Östra Frölunda och han kom

att färdigställa ytterligare tjugofyra
stycken under sin levnad, liksom ett
flertal altaruppsatser. Historien för-
täljer att Johannes var en liten man
som höll låg profil, så när de fina her-
rarna som kom för att inviga Caroli
kyrka i Borås såg den lille gubben i
grå vadmalsrock undrade de vad det
var för en kurre. – Jo, dä ä liasom ja
som gjort den där altaruppsatsen, löd
svaret och gubben hamnade genast
på hedersplats.

I hembygdsstugan Tokabo, finns
sonen, Johannes Johanssons verkstad
ännu kvar. Här bevarar hembygdsför-
eningen svarven och de andra redska-
pen han och fadern använde under
tillverkningen av alla de predikstola
och altaruppsatser som pryder kyr-
korna runt om i västsverige.

Tina Hjorth Svensson

Här, i verkstaden i
Tokabo, svarvades
många av de delar 
till de prediksstolar
som far och son 
tillverkade mellan
1814 och 1880.

Erland Svensson beundrar sin förfader Johannes
Johanssons yrkesskicklighet. Predikstolen i Mjö-
bäck är bara en av de många predikstolar i västra
Sverige som vuxit fram under hans och hans far
Johannes Anderssons händer.

Västra Sveriges predikstolar gjordes i Mjöbäck
Mjöbäck

Vackert skuren ornamentik 
från 1800-talet.

                       



Bor man på landsbyden får
man hålla till godo med
gammalt uttjänt skräp som
storstaden ratar. Fel. Fel.
Fel. Åtminstone om man
bor i Mjöbäck med omnejd.
Här finns nämligen Sveriges
modernaste brandbil.

Räddningstjänsten i Mjöbäck, med
totalt sexton deltidsanställda brand-
män, täcker i princip hela Trivselbyg-
den. Holsljunga, Östra Frölunda, Kalv,
Mårdaklev, Älvsered och en bit in mot
Älekulla tillhör det närmaste upptag-

ningsområdet.
– Men när det kniper kan vi också

åka som andrastyrka upp mot Axelfors,
Håcksvik och vi samarbetar också med
Mark, berättar Fredrik Sunnderdahl,
brandman nummer 659.

Värst när barn 
inblandade

Den nya bilen är en kombinerad
släck/räddningsbil och är det moder-
naste brand- och räddningsfordon
man som finns i Sverige. Använd-
ningsområdet täcker in alla typer av
räddningsuppdrag oavsett om det är
bränder eller andra typer av olyckor.  

- Vi har som tur var inte haft några

större olyckor de senaste åren, säger
Peter Brorsson och nämner storbran-
den på Ellebäckstorp 2002 som den
största.

Att de stora olyckstillbuden varit
ganska få, är ingenting brandmännen
i Mjöbäck är ledsna för.

- Man längtar ju inte efter trafik-
olyckor direkt. Visserligen är en
vilalbrand en tragedi, men då är det
för det mesta bara materiella skador,
säger Jens Bengtsson, det värsta är när
det är barn inblandade.

Då finns i och för sig brandnallen
Flammy som ständig passagerare i
bilen. 

Räddar liv och egendom
- Räddningstjänsten är ju så myck-

et mer än att bara släcka bränder,
påpekar Ari Sipilä.

Vattenläckor i källaren med påföl-
jande översvämning som följ är ett
exempel på när räddningstjänsten kan
tillkallas. 

- Att rädda liv och egendom är vårt
uppdrag, konstaterar Stefan Brorsson
som aldrig tycker det är fel att ringa
112.

- Här nere är folk väldigt vana vid
att klara sig själva, så om någon ring-
er om en gräsbrand är det verkligen
en brand. Då har han redan försökt
släcka själv tillsammans med grannen.

Fler nyheter
Förutom den sprillans nya brand-

bilen som står och glänser i beredskap
väntar under hösten en utbyggnad av
brandstationen. 

- Det blir en överbyggnad som
kommer ge oss bättre omklädnings-
rum, säger Fredrik Sunnerdahl och
berättar att det också finns som för-
slag att räddningstjänsten i Mjöbäck
ska få åka på IVPA-larm (i väntan på
ambulans).

- Inte så att vi ska komma istället
för ambulansen. Men vi kan komma
snabbare och eftersom vi kan akut-
sjukvård kan vi hjälpa till medan man
väntar på ambulansen, förtydligar
Jens Bengtsson.

För det ”superhjältarna” i Mjöbäck

brinner för, är just det där att kunna
hjälpa andra människor.

- Man vet aldrig vad som väntar
när man åker på ett larm, säger Ari
Sipilä, inget larm är det andra likt. 

- Det ger en tillfredsställelse när
man kan hjälpa till, fortsätter Fredrik
Sunnerdahl.

Och så är det förstås ganska roligt
att få åka brandbil. Speciellt en så
sprillans ny som den som finns i 
Mjöbäck.

Tina Hjorth Svensson

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank

Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01

Gå i pension snart?
Långt till pensionen?

Oavsett när du går i pension är det många frågetecken
som behöver redas ut och blanketter som skall fyllas i.

Kontakta vår rådgivare  Anders Trulsson eller
Thomas Nielsen för kostnadsfri genomgång.

0325/327 00
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Skräddarsytt för vardag och fest!
Du har säkert en tydlig bild av hur

du själv vill ha ditt nya hem.

Med oss kan du fullfölja
alla dina tankegångar.

MjöbäcksVillan erbjuder dig ett
mycket stort urval, från de traditionella

till de modernaste av idéer.

Valet är ditt. Hittar du inget i vår
idébank så ritar, projekterar och
bygger vi efter dina önskemål.

Välkommen!

Sveriges modernaste brandbil har brandmännen Peter Brorsson,
Stefan Brorsson, Jens Bengtsson, Ari Sipilä, Fredrik Sunnerdahl och
deras kollegor på Räddningstjänsten i Mjöbäck. 

Här finns Sveriges modernaste brandbil
Mjöbäck
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På Mjöbäckspannan har man tillverkat betongpannor sedan 1962. 
Pannor i olika varianter och färger, men alla med samma egenskaper 
och långa livslängd. Du hittar dem hos oss. Välkommen.

Håller våra betongpannor en livstid?
– Ja, om du blir 100.

ÅF
Besök vår hemsida www.mjobackspannan.se

Där hittar du vår närmaste återförsäljare.
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Sköna Hus AB • 512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-344 80 • Fax 0325-344 90 • Mail info@skonahus.se • www.skonahus.se

Hur ditt drömhus ser ut vet bara du!
Vi bygger ditt hem efter dina speciella

drömmar och behov!

Monicanders
Tel. 0325-340 04  •  512 65 MJÖBÄCK

Nygrillat!
Kyckling - färsk, marinerad minst 1 dygn

Spare-Ribs
Kamben

420m2 fräsch butik mitt i Trivselbygden.

Ett bra dagligvaruutbud med fina erbjudanden 
varje vecka.

Läckert mångfald i manuella 
chark-/delikatessdisken.

Färsk och fräsch frukt/gröntavdelning.

Vi bakar själva småbröd och kaffebröd 
varje dag.

Färskt matbröd varje dag.

Välkommen tillVälkommen till

Torsdag-Lördag
Torsdag-Lördag

ÖPPETTIDER
Måndag-Torsdag 9-18
Fredag 9-19
Lördag 9-14

med vår omtyckta kryddning

HYDROKORT • UNO-X-KORT • ICA-KORT • ALLA BANKKORT

Automatstation med bensin och diesel.
Sedel eller kontokort

Verksam i bygden sedan 1979

Mjöbäcks
Bokförings- & Revisionsbyrå AB

512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70

Vi tillverkar trappor och övriga snickerier!

TORSTRÖMS 
SNICKERIFABRIK

Mjöbäck, tel. 0325-341 27
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– TOKABO –
Mjöbäcks Hembygdsgård

Öppen för visning!
Onsdag 6, 13, 20, 27 juli kl. 18.00 - 20.00

Kaffeservering

Välkomna!Välkomna!Välkomna!

Allt
inom glas!

Mjöbäcks Glas AB
 Mjöbäck: Tel. 343 06 • Svenljunga: Tel. 61 13 77

Taktil massage
& Samtal

ELSKEELSKEss

Yogakurser
Presentkort • Hälsokost

0325-342 04

BYGGMATERIAL
TILL RÄTTA PRISER!

Allt ovan grund för renovering
och nybyggnad, även överskotts

mtr. från  hustillverkningen.
Hemköres om Du vill!

Vid fabriken i Mjöbäck.
tel. 0325-186 16, 186 00
Öppet månd-fred 07-17

Skira dimslöjer stiger ur
Ätran där morgonsolens
strålar träffar vattnet. Det är
alldeles tyst - om man bort-
ser från lite glatt fågelkvit-
ter. Det är dags för årets
första golfrunda.

Vi greppar bagen och strosar mot
första utslaget, vid Mårdaklevs gamla
skans. Här försvarades Sverige mot
de inkräktande danskarna på 1600-
talet. Det är nästan så man kan ana
konturerna av soldaterna och deras
musköter i morgondiset. Var det inte
ett kanondån där i fjärran?

Vi peggar upp och Kjell svingar
sin metalwood. 

– Asch, det var en dålig träff.

Bättre nästa gång
Oturen håller i sig. Måste vara

ringrostig efter vintern. Vid tionde
hålet, banans svåraste, får Kjell plik-
ta. Och även om nästa träff blev
bättre, hamnade bollen rakt i vatten-
hindret. 

Han droppar en ny boll och
plockar fram järnsjuan.

– Ja, den går som vi vill.
Men vi når inte ända fram till

greenen. Ett kort inspel med pitchen
och där väntar hålet. Men puttern är
inte samarbetsvillig, det blir ett rik-
tigt dåligt hål. Vi tar igen det på
nästa. Eller nästa. Eller nästa runda.
Det är det som är tjusningen. Att det
alltid kan gå bättre nästa gång. Eller
hoppet om att göra en lika bra runda
igen. Och så det där med naturen
här längs Ätran. Lugnet. Stillheten.

Låta ögat vila och själen fyllas av ro.
Samtidigt som kroppen fått en härlig
promenad.

Sen bestämmer vi oss för en härlig
brunch på Klevs gästgiveri. Ätrada-
lens GK stoltserar nämligen med
hela två nittonde hål, cafeterian i
klubbhuset och det anrika gästgive-
riet som kanske rentav höll 1600-
talets soldater med kost och logi.

Ajajaj, rakt ner i vattenhindret!

Nittonde hålet? Nja, en cafeteria finns på golfklubben och Klevs Gästgiveri lockar inte bara golfare som
är sugna på en stadig brunch efter rundan.

Kjell Andersson rensar gärna
hjärnan med en golfrunda.
Vem vet - det kanske är något
att rekommendera i dessa
stressiga tider vi lever i.

Vacker och rofylld är Ätra-
dalens golfbana som ger en
lagom promenad i härlig miljö.

Årets första golfrunda
Mårdaklev
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Ätradalens GolfklubbÄtradalens GolfklubbÄtradalens Golfklubb

Ätradalens Golfklubb, Klev, 512 62 Mårdaklev
För info, ring 0325-502 80 • www.atradalensgk.com

Greenfee - Ingen kö - Lätt att få bra tider!

Servering - Golfshop - Golfbil - Klevs Gästgiveri

NYBÖRJARKURSER • LEKTIONER m.m. • NYA UTBILDNINGEN

Medlemsskap - Ingen kö - Bra villkor. Välkommen till Ätradalen!

Vi erbjuder golfaren en
vacker och lättillgänglig
parkbana i det natursköna
Ätradalen.

Golfa i en avkopplande
och avstressande miljö.

Välskött bana, teknisk,
lätt kuperad och med
mycket bra greener.

Banan är en komplett
18-hålsbana med driving-
range, chipping-green
och putting-green.
Bra övningsområden m.m.

Kvalitetsmöbler
från bygden

ALNÄS
MÖBELFABRIK AB

ALNÄS MÖBELFABRIK AB • MÅRDAKLEV
Tel 0325-504 00 • www.alnas.se • E-post: info@alnas.se

– Man har bara ett liv, säger
Ute, som lämnade ett välbe-
talt men stressigt jobb för
att bli antikhandlare i den
gamla kvarnen. 
De vackra omgivningarna,
lugnet, grannarna och när-
heten till affären gör livet i
Mårdaklev perfekt.

Ätrans brusande överröstas nästan
av hammarslagen inifrån kvarnen.
Utes son Marcel och medhjälparen
Sammy dotter Rebecka Johansson är
i full färd att göra mer plats för antik-
viterna. Mjöldammet som fortfaran-
de impregnerar träet ryker. 

Sju hus med antikviteter
Det var i augusti för två år sedan

som Ute för första gången fick syn på

kvarnen i Mårdaklev. Då var hon i
färd att köpa det gamla rörläggeriet,
beläget bara några hus bort. 

– Jag blev förtjust i kvarnen och
bad mjölnarfrun säga till om den blev
till salu någongång.

I november samma år rustade Ute,
tillsammans med medhjälparen
Sammy upp det gamla rörläggeriet
och fyllde det med antikviteter. 

Så småningom kom beskedet från
mjölnarfrun, jodå, kvarnen var till
salu och Ute slog till direkt. 

– Se på läget, det är fantastiskt,
utbrister hon.

Redan i fjol öppnade Mårdaklevs
Antik & Kuriosa i kvarnen och kun-
derna började strömma till. Idag är
kvarnen (och ytterligare sex hus) fulla
med antikviteter och andra spännan-
de prylar som också säljs via internet.
Det som alltid varit ett brinnande
intresse, och en hobby, har idag blivit
en dröm i uppfyllelse.

Tina Hjorth Svensson

Ute lämnade en välbetald men
stressig tillvaro för att ägna sig
åt antikviteter i Mårdaklevs
gamla kvarn.

Många gamla och vackra ting
har tagit över efter spannmål
och mjöl i Mårdaklevs kvarn.

Nu mals det inte längre något mjöl i Mårdaklevs kvarn - istället är
kvarnen fylld av antikviteter och kuriosa.

Utes dröm gick i
uppfyllelse

Mårdaklev
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Mårdaklev • Tel. 0325-500 01
Mån-Fre 9.30-18.00 • Lör 9.30-13.00 • Sön 11.00-13.00Mån-Fre 9.30-18.00 • Lör 9.30-13.00 • Sön 11.00-13.00Mån-Fre 9.30-18.00 • Lör 9.30-13.00 • Sön 11.00-13.00

OMBUD FÖR:OMBUD FÖR:OMBUD FÖR:
Systembolag • Svenska Spel • ApotekSystembolag • Svenska Spel • ApotekSystembolag • Svenska Spel • Apotek

• Manuell chark
• Bensin
• Kringlans Bröd
• Refillkort

Välkommen till Klev!
Hembygdsgård • Museielanthandel • Hantverk Träd-

gård • Gästgiveri • Promenadstigar

Hembygdsgårdens/Lanthandelns öppettider:
Söndagar maj-aug.: 14-17  •  Dagligen 3 juli - 7 aug.: 12-17

Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING 

Mårdaklevs 
Industri AB

Ett företag i -koncernen

Telefon 0325-179 70

Besök vår fyndbutik

Metarevägen 3, 512 62 Mårdaklev • Tel. 0325-500 09

Vällagad mat i vacker och rofylld miljö.
Information & bokning: 0325-500 25

Mårdaklev

Efter många års flyttande
har Henry och Anita Ottos-
son packat upp resväskor-
na för gott. Hemma i Anitas
föräldrahem i Boda.

Och trots att Henry ursprungligen
kommer från grannorten Kalv, var
det faktiskt inte här hemma det sa
klick. 

– Nej, det var när vi studerade i
Göteborg, berättar Anita som under
den perioden upptäckte bästa kompi-
sens storebror.

Lagom efter giftermålet blev
Henry erbjuden en kombination av
utbildning och arbete i Amerika
under två år. Att han skulle tacka ja
var inte självklart. 

– Dels väntade vi vårt första barn
och Anita måste i så fall avbryta sitt
arbete som sjuksköterska. Amerika
lät dock så spännande att vi beslöt oss
för att tacka ja. 

Henry åkte först och deltog i en
introduktionskurs och fick sedan
fältplacering i Washington på ameri-
kanska västkusten. Dottern Anna
föddes i Göteborg i augusti 1967 och
efter några månader tog Anita Anna
med sig till Seattle och Henry.

– Vi visste inte om Henry skulle
hamna i Ohio, Alabama eller New
England, så vi bodde på ett lägen-
hetsmotell. 

Det blev West Springfield i Massa-
chusetts och den lilla familjen bilade

tvärs över kontinenten. 

Sundsvall, Täby och Säffle
Efter Amerikaäventyret väntade

Sundsvall och pappersbruket på
familjen Ottosson. 

– Det var en intressant period,
berättar Henry som då arbetade
mycket mot och i de forna öststater-
na.

Han berättar om det stängda Sov-
jetunionen, teknikembargot och
visumkrånglet under den här perio-
den.

– Det var tal om att vi skulle
etablera oss där och eftersom alla
visum skulle sökas personligen i
Stockholm, bestämde vi oss för att
flytta dit.

Det blev Täby, en förort strax norr
om stan, och det hus som barnen
Anna, John och Jenny fortfarande på
sätt och vis ser som ”hemma”.

– Vi flyttade dit i maj 1976 och då
blev Henry inkallad till repövning i
Östersund! minns Anita med ett
skratt.

Täby förblev familjen Ottossons
bas i tolv år, förutom det året hela
familjen for tillbaka till USA och
Arlington i Ohio.

Flyttade hemifrån
– När vi kom hem därifrån fick jag

jobb i Säffle, berättar Henry, och vi
frågade barnen om de kunde tänka
sig flytta dit.

– De bara skrattade, minns Anita.
Veckopendling kändes inte håll-

bart och Anita fick också jobb i trak-
ten, i Åmål.

Lösningen blev att föräldrarna flytta-
de hemifrån och barnen, nu 16, 18
respektive 20 år, bodde kvar hemma
på Altgränd i Täby.

– Det låter kanske lite galet, men
vi tänkte att vi ger det 1,5 år så kan vi
alltid flytta tillbaka igen, säger Anita.

Men satsningen fungerade och
Åmål blev parets nya hemvist.

– Sedan flyttades min arbetsplats
till Karlstad, berättar Henry, men då
ville vi inte flytta mer så jag pendlade
några år.

Huset därhemma i Boda hade
redan 1980 övergått i deras ägo och
fungerat som sommarstuga i alla år.
Boda är en skogsfastighet - och även
innan stormen Gudruns härjningar
finns alltid arbete i skogen.

– Jag hade redan tänkt att avsluta
mitt yrkesverksamma liv lite tidigare
än vid 65, berättar Henry som för
drygt två och ett halvt år sedan fick
möjlighet till tjänstepension.

– Huset fanns ju här, släkten var
kvar och hade väntat på oss, vårt hus
var det enda här i Boda som stod öde,
berättar Anita.

Flyttlasset gick igen. Hemåt den
här gången, ett beslut ingen av dem
ångrar även om det kan kännas lite
långt till det nya barnbarnet. Lille
Gustav, omkring ett halvår, följer
dock ofta med mamma Anna hem till
mormor och morfar i Boda.

Tina Hjorth Svensson

Henry och Anita Ottosson flyttade hem till Anitas föräldrahem. Väggmålningen ovanför öppna spisen ger
en vink om Bodas omgivningar. 

Henry och Anita flyttade hem
Mårdaklev

en bra bit av
Västsverige
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Att bo där man kan ha sin
egen häst i stallet runt hus-
knuten är många små (och
stora) flickors dröm. Så bor
Agneta Lindfors familj.

Agneta är en typisk hästtjej.
– Det gick aldrig över på mig,

skrattar hon.
Uppvuxen på Furubäck är hon

inte, men hon bodde strax intill.
Redan 1978 började hon hyra in sina
hästar här. Sina. Just, det. Fler än en.
Agneta föder nämligen upp fjordhäs-
tar. 

– Jag fick min första häst 1969, det
var en fjordhäst.

Tar ut grupper
Agneta föll för rasen och sysslade i

många år med uppfödning, en verk-
samhet som för ögonblicket ligger
lite i träda. Idag finns 8 hästar på
Furubäck, av dem är alla fjordingar
utom en welshponny, en connemara
och en new forest. 

Till Furubäck flyttade familjen för
snart nio år sedan. Då var minsting-
en, Moa, bara en vecka gammal. 

Hon, liksom sina syskon, Linus,
15, Petra, 13 och Anna, 11 är mer
eller mindre uppfödd på hästryggen
och sadlar vant på Inella inför foto-
graferingen i paddocken. 

Tävlar gör de allihop, femtonårige
Linus satsar på fälttävlan, en satsning
som tycks ge utdelning.

Pappa, Håkan Ebbesson, är den
enda i familjen som inte rider. Däri-
genom inte sagt att han slipper
undan.

– Han fick hästintresset på köpet
och hjälper till att fodra och stängsla.
Man måste ju hjälpas åt när man bor
såhär, säger Agneta. 

Alla barnen gör sin del i stallet.
Barnen, främst Linus förstås, hjälper
också till när grupperna kommer. 

– Det finns oerhört många fina
ridleder häromkring, åtminstone
gjorde det det innan stormen, säger
Agneta som för några år sedan öpp-
nade stallet för besökande. 

Ofta är det tyskar som finner upp-
levelsen att rida ner till sjön och bada
med hästarna fantastisk. Andra grup-
per kan bestå av en möhippa eller ett
tjejgäng som vill ut i naturen. Men
många gånger kommer barn som inte
ridit förr, för att prova på. Med vuxen
ledare förstås. 

– Man måste komma ihåg att häs-
tar är levande varelser och ta ansvar,
poängterar Agneta som uppskattar
besöken.

– Man träffar så många trevliga
människor.

Tina Hjorth Svensson

Petra på Lolita, Anna på Belladonna och Moa på  27-åriga Inella
(som är född på gården) har stallet runt husknuten.

Med hästen runt knuten
Mårdaklev

Med modern teknik går det
alldeles utmärkt att driva
företag på en plats och
själv befinna sig någon helt
annanstans. För ett år
sedan köpte Johan
Almqvist från Stockholm
City Look i Mårdaklev – och
han ser ingen anledning att
flytta på vare sig själv eller
företaget.

Än så länge får Johan Almqvist åka
mellan Stockholm och Mårdaklev
några gånger i månaden. Men, inköp,
leverantörskontakter, kundkontakter,
marknadsföring, planering, ekonomi
och administration kan lätt skötas
från annan plats, och ännu enklare
blir det när väl bredbandet är på
plats.

City Look är ett postorderföretag
med inriktning mot konfektion, häl-
soartiklar samt samlarprylar som
bilar och dockor. Försäljningen sköts
genom annonsering, och de kunder
som beställer erhåller City Looks
katalog tillsammans med sina varor.

- Damkonfektion, främst åt leisu-
rehållet och underkläder är basen,
förklarar Johan Almqvist som nu
också breddar utbudet med hälsopro-
dukter som antirynkkrämer, viktkon-
troll och en helt ny naturprodukt
som sägs påverka serotoninhalten på
ett positivt sätt. Lite av ett naturens
eget ”prozac”. 

Ortopediska inlägg och bovete-
kuddar för en mer ergonomisk sömn

är andra hälsoartiklar Johan Almqvist
tror på. Efter Johan Almqvist överta-
gande av företaget satsas också på en
bredare produktportfölj genom uni-
sex, som exempelvis en praktisk
reflexjacka – en framgångsrik pro-
dukt.

- Här i Mårdaklev är lokalkostna-
derna låga och personalen trofast, så
jag ser ingen som helst anledning att
flytta härifrån, konstaterar Johan
Almqvist nöjt.

Tina Hjorth Svensson

Kent Olsson från Östra Frölunda har jobbat på City Look i flera år
och är en av totalt fyra personer som är sysselsatta med bland
annat packning här i Mårdaklev.

City Look sköts från city
Mårdaklev

Mårdaklevs Kvarn
Gör ett besök i en annorlunda miljö på 400 m2

Vi har ett stort urval av både porslin, möbler,
lampor, konst och annan kuriosa

Öppetider
tisd-sönd kl. 12-17 · Tel. 0325-509 50

“Mitt i centrum” av Mårdaklev

Välkomna hälsar vi på Mårdaklevs Kvarn
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Måndag 23 maj
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 24 maj
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 25 maj
Östra Frölunda
19.15 Fotboll div. 5, KFF-Hemsjö

Torsdag 26 maj
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 27 maj
Öxabäck
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Hyssna IF

Lördag 28 maj
Kalv
Familjefest. 
Arr. Kalvs byalag, Hållbara bygder
Älekulla
15.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-Sandhult

Söndag 29 maj
Kalv
14.00-20.00 Backa Loge
Caféet öppet 
Öxabäck
Bilrally, samarrangemang med 
byalaget.

Måndag 30 maj
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 31 maj
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 1 juni
Öxabäck
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-FK Yugo.

Torsdag 2 juni
Mjöbäck
19.00 Fotboll div. 4, Hallevi 
Mjöbäck, Högvad-Sjömarken. 
Arr. Högvads BK
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 3 juni
Kalv
19.00 Fotboll div. 5, KFF-Byttorp

Lördag 4 juni
Håcksvik
Seriehoppning på ridbanan. 
Arr. Stallklubben.
Mårdaklev
9.00 Saml. vid Klev. Utflykt till 
Tranemo och Nittorp. 
Arr. Mårdaklevs Naturskydds-
förening.
Älvsered
16.00 Cykelfest, bygdegården.

Söndag 5 juni
Kalv
17.00 Fotboll, Södra B-reserv, 
KFF-Dannike.

Öxabäck
16.00 Friluftsgudstjänst på Långås.
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

Måndag 6 juni
Mjöbäck
14.00 Tipspromenad Annilsred. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.
Älekulla
13.00 Nationaldagsfirande. Samling
vid förs.hemmet. Arr. Byalagen och
Hembygdsföreningen i Torestorp-
Öxabäck-Älekulla.
Älvsered
10.00 Studiecirkel
Öxabäck
19.30 Sångkväll i Öxabäcks kyrka.

Tisdag 7 juni
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Torsdag 9 juni
Älvsered

14.00 PRO

Fredag 10 juni
Öxabäck 
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Kinnahults IF

Lördag 11 juni
Håcksvik
Klubbmästerskap, hoppning, dres-
syr, på ridbanan. Arr. Stallklubben.
Överlida
Sommarcupen i fotboll.

Lördag 12 juni
Älekulla
18.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-Byttorp
Överlida
Sommarcupen i Fotboll.

Måndag 13 juni
Östra Frölunda
Fotbollskola hela veckan, 
Hagavallen
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 14 juni
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 15 juni
Älvsered
Fotboll, fotbollsplan. Älvéna-Böljan

Torsdag 16 juni
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 17 juni
Holsljunga
19.00 Fotboll div. 4, Stråvi Hol-
junga. Högvad-Fristad. Arr. Hög-
vads BK.
Älekulla
19.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-Kindaholms FF.

Lördag 18 juni
Håcksvik
15.00 Håskarundan, Gå-lunka-
spring-cykla, på Allevi.
Arr. HIF Motionssektionen.

Mjöbäck
Disco Hagalund. Åk 0-3, 17.00-
18.30. Åk 4-6, 19.00-21.00. 
Arr. Byalaget.
Ö Frölunda
Cykelfest på Hids festplats.

Söndag 19 juni
Håcksvik
17.00 Fotboll Södra B-reserv, 
KFF-Älekulla.

Måndag 20 juni
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 21 juni
Håcksvik
19.00 Fotboll, div. 5, KFF-Horred
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Torsdag 23 juni
Holsljunga
14.00 Midsommarstången kläs vid
Högelycke (Hembygdstugan). 
Arr. Holsljunga Hembygds-
föreningen
Mjöbäck
23.00 Sommarnattsgudstjänst i 
Mjöbäcks kyrka.
Älvsered
14.00 PRO
Öxabäck
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Rävlanda AIS

Fredag 24 juni
Kalv
Backa Loge 12.30 Buffé
14.30 Dans
12.30-20.00 Caféet öppet
Holsljunga
14.00 Traditionellt midsommar-
firande vid Högelycke. 
Arr. Holsljunga Hembygdsförening.
Mårdaklev
14.30 Midsommarfest. Arr. 
Mårdakelvs Naturskyddsförening.
Älekulla
17.00 Midsommarfirande, Älekulla
Hembygdsgård. Arr. Älekulla 
Hembygdsförening
Älvsered
13.00 Midsommarfirande, 
bygdegården, Nabben.
Öxabäck
15.00 Midsommarfirande på 
Träningsplanen.

Lördag 25 juni
Östra Frölunda
14.00 Midsommarfirande i hem-
bygdsstugan Hulkeshult. 
Arr. Ö Frölunda Hembygdsförening

Söndag 26 juni
Kalv
15.00 Friluftsgudstjänst i hembygds-
stugan. Arr. Hembygdsföreningen
och Kalvs församling.
Holsljunga
15.00 Friluftsgudstjänst Hoofs 
predikosten. Arr. Mjöbäcks och
Holsljunga pastorat.

Måndag 27 juni
Holsljunga
19.00 Fotboll, div. 4, Hallevi 
Mjöbäck, Högvad-Äspered. 
Arr. Högvads BK

Älvsered
14.00 Boule
Överlida
12.15-13.00 Sommarmusik i Kind,
vid Mjöbäcks Sparbank. Musik-
skolans elever.
Öxabäck
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Viskafors IF.

Tisdag 28 juni
Mårdaklev
19.00 Fotboll div. 5, KFF-Hajom

Älvsered
10.00 Studiecirkel

Torsdag 30 juni
Älvsered
14.00 PRO

Söndag 3 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering på
Olofsbygget. Håcksviks Hembygds-
förening.
Arr. Hembygdsföreningen
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening
Mjöbäck
15.00 Friluftsgudstjänst, Tokabo.
Arr. Mjöbäcks Pastorat

Måndag 4 juli
Älvsered
14.00 PRO

Tisdag 5 juli
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 6 juli
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Visafton
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården
Tokabo öppen för visning. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Torsdag 7 juli
Älvsered
14.00 PRO

Söndag 10 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. Arr. Håcksviks 
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Brittas Bränneri öppet,
S. Ingärdebo. Arr. Håcksviks Hem-
bygdsförening.
Överlida
9.00-16.00 Överlida Marknad med
antik- och samlarmässa. 
Arr. Överlida IK
14.00 Marknadsgudstjänst i 
Överlida kyrka.

Måndag 11 juli
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 12 juli
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 13 juli
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet.19.00 Visafton
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården
Tokabo öppen för visning. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Torsdag 14 juli
Älvsered
14.00 PRO

Söndag 17 juli
Mårdaklev
12.00-17.00 Ekomuséets dag 
Öppet Hus. Arr. Mårdaklevs 
Naturskyddsförening.
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. Arr. Håcksviks 
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Såg, svarv, smedja m.m.
Demonstration, Kvarnagården. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.
Älvsered
13.00-17.00 Ekomuseets dag, 
Ulvanstorps tunnbrödbod.
Överlida
11.00-17.00 Gräne Gruva, guidning
och grillmöjlighet.

Måndag 18 juli
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 19 juli
Öxabäck
Ekomuseets dag på Prekebo
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 20 juli
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Visafton
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården
Tokabo öppen för visning. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Torsdag 21 juli
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 22 juli
Holsljunga
4H Riksläger, området öppnar
Mårdaklev
9.30 Slåtter kring Klev. Arr. 
Mårdaklevs Naturskyddsförening.

Lördag 23 juli
Holsljunga
4H Riksläger Stämma, uppbyggnad,
invigning.

Söndag 24 juli
Holsljunga
4H Riksläger, Stämma, forts., 
naturstig.
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. Arr. Håcksviks 
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks 
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Hembygdsförening.
13.00-16.00 Såg, svarv, smedja m.m.
Demonstration, Kvarnagården.
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.

Måndag 25 juli
Holsljunga
4H Riksläger, udda idrottsgren, 
trekamp.
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 26 juli
Holsljunga
10.00-12.00 Hembygdstugan
öppen i samband med Nordiska
4H-lägret. Arr. Holsljunga Hem-
bygdsförening
4H Riksläger, aktivitetsdag.
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 27 juli
Holsljunga
4H Riksläger, aktivitetsdag.
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Visafton
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården
Tokabo öppen för visning. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Torsdag 28 juli
Holsljunga
4H Riksläger, volleyboll.
Älvsered
14.00 PRO

Lördag 30 juli
Östra Frölunda
10.00 Fotbollsturnering, Hagavallen.
Arr. Ö. Frölunda IF i samarbete
med Mjöbäcks Sparbank. -Se annons-

Söndag 31 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Brittas Bränneri öppet,
S. Ingärdebo. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.

Måndag 1 augusti
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 2 augusti
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 3 augusti
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Visafton

Torsdag 4 augusti
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 5 augusti
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet öppet. 
19.00 Musiktävling
Holsljunga
19.00 Fotboll, div. 4, Stråvi
Holsljunga. Högvad-Limmared. 
Arr. Högvads BK

Älekulla
19.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-Bollebygd.

Ö Frölunda
14.00 Slåttergille, Hembygdsstugan,
Hulkeshult. Arr. Ö Frölunda 
Hembygdsförening.

Söndag 7 augusti
Holsljunga
14.00-16.00 Hembygdstugornas dag
öppet på Högelycke.
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.
13.00-16.00 Såg, svarv, smedja m.m.
Demonstration, Kvarnagården. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.
Mjöbäck
14.00-18.00 Hembygdens Dag 
20-årsjubileum i Tokabo. 
Öppet Hus med visning. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.
Mårdaklev
15.00 Friluftsgudstjänst. Arr. 
Mårdaklevs Naturskyddsförening.
12.00-17.00 Hembygdsgårdarnas
dag. Öppet Hus. Arr. Mårdaklevs
Naturskyddsförening.
Ö Frölunda
10.00-12.00, 14.00-16.00 Hem-
bygdsstugans dag, Hembygdsstugan
Hulkeshult. 
Arr. Hembygdsföreningen

Måndag 8 augusti
Älvsered
14.00 Boule

Torsdag 9 augusti
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Torsdag 11 augusti
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 12 augusti
Kalv
Kalvfestivalen Arr. Nutida musik.
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Musiktävling
Öxabäck
19.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Fritsla IF

Lördag 13 augusti
Håcksvik
11.00-16.00 Håcksviksdagen på
Allevi. Arr. Håcksviks Byalag.
Kalv
Kalvfestivalen Arr. Nutida musik.
14.00-21.00 Backa Loge, caféet
öppet. Nordisk Nutida konstmusik
Öxabäck
9.00 Slåttergille på Långås. 
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

Söndag 14 augusti
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering, 
Olofsbygget. 
Arr. Håcksviks Hembygdsförening.
13.00-16.00 Bonadsmuseet öppet,
Klockaregården. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.

13.00-16.00 Brittas Bränneri öppet,
S. Ingärdebo. Arr. Håcksviks Hem-
bygdsförening.
Kalv
Kalvfestivalen Arr. Nutida musik.

Måndag 15 augusti
Mjöbäck
19.00 Fotboll div. 4, Hallevi Mjö-
bäck, Högvad-Gällstad. Arr. Hög-
vads BK.
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 16 augusti
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 17 augusti
Älekulla
19.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-IF Bosna

Torsdag 18 augusti
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 19 augusti
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Musiktävling

Lördag 20 augusti
Mjöbäck
19.00 Knytkalas på Hagalund, 
Mjöbäck. Arr. Mjöbäcks Byalag.
Öxabäck
10.00 Öxabäcksloppet

Söndag 21 augusti
Älvsered 
13.00-17.00 Surströmmingsdag, 
Ulvanstorps tunnbrödsbod.

Måndag 22 augusti
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 23 augusti
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Onsdag 24 augusti
Öxabäck
19.15 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Alingsås FK.

Torsdag 25 augusti
Älvsered
14.00 PRO

Fredag 26 augusti
Kalv
14.00-23.00 Backa Loge, caféet
öppet. 19.00 Musiktävling
Holsljunga
18.30 Fotboll, div. 4, Stråvi
Holsljunga. Högvad-Dannike. 
Arr. Högvads BK
Älekulla
18.30 Fotboll div. 5, Äbyvallen. Äle-
kulla IF-Sätila SK.

Lördag 27 augusti
Älekulla
12.30 Rotekampen. Samling
festplatsen. Arr. Älekulla Samhälls-
förening

Söndag 28 augusti
Älvsered
13.00-17.00 Surströmmingsdag,
Ulvanstorps Tunnbrödsbod.

Måndag 29 augusti
Älvsered
14.00 Boule

Tisdag 30 augusti
Älvsered
10.00 Studiecirkel

Söndag 4 september
Mjöbäck
10.00-11.00 Tipspromenad, Mjö-
bäck. Arr. Byalagen i Mjöbäck och
Överlida.

Tisdag 6 september
Älekulla
19.00 “Tänk om” Teater med Fritea-
tern i Älekulla bygdegård. 
Arr. Bygdegårdsföreningen.

Lördag 10 september
Mjöbäck
15.00 Fotboll div. 4, Hallevi Mjö-
bäck. Högvad-Hestrafors. 
Arr. Högvads BK.
Överlida
11.00-17.00 Gräne Gruva firar
“Gruvans Dag”. Grillmöjligheter
Älekulla
15.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. Äle-
kulla IF-Hemsjö.
Öxabäck
Brokvarndagen
15.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-Ambjörnarps IF

Söndag 11 september
Håcksvik
15.00-16.00 Tipsrunda med cykel
eller bil, Olofsbygget. Arr. Håcksviks
Hembygdsförening.
Överlida
10.00-11.00 Tipspromenad, 
Överlida. Arr. Byalagen i 
Mjöbäck och Överlida.

Söndag 18 september
Håcksvik 
15.00-16.00 Tipspromenad på
cykel, Allevi. 
Arr. HIF Motionssektionen.
Mjöbäck
10.00-11.00 Tipspromenad i Mjö-
bäck. Arr. Byalagen i Mjöbäck och
Överlida.

Lördag 24 september
Holsljunga
15.00 Fotboll div. 4, Stråvi 
Holsljunga. Högvad-Mariedal. 
Arr. Högvads BK
Håcksvik 
19.00 Vinprovarkväll. 
Arr. Håcksviks Byalag.
Öxabäck
Sång- och musikgudstjänst i 
Öxabäcks kyrka.

Söndag 25 september
Överlida 
10.00-11.00 Tipspromenad, 
Toppstugan, Överlida. Arr. 
Byalagen i Mjöbäck och Överlida.
Öxabäck
15.00 Fotboll div. 6, Hagavallen.
Öxabäck Mark IF-IF Olsfors.

Lördag 1 oktober
Håcksvik
Hästutställning på Ridbanan. 
Arr. Stallklubben
Älekulla

15.00 Fotboll div. 5, Äbyvallen. 
Älekulla IF-Hajom

Lördag 15 september
Älekulla
Skållareds Marten.
Arr. Älekulla IF och SKF

Ö Frölunda
14.00 Brasafton, Hembygdsstugan,
Hulkeshult. Arr. Ö Frölunda Hem-
bygdsförening

Fredag 21 oktober
Öxabäck
19.00 Filmkväll i bygdegården. 
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

Söndag 23 oktober
Mjöbäck
18.00 Folklustspel m. Krogseredsa-
matörerna, Mjöbäcksgården. 
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Söndag 6 november
Överlida
17.00 Trollstigen - tipspromenad på
elljusspåret.

Söndag 13 november
Överlida
Hantverksmässa, Långehall. Skoj &
plojturnering. Arr. Överlida Hem-
bygdsförening.

Söndag 27 november
Mjöbäck
15.00 Julbazar i Mjöbäcksgården.
Arr. Mjöbäcks Byalag, Mjöbäcks
Bygdegårdsförening.

Söndag 11 december
Öxabäck
10.00-11.00 Jul på Långås. 
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

SOMMARÖPPET
i Trivselbygden

Kalv
Sommarcafé Backa Loge, utställning
av konst och hantverk, öppet 
dagligen kl 14.00-20.00, 15 maj-
31 augusti. Arr. Backa Logeföreningen

Mårdaklev
Hembygdsgården är öppen:
Söndagar 1/5-26/6 kl 14.00-17.00
Söndagar 14/8-28/8 kl 14.00-17.00
Dagligen 3/7-7/8 kl 12-00-17.00
9/7-7/8 Klevs hantverksgrupp, 
dagligen 12.00-17.00

Ö Frölunda
Sommarcaféet på Hids festplats 
håller öppet varje söndagefter-
middag från 29/5.

Överlida
Överlida Industri och Hantverks-
museum öppet söndagar kl 13-00-
17.00 under tiden  5/6-28/8.
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Kyrkor i 
Trivselbygden

ÄÄÄÄ llll eeee kkkkuuuu llll llll aaaa
kkkkyyyy rrrr kkkkaaaa

Mjöbäcks kyrka byggdes år 1851 efter det att den
gamla kyrkan, belägen på den gamla kyrkogården på
andra sidan landsvägen, blivit nedsynad. Detta var en
tid av svår nöd och fattigdom och församlingen fick
stöd genom en kollekt som upptogs i hela landet. Bygg-
mästare var Johannes Petersson från Sandhult. I tornet
insattes de två gamla kyrkklockorna som använts i den
gamla kyrkan. Den större var från början av hög ålder,
men vid en ringning 1831 sprack den och fick därför
gjutas om i Jönköping.  Predikstolen, altaruppsatsen
och nummertavlorna tillverkades av Johannes Johans-
son i Tokabo, som med stor säkerhet hade hjälp av sin
åldrige far, den kände predikstolmakaren Johannes
Andersson i Ölsbo. I början av 1900-talet skänkte
Johannes Bengtsson och hans hustru Lina en ny dop-
funt till kyrkan. Glasfönstren i koret härrör också från
samma tid och sattes tillbaka på sin plats vid en renove-
ring år 1992. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan
genom en omfattande genomgång som utfördes 1991-
1992 av kyrkomålaren Rose Bergström, Lidhult som
också är ansvarig för färtgsättningen. Gångmattan är
designad av Elisabeth Brenner, Holsljunga. Kormattan
är från 1968 och vävd av Agda Österberg.

HHHHoooo llll ssss llll jjjj uuuu nnnnggggaaaa
kkkk yyyy rrrr kkkk aaaa

Holsljunga kyrka är byggd 1834 och invigdes 1835.
Byggmästare var Johan Wennberg från Sandhult och
församlingsborna fick göra fria dagsverken. Tidigare
kyrkor har funnits på platsen, den närmast föregående
var byggd 1732 och ombyggd 1804. Kyrkan har restau-
rerats åren 1865, 1892, 1966 och 1995. Vid 1932 års
restaurering målade konstnären Einar Forseth en ny
altartavla och den gamla tavlan hängdes upp på lång-
väggen. Vid den senaste renoveringen svarade textil-
konstnärinnan Elisabeth Brenner, boende i Holsljunga,
för färgsättninge. De två kyrkklockorna gjöts 1787 av
Fries i Jönköping. Kyrkorgel har funnits sedan 1825
och lär ha tillkommit på initiativ av väckelsepredikanten
Jakob Otto Hoof. Dagens orgel togs i bruk 1977 och är
tillverkad av Tostareds Orgelfabrik. Dopfunten är från
1200-talet, och av äldre saker i kyrkan kan även näm-
nas en Karl XII:s bibel från 1703 och en mässkrud från
1800-talet. Två ovanliga gravplatser finns på kyrko-
gården: Komminister Johan Claessons grav som består
av en jordhög norr om kyrkan och den stora stenhällen,
som utmärker Jakob Otto Hoofs grav.

Håcksviks kyrka av 1826 års modell ersatte enligt ett
inventeringsinstrument från 1830 “en trång och mörk
trädkyrka af okänd men ansenlig ålder”. Genom fynd
av spån vid gravgrävning kan man konstatera att den
äldre kyrkan var spånklädd och rödmålad. I tornet har
använts trävirke från den gamla kyrkan, och där kan
man se rester av de målningar som en gång prydde den
äldre kyrkans tak.

Kyrktornet har en egen historia. 1773 skriver 
geografen Tuneld i sitt geografiska verk över Sverige
“Dess kyrka har ett märkeligt torn för dess ålders, stark-
hets och fordna nyttas skull; emedan det då Skåne, 
Halland och Blekinge hörde till Danska Kronan, tjente
i ofredstider på denna då varande gränsorten till ett
Vakt- och Försvarshus.” I innerväggarna kan man se
skottgluggar, genom vilka Håcksviksborna i ofredstider
kämpat mot de danska inkräktarna. Enligt traditionen
skall kyrktornet ursprungligen ha stått någonstans mel-
lan Kalvsjön och Fegen, men när Halland blev svenskt
behövdes det inte som försvarstorn och 
flyttades då till sin nuvarande plats. 

Någon forskare menar, att det är gränsen som blivit
flyttad, och att den en tid följt ån, som rinner helt nära
kyrkan. Värt att notera är att kyrkklockorna från början
var upphängda i en fristående klockstapel. Inte förrän
1769 blev tornet klocktorn. Fram till 1791 fanns inte
någon dörr mellan tornet och dåvarande kyrka.

Av de två kyrkklockorna är den stora från tidig
medeltid. Lite skrap från en kyrkklocka var en viktig
beståndsdel i äldre tiders läkemedel, och nog har Håck-
sviks gamla kyrkklocka fått släppa till en del metallspån
som ingrediens i ortsbornas mediciner. Dopfunten från
tidig medeltid fick även i fortsättningen göra tjänst vid
dopförrättningar. Den nya altaruppsatsen och den nya
predikstolen tillverkades av den kände träsnidaren
Johannes Andersson, Ölsbo, Mjöbäck. Den gamla
altartavlan tillverkad 1727  förvisades till kyrkvinden,
men 1927 fick den åter sin plats inne i kyrkan, nu
framför dopfunten.

Älekulla kyrka är uppförd av otuktad gråsten med
torn av trä. Äldsta delen är från tidig medeltid, den är 
tillbygd under 1600-talet och 1794. Tornet, som är av
trä, byggdes 1877, och 1935 tillkom en sakristia i 
samband med att värmeledning installerades.

Innertaket är försett med målningar med bibliska
motiv, föreställande de sex skapelsedagarna. I kortaket
föreställer målningarna Adam och Eva i paradiset samt
syndafallet. Det är inte många kyrkor i vår bygd som
har så väl bevarade målningar av den kände kyrkom
ålaren Dietleff Ross. Även predikostol och baldakin 
har fina målningar och alla bänkgavlar är målade med
olika motiv.

På den nu använda altartavlan syns Jesus på korset
och en man och fyra kvinnor i tillbedjan. Därunder
finns en bild av instiftandet av nattvarden. På altaret
står två större ljusstakar från 1700-talet. Dessa är 
möjligen skänkta av målaren Ditleff Ross när han måla-
de kyrkan.

En välbevarad altaruppsats hänger på kyrkans södra
långvägg. Den är från 1697, då Carl XI regerade i 
landet.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten av täljsten,
rikt utsirad, en så kallad Starrkärrsdopfunt, från medel-
tiden.

Storklockan är från 1590-talet med mynt ingjutna i
överkanten. Lillklockan är från 1732 och har följande
maningsord inskrivna: “Bed och lova Herren Gud, när
du får höra mitt ljud. När du hör mig ringa, klämta,
med din andakt inte skämta!”

Älvsereds gamla kyrka var en träkyrka, belägen ca.
en km söder om nuvarande kyrkoplats vid Stommen.
På grund av bristen på sten inom lämpligt avstånd och
församlingens fattigdom byggdes också den nuvarande
kyrkan i trä 1836-37. Kyrkan ritades av Theodor
Edberg och invigdes i december 1838. Altaruppsatsen
och predikstolen är tillverkade vid kyrkans byggnadstid
av snickaren Johannes Andersson i Mjöbäck. 1921
utbyttes altarprydnaden mot den nuvarande altartavlan
målad av boråskonstnären John Hedeaeus.

På 1200-talet fanns i närbelägna Fagered en “dop-
funtsverkstad”. Därifrån stammar den gamla stenfun-
ten, troligen kyrkans äldsta inventarium. 

Älvsreds kyrka har en av landets äldsta i bruk varan-
de kyrkklockor, gjuten av mäster Håkan redan på
1300-talet och försedd med runinskrift. Många dåtida
klockor har spruckit, gjutits om och fått nya inskrifter,
men Älvsereds klocka har klarat sig. Den andra kyrk-
klockan köptes från Mårdaklev 1875.

Överlida Kyrka. På kyrkans hemsida www.svenska-
kyrkan.se/mjoback står att läsa: ”Vi är en del av den
kyrka som inte 
känner några gränser utan sträcker sig mot alla 
människor och vill inlemma dem i en ny gemenskap
med Gud och andra”.

Kyrkans aktiviteter i Överlida kretsar kring kyrk-
byggnaden som var färdigbyggd 1963. Invigningen 
förrättades 1963 av biskop Bo Gierts. Kyrkan ritades av
arkitekt Nils Halla, bördig från Överlida-bygden. 

Altarskåpet i Överlida kyrka är tillverkat av 
Eva Spångberg 1993. 

Öxabäcks nuvarande kyrka, med sitt dominerande
läge uppe på kullen, byggdes 1874. Då, i en tid av
växande församling, ansågs den medeltida kyrkan allde-
les för liten. Sin utmärkande arkitektur med trappgavel
fick den av arkitekten, A.T. Gellerstedt, ordförande i 
Kungliga Byggnadsstyrelsen samt ledamot av Svenska
Akademien. Utformningen är möjligen inspirerad av
skånska och danska kyrkor, bortsett från att Öxabäcks
kyrka är större och vl kyrkorummet är större och ljusa-
re än dessa. Hela kyrkan, inklusive tornet är byggd av 
rappad gråsten. Kyrkan hade ursprungligen 800 platser,
då man trodde att församlingen även i fortsättningen
skulle växa. Denna förhoppning kom emellertid på
skam på grund av den då accelererande emigrationen.
Idag, efter renoveringar 1945 och 1973 har kyrkan 
350 sittplatser även om den kan rymma församlingar
på uppemot 500 personer.

Kalvs nuvarande kyrka uppfördes 1898-1900 i
nygotisk stil. En träkyrka från 1671 på gamla kyrkogår-
den hade 1837 ersatts av en stor Karl-Johanskyrka, som
brann ned 1896. Från tidigare kyrkor finns dopfunten
från 1200-talet och träskulpturer från 1600-talet. Inte-
riören har 1952-1953 samt 2002 genomgått omfattan-
de 
förändringar/renoveringar.

Församlingshemmet, som byggdes 1966, genomgick
renovering 2001.

97% av invånarna i Kalv tillhör Svenska kyrkan.
Den kyrkliga traditionen är fortfarande relativt stark
och enhetlig. Gudstjänster firas i kyrkan i princip tre
söndagar av fyra.

HHHH ååååcccc kkkkssss vvvv iiii kkkkssss
kkkkyyyy rrrr kkkkaaaa

KKKKaaaa llll vvvvssss
kkkkyyyy rrrr kkkkaaaa
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ÖÖÖÖ vvvveeee rrrr llll iiii dddd aaaa
kkkkyyyy rrrr kkkkaaaa

ÖÖÖÖssss tttt rrrr aaaa   
FFFF rrrr öööö llll uuuunnnn ddddaaaa

kkkk yyyy rrrrkkkk aaaa

ÖÖÖÖxxxxaaaa bbbbääääcccc kkkkssss
kkkk yyyy rrrr kkkk aaaa

Mårdaklevs Kyrka. I minst 800 år har det funnits en
kyrka på kullen ned mot Ätran, så gammal är nämligen
dopfunten, huggen på 1200-talet. Den första kyrkan
var förmodligen, som de flesta andra, liten och anspråk-
slös. 1688 uppfördes en rödfärgad spånklädd kyrka som
man 1859 ville  reparera. I enlighet med tidens trend
byggdes istället den nuvarande, idag en väl underhållen
träkyrka i Karl Johanstil. (Tornet fungerar bra som
riktpunkt för utslag mot golfbanans tredje hål). Kyrko-
gården håller traditionell stil och har byggts ut i enlig-
het med traditionen. Interiören är väl värd ett besök
med  bl.a. sin altartavla som uppges vara en Remb-
randtkopia från Holland och de vackert målade brud-
bänkarna från 1700-talet.

man bland annat installerade elektricitet från Mölneby
kraftstation. 

Takmålningarna är utförda av Einar Forseth som
reste till Ö Frölunda direkt efter att ha avslutat 
målningar i Gyllene salen i Stockholms stadshus och på
Karolinska. Målningarna symboliserar Guds omsorg
om sitt skapade verk, “se liljorna på marken och fåglar-
na i skyn”. Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten,
som ursprungligen kommer från Ullasjö kyrka. Av
någon anledning hamnade dopfunten i Mölneby, där
den fungerade som fotstöd när man  ringde i vällings-
klockan. 1937 donerades den till kyrkan. Dopfunten
blev komplett så sent som 1980 då foten hämtades från
Svenljunga prästgård där den utgjort fot till ett solur. 

Altartavlan målades 1848 av konstnären Bengt Nor-
denberg. Predikstolen från 1700-talet utfördes av bild-
huggare Morin är en smula unik där den 
sitter på höger sida i kyrkan. På ena sidan återses 
Martin Luther och på den andra Gustav Vasa på andra,
gjord på 1700-talet. 

Det finns en sägen om kyrkans gamla storklocka. En
mästare från Göteborg som anlitades, skickade sin
gesäll i förväg för att förbereda. Mästaren dröjde så
gesällen satte igång att gjuta och blev också färdig. På
vägen hem mötte han mästaren, som blev arg. “Har du
tagit brödet från mig tar jag livet från dig”, lär han ha
yttrat varpå han stack han sin gesäll.

Östra Frölunda Kyrka. Dagens kyrka byggdes 1825-
26 och genomgick redan 1937-38 en stor renovering då
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Välkomna till

Älekulla LiÄlekulla Livvss

Varuutkörning
tisdag
o fredag
Ring och
beställ
en dag före
leverans.

Ombud för:

Bensin
Hydro

NygrillatNygrillatNygrillat
till helgentill helgentill helgen
KYCKLING OCH REVBEN.KYCKLING OCH REVBEN.KYCKLING OCH REVBEN.

Andra dagarAndra dagarAndra dagar

mot beställning.mot beställning.mot beställning.

ÖPPETTIDER
Mån-fre....10-18
lör.....................9-13
sön................stängt

Tel. 0320-50077

Din ICA Nära-butik med stort hjärta!Din ICA Nära-butik med stort hjärta!Din ICA Nära-butik med stort hjärta!

Här kan duHär kan duHär kan du

ladda dinladda dinladda din
telefontelefontelefon

Vodafone · Comviq · TeliaVodafone · Comviq · TeliaVodafone · Comviq · Telia

Nu kan du spela Harry
Boy på ditt ICA-kort!

när 
solen
tittar
in!

RING...

070-535 01 83

Utför även snickeriarbeten!

Monica Kaneld pendlar från
Älekulla till Göteborg och
jobbet som ”lineråtta” på
Volvo. Ofta lyssnade hon på
Bosse Bildoktor i P4. I
våras bytte hon kamrem
med Bosse i TV.

En serie lyckliga omständigheter.
Så förklarar Monica hur det kom sig
att hon fick dra på sig blåstället hos
den populäre Bosse Bildoktor i våras.
Men kanske vi ska börja från början,
för det är ju inte helt vanligt med
mekande tjejer - även om de före-
kommer! För tjejer kan också födas
med skruvmejsel i handen.

Kamremmen gick sönder
Enda barnet till en fd. raggare

”med Kapitän” fick Monica nog
mekandet med generna. 

– Jag brukade vara med pappa i
garaget, bekräftar Monica, däremot
gick jag inte fordonslinjen. Men
senare som 20-åring gick jag på
AMU:s fordonslinje i två år.

Så småningom blev Volvo Torslan-
daverken arbetsplatsen och ”lineråt-
ta”, d.v.s. bilbyggare yrket. Men efter
tio år drabbades Monica av en arbets-
skada och Volvo anordnade en kurs i
höstas. Kursledare var författaren och
fd. radiosportsfrilansaren Janne
Norrming. Honom pratade Monica
med om att eventuellt skriva en bok,
en mekarbok för tjejer.

– Han kände dessutom Bosse Bil-
doktors producent.

Och Monica hade tyckt om att
lyssna till Bosse under bilresan till
jobbet. Saken var biff. 

Kamremsbytet i TV hade sin bak-
grund.

– Två veckor innan jag gick kursen
i höstas hade jag köpt en stor påse
bigarråer att njuta av när jag kom
hem. Det var jättevarmt, och kam-
remmen gick sönder!

Där satt Monica tills en granne
kom förbi och kunde bogsera hem
henne. – Som tur var hade jag en
kamrem hemma, jag skulle ha bytt
den 1.500 mil tidigare, men skoma-
karens barn, du vet.

Armbåga sig till bilen
Hur var det att vara i TV då?
– Klart jag var nervös när jag stod

där framför kamerorna, men Bosse
stod på andra sidan och gjorde gri-
maser åt mig.

Med handen i bandage blir det
inte så mycket mekande för Monica
för tillfället. Och med en sambo som
bilmekaniker och ett ex. som bilplåt-
slagare får man armbåga sig fram för
att komma åt bilen. Å andra sidan
har hon precis fixat till sonen Kims
cykel,  så nog händer det att det blir
lite mek då och då.

Tina Hjorth Svensson

Monika Kaneld har bilmekande i generna, månntro att sonen Kim
ärvt gåvan?

Märket på 745:ans bakre ruta visar att Monica varit hos Bosse Bil-
doktor. Väninnan Margaretha Håkansson är imponerad.

Från Älekulla till TV
Älekulla

Sju barn, varav sex hemma-
boende. Två hästar, ett föl,
fyra katter och två kaniner.
Lägg till fyra tikar, en hane
och nio valpar av rasen
finsk lapphund så har du
Lapprufsets kennel.  

Lena Pettersson tar emot i trädgår-
den till det hus som tidigare tillhörde

hennes farmors syster, mitt i byn. I en
liten inhägnad på gräsmattan finns
nio, nej, åtta, ljuvliga små ullbollar.
Lille Zack är uppkrypen i famnen på
blivande matte Lina Holmqvist.
Zack och hans syskon och kusiner är
finska lapphundar.

– Förr fungerade rasen ofta som
vallhund, säger Lena och berättar att
den numera främst används som
gårds- och sällskapshund. – Man kan
också ha den som draghund till
mindre kärror.

Första april öppnade hon kenneln,

Lapprufset.
– Det är det roligaste jag gjort,

men jag inser att jag nog måste göra
mig av med hästarna. Tiden räcker
inte till.

Sju barn, från åtta veckor till arton
år, fyra katter, två kaniner, mycket
ved att ta hand om och en kennel. Då
förstår vi att tiden blir knapp, även
med assistent i form av Lina
Holmqvist.  

Tina Hjorth Svensson

I april startade Lena Pettersson Lapprufsets
kennel. Stolt pappa till valparna är hanen Baloo.
I bakgrunden inspekterar yngste sonen pappas
”hobby”, veden.

Lina Holmqvist är lite av Lenas assistent - lille
Zack (eller Lapprufsets Boss, som han heter
officiellt) har blivit Linas egen hund.

Kenneln mitt i byn
Älekulla

                                   



ULVANSTORP (STT)

En jämtlänning vill ha sitt
tunnbröd, oavsett var i värl-
den han nu råkar bo. Bosse
Bengtsson råkar bo i Älvse-
red, närmare bestämt på
hustrun Maritas släktgård
Ulvanstorp. Hit kommer
sedan 1999 också grupper
för att baka tunnbröd, besö-
ka caféet eller rentav prova
på att bada badtunna och
sova i lappkåta.

Bosse kom visserligen till Väster-
götland redan som liten grabb, efter
det att jobben försvann efter krafsta-
tionsutbyggnaden. – Pappa hamnade
på Ludvig Svensson i Kinna (?). 

1981 flyttade Bosse och hustrun
Marita till Ulvanstorp, där Maritas
mor Dagmar växt upp. – Jag var
mycket här hos mormor som liten,
och trivdes så bra att vi gärna tog över
gården, berättar Marita.

Efter några år av tunnbrödsbakan-
de under semestrarna i Jämtland
tyckte både Bosse och Marita att det
var dags för en egen ugn. Det gamla
fårhuset passade bra som bakstuga,
vatten drogs in och Bosse byggde
ugnen efter sin farbrors ritningar. Tio
år senare, vi har hamnat i 1998, fick

Marita ett brev om turism i Hallands
inland med erbjudande om kurser av
olika slag. 

- Först kändes det för stort att
börja arrangera något, men så små-
ningom stod det klart att man inte
behövde ha det så märkvärdigt.

Nu fick traktorn fick flytta ut ur
sin verkstad och cafédelen ställdes i
ordning efter principen ”man tager
vad man haver”. Resultatet? Triv-
samt, mysigt och hemtrevligt. Den
första gruppen kom 1999 och så har
det rullat på. 

Badtunnan och lappkåta
För ungefär fyra år sedan råkade

Bosse se ett TV-program där det
badades i vedeldad tunna. – Vi har
haft ett ställe uppe i skogen där vi all-
tid pratat om att göra något.

Nu var det dags. Vi tar en prome-
nad på gamla landsvägen. Det är
omkring 700 meter längs Ormabäck-
en, något lerigt, såhär en tidig vårdag.
Snart är vi framme på en liten udde
och där, längst ut står den. Badtun-
nan. Byta om gör man i lappkåtan,
där den som vill också kan sova över
på fällar och liggunderlag. Slut ögo-
nen. Tänk dig en kall vinterkväll.
Vattnet som ångar ur badtunnan… 

- Folk har sovit över här i –21 gra-
der, berättar Marita, men då fick de
elda hela natten.

Frukosten serveras i caféet, som
faktiskt börjar bli lite trångt… Då är

det tur att Ulvanstorp är en gård med
flera hus ”över”. För precis intill lig-
ger Marita och Bosses nya projekt, ett
bed- and-breakfast. Här håller reno-
vering på för fullt.

- På övervåningen planerar vi för
åtta bäddar, säger Bosse medan Mari-
ta öppnar dörren till duschen:

- Titta, taket går upp i nock och
det har blivit ett fönster också.

Nedre botten är tänkt att inrymma
ett allrum som förutom nattgästerna
också kan komplettera caféet vid
mycket folk.

Tina Hjorth Svensson

Under bakkvällarna brukar Marita berätta lite om
gårdens förflutna:

1879 kom den tjugofemårige drängen Lars Eriksson till Ulvantorp. Där
bodde Inger Johansdotter, 50. Sommaren därpå hölls bröllop, och redan vin-
tern därpå dör Inger i lungsot. Lars stod som ensam ägare till gården och gifter
sig med artonåriga Josefina ett år senare. Paret får tretton barn, varav tio når
vuxen ålder. Fem av dessa emigrerar till Amerika. Ulvanstorp består vid denna
tid av fyra ställen, alla med tillgång till bäcken där det finns en damm, en
kvarn och en såg. Längre nedåt finns skvaltkvarnar. 

1912 blir Lars osams med en granne och får fyra månaders straffarbete för
misshandel. När han släpps fri ska han ut och såga. Det är vinter och
kvarnhjulet har frusit fast. Lars kliver in i hjulet för att ha.cka loss isen, men
det går inte bättre än att hjulet plötsligt börjar röra sig och Lars kläms till döds. 

Sönerna Johan, 16 och Karl, 26 tar över gården. 1942 dör Josefina och brö-
derna bor ensamma på gården. Sedan 1925 har Maritas mormor Elsa och
morfar Johan bott grannar, och nu får dottern Dagmar hjälpa bröderna Johan
och Karl med mjölkningen.

1945 har Johan träffat tjugoåriga Karin, från Reftele som har sonen Ken-
neth. Det blir bröllop och efter några månader föds dottern Anita. Anita föds
med vattenskalle och lever bara i tre år. Snart föds dock Lennart, och två år
efter honom, trillingar, två flickor och en pojke. Men nu vill Karin in till Älv-
sered, så Johan bygger Rosenhill och familjen flyttar dit. 1952 härjar polion.
Ett av offren är Karin. Hon lämnar efter sig make och fem barn, varav de tre
yngsta bara är tre år. Johan klarar inte av att ta hand om dem alla. Kenneth
får flytta till mormor och morfar, medan en familj på Skaraslätten tar sig an
trillingarna. 

Många år senare hamnar Johan på lasarettet i Varberg efter att ha sågat av
sig fingrarna. Lennart ska åka och hälsa på. Vid Rolfstorp står plötsligt en last-
bil tvärs över vägen.

- Johan lär ha hört ambulansen när den kom.
Efterspel: Johan återsåg sina trillingar när han fyllde åttio. Barnen hade då

tagit efternamnet Inhammar. Sondotterns namn är Nina…
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Såhär går det till att baka tunnbröd, Bosse Bengtsson kan konsten. Pinnen Marita har i handen används för att vända brödet.

Med fällar och eldstad blir det
riktigt mysigt.

En äkta lappkåta, något att
sova över i?

Kallt ute, varmt i vattnet - så är
livet i en badtunna.

Tunnbröd, bad och lappkåta

Älvsered

Det är vi som profilerat om
Älvsereds Shoppingcenter.

Tack för förtroendet! TRANEMO • Tel. 0325-479 60 • www.stthuset.com
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Hässelborgs Livs
Älvsered  • Tel. 0325-310 11

OMBUD FÖR:
• Sverigelotten 
• Svenska spel 
• Bingolotto
• Harry Boy
• Apoteket 
• Systembolaget

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

VÄLKOMMEN
till en välsorterad lanthandel!

Öppet alla dagar i veckan!
Måndag-fredag 9-18  •  Lördag 9-14  •  Söndag 12-14

KRINGLAN
Älvsered · 0325-310 94

Stanna kvar...Stanna kvar...Stanna kvar...

Vi står förVi står förVi står för
sommarbaket!sommarbaket!sommarbaket!

VälkommenVälkommenVälkommen
till oss på...till oss på...till oss på...

i solstolarna!i solstolarna!i solstolarna!

Öppet hela sommaren. Vard. 9-18 Lö. 9-12 Sö. StängtÖppet hela sommaren. Vard. 9-18 Lö. 9-12 Sö. StängtÖppet hela sommaren. Vard. 9-18 Lö. 9-12 Sö. Stängt

Blomster-
          boden
Blomster-
          bodenBlommor för alla!

Säsongens Blommor

VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter! Anne-Marie, 0325-311 10
ÖPPET: Måndag-Fredag 10-18 · Lördag 10-15 · Söndag 13-16

Rosor, buskar, perenner, arrangemang och alla slags binderier.
40 års branschvana

Stressgrading

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

ARNAGÅRDS BIL & PLÅT
Älvsered • Tel. 0325-314 00 • 070-570 11 64 • www.arnagard.se

DIN BIL- &
BILPLÅTVERKSTAD
Köper och säljer bilar och däck!

Redan som liten följde
Märta Persson med ”di
gamle” ut i skogen för att
titta på gamla torpställen.
Att gå med i hembygdsför-
eningen när den startade
1959 kändes självklart.

– Jag har alltid varit intresserad av
det gamla, säger Märta som idag
innehar posten som kassör. Tillsam-
mans med ordförandens Gustav
Andersson blir hon vår ciceron vid
besöket i hembygdsstugan.

Efter att ha passerat den påbyggda
hallen kommer vi rakt in i köket.
Trasmattor täcker golven och vi vän-
tar oss nästan att August Olsson, stu-
gans siste invånare, ska sitta här vid
sitt köksbord och ha vedspisen mun-
tert sprakande. Det berättas att
August satt här en dag när det var
fältskytte i bygden. Rätt som det var
smällde det till - en förlupen kula
hade kommit in och rikoschetterat
rakt in i dörren. 

Men på Augusts tid var rummet
bara hälften så stort, väggen slogs ut
efter att hembygdsföreningen fått
tillgång till stugan av Torestorps pas-
torats boställeskassa.

– Min svärfar ingick i boställeskas-
san och han var en av dem som gick i
bräschen för en hembygdsförening,
berättar Gustav.

Nuets ansvar
Många timmars ideellt arbete har

hembygdsintresserade älekullabor
lagt ner på sin Nyestuga. Saker och
ting från gamla hem och verksamhe-
ter har samlats in och bevaras nu för
eftervärlden. Det har målats, tapetse-
rats, putsats och fejats.  Fönster ska
putsas och gräs klippas om somma-
ren.

– Nu håller vi på att byta staketet
utanför, säger Gustav och konstaterar
att det alltid finns att göra. 

För både Gustav och Märta tycker
det är viktigt att förvalta det gamla.
Eller som Gustav uttrycker det: –
Forntid och framtid är nuets ansvar. 

Tina Hjorth Svensson

När Märta Persson var barn bodde Anna på Skogen i Nyestugan.
Det var Anna som städade i skolan och någon gång hände det att
hon bjöd skolbarnen på kaffe.

Ajdå! Gustav Andersson lyck-
ades inte öppna handlarns kas-
saskrin utan att larmet gick. Det
finurliga skrinet gav ifrån sig ett
pling om man inte öppnade på
rätt sätt.

Inredningen i Nyestugan känns
hemlik. Att låta göra gravskrif-
ter var vanligt förr. Den vackra
blomsterslingan är målad av
Dagmar Andersson som också
ingått i hembygdsföreningen
sedan dess start 1959.

Forntid och framtid - nuets anvsvar
Älekulla

Pang! I Älekulla har det
minsann smällt en hel del i
sina dar. Fortfarande lever
den 95-åriga skytteför-
eningen.

Tretton procent av Älekullas
befolkning är med i skytteföreningen.
Fast föreningens storhetstid har pas-
serat är det många barn och ungdo-
mar som ägnar vintermörkret åt att
skjuta luftgevär.

Ett tjugotal vuxna, törs man tro att
det är de som var den legendariske
Anders Eliassons adepter, plockar
fortfarande fram sina Mausers, k-pis-
tar eller korthållsgevär. Och flera är
det som varje år åker på SM med
Mausern. 

Och även om många andra aktivi-
teter lockar både yngre och äldre,
lever traditionerna med skyttet kvar i
Älekulla.

Tina Hjorth Svensson Visst händer det att Caroline Johansson plockar fram luftgeväret för
att skjuta prick. 

Skyttet lever kvar i Älekulla
Älekulla
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Söker du
spänning
och fart?

Kom då till oss och
kör cross-cart

Välkommen till UnoX-
macken i Älvsered

Kinnavägen 2 • Tel. 0325-311 30
Mobil 070-632 63 32

Att bo i Älvsered är ha cir-
kuslivet runt hörnet. Inte
varje dag förstås, men nog
sätter Cirkus Maximum sin
prägel på samhället. Och
den sista fredagen i mars,
varje år, väntar höjdpunk-
ten. För självklart är det i
Älvsered som premiären
har sin givna plats. Det är
där man först av alla att få
se årets världsartister. Alla
de som man sett anlända i
sina husvagnar, mött i affä-
ren och i bageriet.

Bengt Källquist, cirkusens grunda-
re och direktör, har blivit sitt Älvse-
red trogen. Cirkusdrömmen närde
han redan i pojkåren och som den
målmedvetne person han är, såg han
till att drömmen blev verklighet.
Först i mera blygsam skala som Cir-
kus Minimum, men med åren blev
minimum till maximum. I år gör han
sin 23:e säsong som cirkusdirektör,
regissör och producent. 

Idag är det ett helt eget samhälle
som drar fram längs landets vägar.
Eller vad sägs om 52 lastbilar och cir-
kusvagnar? 788 meter mäter karava-
nen och rullar på 704 däck. Ett fem-

Låt föreställningen börja!

Det kanske inte är direkt väldoft som en brunstig kamelhanne 
sprider, men att se de högresta och stolta djuren på nära håll är
mäktigt.

Älvsered ett ci
Älvsered

Cirkus Maximums egen dres-
sör, Anton Frank, presenterar
arabhästar, busiga ponnies
och en exotisk tablå med
både kameler, lama, sebra
och elefant.
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Va’? Kostade det inte mer?
Nä, det gjorde det inte!

Nya sommarkläder, sandaler, prylar till husvagnen, badkläder, present
till moster Karin och simringar. Allt vi behövde inför semestern hittade
vi på Älvsereds Shoppingcenter.  Och det bästa av allt - till ett lägre pris!

När Stina växt ur alla sina byxor, Anton
behöver gummistövlar och gympaskor,
maken bara har trista tröjor och du
själv har hela garderoben full med
ingenting att ta på dig samtidigt som
granntjejen tar studenten och mormor
fyller sextio, ja, då kan man bli ganska
trött. För vem vill egentligen trängas,
stressa och rusa runt bland en massa
affärer?

Här i Älvsered handlar du i lugn och
ro, långt borta från storstadsträngsel
och dyra parkeringsavgifter. Hela
varuhuset är fyllt med märkeskläder
och andra märkesvaror till familjen,
släkten och vännerna

- till ett lägre pris!
Vard. 10.00-18.00 • Lörd. 10.00-15.00 • Sönd. 13.00-16.00
Tel. 0325-475 01 • Mitt i Älvsered • www.alvseredsshop.se

Handla för minst 250:- på
Älvsereds Shoppingcenter
så får du utnyttja
denna rabattcheck på 25:-. 25:-25:-
Värdecheck

Öppettider
måndag-fredag 10-18

lördag 10-15
söndag 13-16

Tel. 0325-313 80
Älvsereds Shoppingcenter

Dagens RättDagens RättDagens Rätt
Á la carteÁ la carteÁ la carte
CaféCaféCafé

Vi anordnar bröllop, fester och
andra trevliga tillställningar.

Även catering

tiotal djur ryms i stallarna; kame-
ler, hästar, elefant…

Bland alla vagnarna finns köks-
vagn, kontorsvagn, förrådsvagnar,
duschvagn, tvättvagn, toalettvagn,
elaggregat, sopbil och hövagn. Ja,
man är faktiskt självförsörjande på
allt utom vatten. Och det kan behö-
vas när det handlar om 87 personer,
från tolv olika länder, som skall leva
och bo ”på väg”. 

Under sin turné besöker Cirkus
Maximum 160 orter, från Kiruna i
norr till Ystad i söder, spelar 192 före-
ställningar och har över 200 000
besökare. När föreställningen sedan
visas i tv, som den gör varje år, är tit-
tarsiffrorna över en miljon.

Men det är inte bara under pre-
miärdagen och alldeles dessförinnan,
som cirkuslivet märks. Under vinter-
halvåret arbetas intensivt med att
göra iordning allt för nästa säsong.
Något som ger en hel del sysselsätt-
ning i bygden. Alla fordon måste gås
igenom, kanske repareras och snyggas
till. Sex månaders daglig körning och
1 200 mil sätter sina spår. Så även på
all annan utrustning. Allt skall vara
tipp topp. Rent, snyggt, fräscht, väl-
vårdat och med de bästa artister som
går att få. Något annat duger inte för
Cirkus Maximum!

Ann-Louise Kjellner
Maxim Ivanov, prisbelönad ekvilibrist, introduceras av cirkusens
dansensemble som ger hela föreställningen en modern och fartfylld
inramning.

rkussamhälle
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”Problem med elen? Vi fixar felen!”

Tel. 0325-313 10
Mobil: Sigvard 070-638 64 87

Patrik 070-563 53 18
Andreas 070-200 86 45

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

SIGSIGVVARD FRANSSONS EL ABARD FRANSSONS EL AB

Marita & Bosse · 0325-310 46 · www.ulvanstorps.se

ULVANSTORP
Tunnbrödsboden är öppen mellan 13-17,

alla lördagar och söndagar i juli
och alla söndagar i augusti.

Baka ditt eget tunnbröd · Bed and breakfast
Äventyr i skogen med bad i vedeldad tunna

Gruppbokningar
året om hos oss...

Tillverkning och försäljning.
– Prova på att dreja! –

Grupper kan få se raku-bränning- en teknik från Japan.

Välkomna!  Majvor Wallin
Mårdaklevsv. Älvsered Tel. 0325-310 38

Knacka på - Öppet!

Smilgropen
Keramikverkstad

Vi har lösningarna
kring din plastmaskin

Centramec AB • SE-310 63 ÄLVSERED • Tel. 0325-317 00
www.centramec.com

Bill Thoresson
Kinnavägen 21 • 310 63 Älvsered

Tel/fax 0325-311 13 • Hem 0325-331 11 • Mobil 0706-34 61 50
www.billsmekaniska.se

Älvsereds Lant-
mannaförening
Tel. 0325-311 08

Stor sortering
för hus och hem.

Bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg,
färg, hund- och kattmat!

Lantmännen

Gör ett besök hos Lantmännen i Älvsered!

Öppet: måndag-fredag kl. 7.30-17.30
lördag kl. 9.00-13.00

Det lilla stora – eller stora
lilla – varuhuset i Älvsered
har, samtidigt som alla vår-
och sommarnyheter pack-
ades upp, klätt sig själv i ny
trendriktig kostym. 
- Vi har pratat om det i flera
år, att vi varit dåliga på att
marknadsföra oss. Vi har
känt att vårt budskap inte
nått fram, säger Mona Lars-
son, som tillsammans med
Annika Wiseby, Lena Poul-
sen och Susanne Lindqvist
driver shoppingcentret.

- Vi har ju också utvecklats väldigt
de senaste åren, fyller Lena i. – Från
att ha varit ett lågprisvaruhus till en
butik med märkesvaror och kvalitet
för hela familjen, men fortfarande till
låga priser.

Nu har man gjort slag i saken.
Loggan är omgjord, inredningen för-
ändrad och utanför vajar fyra flaggor
som inom kort skall bli totalt 14.

- Stora förändringar med små
medel, kan man säga.

Trivsamt, luftigt, rymligt, ett stort
sortiment att botanisera i utan jäkt.
Ett axplock ur kundernas kommen-
tarer när Älvsereds Shoppingcenter i
våras bjöd sina medlemskunder på
förhandsvisning. Butiken med något
för alla. Kläder och skor för hela
familjen, textil, heminredning, hus-
hållsartiklar. Många kända märken
och fabrikat, men också udda godbi-
tar man fått ögonen på i sitt ständiga
sökande efter just det som passar in i
varuhusets profil.

Ann-Louise Kjellner

Kul att vi gjort slag i saken! tycker fr.v. Annika Wiseby, Mona Lars-
son, Susanne Lindqvist och Lena Poulsen.

På heminredningsavdelningen
lockar vid nyinvisningen 

många trevliga dukningar.

I och med nya kläder
Älvsered

TRIVSELBYGDEN - EN BRA BIT AV VÄSTERGÖTLAND

Älvsered

Amanda Karlsson fascineras av
Hedins stuga, då ett soldattorp,
idag Älvsereds hembygdsstuga.

                                      



Välj pumpen med 
ett längre liv
Nu är nya IVT Greenline här. Den är
Europas hetaste värmepump och har
tredje generationens scrollkompressor
som hjärta i anläggningen.
Du får en sensationell besparing och
trygghet långt över det vanliga.

IVT – steget före

www.ivt.se

VED OCH
PELLETS

Vi
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an
 v

at
te

nr
en

in
g!

Falkenbergsvägen 1, Östra Frölunda • Terje: 070-650 90 26 • Tony: 070-650 90 27 • Bernt: 070-650 90 28 Tel. 0325-303 27

       



När det blir svårt att klara
det dagliga livet, ja, då kan
det vara dags att byta
bostad. Till Östrabo kom-
mer boende från hela
kommunen, men främst
de från Mårdaklev, 
Håcksvik, Kalv och 
Östra Frölunda.

Nittiosexårige Ivar Karlsson har
varit lantbrukare hemma på gården
Östrabäck hela livet. För två år
sedan flyttade han till Östrabo.

– Man kan inte bättre ha’t, säger
Ivar till enhetschef Maria Widegren-
Ericsson som tittat in på hans rum
för en liten pratstund.

De ger en väldigt mycket
Trots larmrapporter om stressen

inom vården möts besökaren på
Östrabo av en lugn och harmonisk
stämning.

– Det är harmoniskt att jobba
med äldre, man lär sig något varje
dag, säger Gunilla Karlsson och får
medhåll av Eva Behm, Ewy Johans-
son och Carina Lundin som också
slagit sig ner vid fikabordet. 

– De gamla har så mycket att
berätta, och de ger en väldigt myck-
et, säger Ewy och de andra nickar. 

De är överens om att de valt rätt
yrke. 

Efter ombyggnaden för två år
sedan fick de sexton vårdtagarna
större rum och toaletter, något som
underlättar den dagliga vården. 

– Vi har också ett demensboende
med åtta platser, ett friliggande
demensboende med nio platser och
tio servicelägenheter här intill,
berättar Maria Widegren-Ericsson.

Ett fyrtiotal personer, inne på
Östrabo och inom hemtjänsten,

tjänstgör i varierande grad för att
tillgodose vårdtagarnas behov. Där-
till kommer ett antal timsanställda
som rycker in när det behövs.

Östrabo har varit särskilt boende

sedan mitten på sextiotalet, och
byggts ut och om i olika etapper.
Den senaste gav utrymme för tak-
lyftar och gjorde mycket för arbets-
miljön.

Gudstjänster och 
evenemang

För Ivar lunkar dagarna på i en
lugn och jämn takt. Han orkar inte
så mycket längre, men läser gärna
tidnignarna. Och känner han för
det, kan ha besöka dagcentralens
terapi tre dagar i veckan, spela
bingo, lyssna till veckans gudstjänst
eller besöka månadens evenemang
med underhållning.

Tina Hjorth Svensson
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MJÖBÄCKS SPARBANKS
Fotbollsturnering
Deltagande lag: Kindaholms FF, Högvads BK,
IF Älekulla och Öxabäcks IF
Priser: 1:a 10.000:-, 2:a 9.000:- , 3:a 8.000:-, 4:a 7.000:-

30 juli 2005 på Hagavallen i Ö. Frölunda
Kl. 10.00 Öxabäcks IF (1 straff) - IF Älekulla

Kindaholms IF (1 straff) - Högvads BK
Kl. 11.00 IF Älekulla (1 straff)  - Högvads BK

Öxabäcks IF (1 straff) - Kindaholms FF
Kl. 12.00 Kindaholms FF  - IF Älekulla

Öxabäcks IF (2 straff) - Högvads BK

I pausen mellan matcherna ca kl 10.45 resp. ca 11.45

Tävling för supporters.
Vinnaren bland damer: 2.000:- till vinnarens förening.
Vinnaren bland herrar: 2.000:- till vinnarens förening.

Försäljning av lotter, korv, kaffe m.m.
Gratis entré – Välkomna!

Östra Frölunda IF
i samarbete med

Mjöbäcks Sparbank

Matchtid 2x20 min. 1 straff för varje lägre division.
Vid lika poäng, målskillnad.
Vid lika: 3 straffar därefter 1 & 1 straff

www.mjobackssparbank.se

Vi utför Bil- och
Traktorsreparationer

Däckförsäljning

Ö. Frölunda
Tel. 0325-301 56
070-542 68 25

Bosses & Lasses
Svets Entreprenad

Isaberg Rapid är marknadsledande i Europa i sin bransch. 
95% av produkterna exporteras till ca 140 länder.
Huvudkontoret ligger i Hestra, Gislaveds Kommun. Ytterligare 
tillverkningsföretag finns i Östra Frölunda, Svenljunga kommun,
i Lutzelbourg och St Amé, Frankrike samt i Shanghai, Kina.
Säljande dotterbolag finns i Danmark, Frankrike, Tyskland,
England, Nederländerna, Italien och Spanien. Totalt antal
anställda inom koncernen uppgår till ca 1.250 personer.

ISABERG RAPID AB TILLVERKAR och marknadsför
manuella och elektriska kontorshäftare, häftverktyg,
insatshäftare för kopiatorer, klammer och hålslag.

ISABERG RAPID AB 
www.isaberg-rapid.com

Smålandsstaket
Från 100:-/m.
Finns även med vidjor.

Tel. 0325-300 90, 301 29 • www.juneborgs-stangsel.nu

Enhetschef Maria Widegren-Ericsson tar en pratstund med 96-årige
Ivar Karlsson.

En fikastund sitter inte i vägen. Fr.v. Eva Behm, Gunilla Karlsson,
Ewy Johansson och praktikanten Carina i Lundin i samspråk.

Östrabo tar hand om de gamla
Ö. Frölunda
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Träolja ..........................  3 lit .........159:-
Trallrent ........................  5 lit .........119:-
Falu Rödfärg...................10 lit .........199:-

Vi har allt du behöver inför

utomhusmålningen!

Vi bryter din önskekulör medans du väntar!

www.flugger.se

D
12

30
F

Provburkar 25:-/st
Provmåla en del av väggen
innan du målar hela huset !

Flüggerfärg
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Måla innan du målar
Sommaren är här!Sommaren är här!Sommaren är här!
Det vill vi fira med många fina erbjudanden och prisöverraskningar i butikenDet vill vi fira med många fina erbjudanden och prisöverraskningar i butikenDet vill vi fira med många fina erbjudanden och prisöverraskningar i butiken

29

Priserna gäller hela sommaren!
Välkomna in!

Tiden då lämnade dörren
olåst och nyckeln kvar i
bilen är sedan länge förbi,
även på landsbygden. I
Östra Frölunda startar
Grannsamverkan nu natt-
vandringar.

Hela Lisbeth Hartmanns uppfart
är full med folk - och en schäfer.
Fjorton personer, ”spindlarna” i
Grannsamverkan har mött upp för
att visa att de värnar om sin ort, och
att de har ögonen öppna. 

– Det sker ju inbrott även här på
landet, säger Lisbeth Hartmann som
är huvudkontaktman för Grannsam-
verkan i Ö Frölunda.

Och även om Ö Frölunda varit
tämligen förskonade, händer saker
här också. Nu ökar Grannsamverkar-
na bevakningen av sin ort genom
nattvandringar. Med liv och rörelse
på orten, även kvällstid, blir det

mindre arbetsro för dem som inte
kan skilja på mitt och ditt. 

Bevaka och rapportera -
inte agera

Grannsamverkan i Ö Frölunda
startade i fjol. Eftersom området man
täcker in är ganska stort till ytan dela-
des Ö Frölunda upp i ”bitar”. Varje
bit, eller område, fick en ”spindel”.

– Upptäcker man någonting som
ser konstigt ut kan man i första hand
ringa sin spindel, säger Lennart, en av
spindlarna och betonar att varken
Grannsamverkan eller spindlarna
fungerar som någon sorts medbor-
gargarde. 

– Vår uppgift är att bevaka och
rapportera till polisen, inte agera. Vi
ska inte riskera att utsätta oss för
våld.  

– Samtidigt är det viktigt att vi alla
engagerar oss, säger Lisbeth, vi vet ju
aldrig vem det drabbar nästa gång.

Tina Hjorth Svensson

Vi vaktar vår by. Genom projektet Grannsamverkan startar nu nattvandringar i Östra Frölunda.

De vakar
över Ö Frölunda

Ö. Frölunda

TRIVSELBYGDEN!

                        



Skottet är avlossat och
älgen fälld. Nu väntar
många kulinariska läcker-
heter. Eller? I Svensk Jakt
nr. 9 2003 skriver Bertil
Lundvik om veterinär Anna
Strandells undersökning av
älgfärs från ett antal jäga-
res frysar: ”Det växer och
blommar, kryllar och kry-
per. /…/ det fina köttet i
frysen (kan) i själva vara
fullt av bakterier som kan
göra dig allvarligt sjuk”. 

– Det är nog bara 4-5 stycken av
100 jägare som ätit älgkött som
smakar som det ska, säger Lasse
Bengtsson, jägare, charkuterist, livs-
medelstekniker, föreläsare och nu
även författare till bokserien Lasses
Viltskola.

Den första boken i serien, som är
tänkt omfatta åtminstone fyra böck-
er, handlar om älgen. 

- Det har blivit något av en mis-
sion att lära jägare så mycket som
möjligt om hanteringen av viltet efter
skottet. 

Själv var Lasse med på sin första
jakt redan som fyraåring! 

- Jag hade tjatat mig till att få följa

med och pappa sa åt mig att stå stilla
när hunden fått upp spår. 

Det var nysnö, och fadern, själv en
jaktfantast, blev så uppslukad av jak-
ten att han tydligen glömde bort sin
lille son. Men när han efter någon
timme återkom till platsen där sonen
lämnats, fann han att den lille inte
rört sig ur fläcken. 

- Den blir det nog en bra jägare av,
lär pappa ha sagt då, skrockar Lasse.

Lasse föddes i början av femtiotalet
i Rydöbruk (på gränsen mellan Hal-
land och Småland). Där drev fadern
ett företag med slakteri, charkuterifa-
brik och livsmedelsbutiker. Redan
tidigt fick Lasse hugga i, och några
långa, lata sommarlov, det blev det
inte tal om. Rensa tarmar, städa,
diska, passa rökskåp och kokgrytor
blev sysselsättningen, sysslor som

Lasse idag är tacksam för, även om
det kanske inte alltid var så roligt. Så
småningom fick han dock avancera
till korvstoppning, hackkörning och
vidare till styckning. 

- Jag hade tänkt utbilda mig på
Skogsbruksskolan, men pappa ville
ha mig hemma.

Det är Lasse idag inte det minsta
ledsen över och han blev vad det led
både ICA-handlare och livsmedels-
tekniker, produktutvecklare för Santa
Maria och utbildningsledare inom
ICA-skolan (har bland annat varit
inblandad i Mamma Scans köttbul-
lar!). Matlagningskurserna började
han leda i mitten av sjuttiotalet, både
inom studieförbund och på Kock-
högskolan i Grythyttan. - Min egen
kockutbildning avbröt jag dock, på
grund av hemlängtan från utlandet.
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Givare, kommunikationssystem och styrutrustning
för industriell automatisering

Hallavägen 10 · 512 60 Överlida · Tel. 0325-66 15 00 · Fax. 0325-66 15 90 · info.se@ifm-electronic.com · www.ifm-electronic.se

ifm electronic ab

HÖGVADS

... en opolitisk 
pensionärsförening.

Vill du veta mer? 
Ring Frideborg Johansson

tel. 0325-321 32 eller 
Gunhild Johansson 

tel. 0325-320 79

Välkommen som medlem i

HÖGVADS PRO

Trivsamma radhuslängor i naturskön miljö

Slå en signal till oss för mer information och visning av lägenheterna.

Tel. 0325- 61 90 90
www.svenljungabostader.se

Lediga lägenheter

Kalv
Håcksvik

Ö. Frölunda

Trivselbygdens
uttagsautomat

finns i Överlida

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank

Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01
www.mjobacks-sparbank.se

Alla förekommande
transporter för taxi
och buss.

Tel. 0325-33 000

Din taxi i bygden!

Kolla in oss på

www.trivselbygden.se

Lasse Bengtsson, författare till
Lasses Viltskola, vet hur köttet
ska hanteras – från träff till
tallrik – för att det ska smaka
som bäst.

Så smakar viltet bäst
Ö. Frölunda

                                       



För två år sedan flyttade
Carl Robert Dolonius till
Överlida. I våras blev han
ny ordförande i miljö- och
byggnämnden. Och när
Överlida IK hade årsmöte,
tog han över ordförande-
klubban.

Ingendera av posterna var egentli-
gen något som Carl Robert eftertrak-
tade hett. Han hade ju ganska nyli-
gen pensionerat sig och skulle njuta
livets otium därhemma i den nyin-
köpta, praktiska villan vid sjön. Göra
ingenting, ha livskvalitet istället för
livskvantitet. Och så hade det kanske
förblivit om inte en vän dragit med
Carl Robert på moderaternas möte.

– Var det någonting som jag sakna-
de från Göteborg var det det där
gemytet, det göteborgska ”tjôtet”.

För invånares väl och ve
Tjôtet och gemyten fanns inom

politiken. Efter andra mötet fanns sig
Carl Robert sitta på ordförandepos-
ten i miljö- och byggnämnden, två
månader senare ingick han i modera-
ternas styrelse.

– Det jag uppskattar här i kommu-
nen är att det inte så mycket handlar
om partipolitik, utan mer kommun-
politik, alla som är engagerade jobbar
för kommunens invånares väl och ve.

Att det blev miljö- och bygg har
nog att göra med samma sak som fick

Carl Robert Dolonius att välja
Svenljunga framför Göteborg. 

– Miljön är en av grundbultarna i
livssituationen i Svenljunga.

Ord som lugn, harmoni, frisk luft
och vacker natur är inte bara ord för
Carl Robert.

– Miljöfrågorna blir viktigare och
viktigare, menar han.

Marknaden klubbens 
stora arrangemang

Vi ska inte uppehålla oss längre vid
politiken, intressant ämne som det
dock är (tidningsartiklar har begrän-
sat utrymme!), utan istället övergå till
idrottsklubben.

För ungefär i samma veva som
Carl Robert värvades till politiken
ringde man från idrottsklubben.

– Jag visste knappt vad ÖIK var,
och jag hade varit ordförande i en
idrottsklubb i Göteborg i femton år
så jag bad dem komma och presente-
ra klubben.

Carl Robert gillade vad han hörde
om Överlida IK. Bordtennis, gym-
nastik, skidor. En toppstuga högt
ovan Överlida, med elljusspår där
den som vill ta en paus vilar rakt i
naturen. Skidlift och skidspår gör
vintern aktivitetsfylld (om och när
snön kommer). 

– Nu har vi också tagit fram en ny
karta och lagt in Naturpassets tjugo
kontroller.

Och i sommar arrangeras som all-
tid klubben största evenemang, som-
marmarknaden. Då fylls samhället av
knallar och köpsugna besökare. Och

nye ordföranden har redan beställt
vackert väder. För trots att denna
mångfald skulle kunna verka
avskräckande att hålla ordning på,
svarade Carl Robert ja, på frågan om
han kunde ta över ordförandeskapet.

– Klubben är så väldrillad, som ett
självspelande piano. Jag ser min roll
mer som att vara någon som leder,
fördelar arbete och delegerar.

Både i livet, i politiken och inom
föreningslivet är det en balansgång
att fördela sin tid och sitt engage-
mang.

– Man måste hitta sin roll och sin
uppgift. Leva här och nu.

Det verkar som om Carl Robert
Dolonius lever som han lär.

Tina Hjorth Svensson
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Besök

ÖVERLIDA

Linne
endast

119:-/st

Affärens öppettider:
månd. - fred. 9.00-17.30
lördag            9.00-12.00

DAM- och HERRKLÄDER 
samt HEMTEXTIL till EXTRA

LÅGA PRISER!

HÄMTA GRATIS
KATALOG!

På vår “FYNDAVDELNING”
finns massor av erbjudande!

19:- 29:- 39:-

Ett besök lönar sig! Välkomna!

49:- 59:-

Telefon: 0325-479 14

Vi har även 
kläder för dig
som behöver

större 
storlekar.

Utsikten från
Toppstugan i 
Överlida är rasande
grann, tycker Carl
Robert Dolonius,
nybliven ord-
förande i  
kommunens miljö-
och byggnämnd
samt Överlida IK.

Den som blir trött
under motions-
turen vid topp-
stugan kan ta 
igen sig på den 
här vackra soffan.

Ny på sina poster
Överlida

”Du har ju material till en bok”

Men hur kommer det sig att det
blev en bok?

- Jag fick en förfrågan från ett stu-
dieförbund att sammanställa en pärm
med studiematerial. Eftersom min
bror är författare lät jag honom titta
på materialet. 

Brorsan ringde upp: ”Du är en idiot
– här har du ju material till en bok”.

- Jag fick kontakt med förlaget som
konstaterade att det inte räcker med
bara en bok, det blir fyra.

Den första, den om älgen, släpptes
i höstas och har till dags dato sålt i
6.000 exemplar och recenserats i tret-
tio tidningar. Närmast väntar boken
om vildsvin, varpå också böckerna
om rådjur och småvilt väntar. Men
under tiden som Lasse arbetade med
”älgboken”, insåg han att det fanns så
mycket material att han också stack
emellan med den färska ”Slaktbo-
den”. Och dessutom väntar en mer
renodlad kokbok i samarbete med
åtminstone en välkänd svensk per-
sonlighet.

Passion för småviltsjakt
Det är frågor som varför vi gör på

ett visst sätt i köket och hur man byg-
ger upp en smaksättning som kittlar
Lasses nyfikenhet och som ligger
bakom hans mångåriga forskning och
det testande han ständigt är sysselsatt
med. När han inte är ute i skogen
med pointern Bonnie, eller beaglen
Gilla, för övrigt jaktchampion och
ännu inte tre år fyllda!

- Min passion idag är småviltsjakt,
konstaterar Lasse och serverar lun-
chen – en smakupplevelse utöver de
vanliga!

Tina Hjorth Svensson

                                       



Mellan tre sjöar breder
Överlida ut sig och hälsar
besökare från när och fjär-
ran välkommen. På som-
maren är det fontänen i
sjön Stora Hallången och
på vintern är det den fina
julbelysningen som minnet
bär med sig från besöket.
Hälsa på du också och
stanna så länge du vill. Njut
av den sköna naturen som
omsluter samhället. Här bor
Trivselbygdens innevånare
på 150 meters höjd, luften
är frisk och promenaden
eller bilturen är omväxlande
och njutbar. Känn på livs-
kvalitén. Ingen stress, fri
parkering och trafikljusen
lyser med sin frånvaro. 

I Överlida finner du på gångav-
stånd två banker, två badplatser, 3
postorderföretag med fyndbutiker,
ett varsamt renoverad landsortshotell
med restaurang – navet i bygden –
där företagen, föreningarna och pri-
vatpersoner har sina festligheter.
Även många bussgrupper avnjuter
den goda maten till rimliga priser.
Den härliga atmosfären från 50-talet
inbjuder att stanna över natt och få
god sömn i lugn och ro. Föredrar du
att bo i stuga eller husvagn så finner
du här en prisbelönt campingplats på
en halvö. Populär är den, så boka i
tid.

Historiens vingslag
Hur bygden har utvecklats från

1800-talets slut till våra dagar kan du
få en bra inblick i genom att besöka
Överlida Industri & Hantverksmuse-
um. Här speglas hur människorna
levde, arbetade och skapade ett
modernt industrisamhälle. Här finns
bland mycket annat dåtidens lant-
handel, skomakeri, tryckeri, herrfri-
sering, kök, skola, järnvägsstation
och Carl Malmstens textilutställning.
Denne möbeldesigner lät tillverka
sina designade inredningstextilier hos
Halla Textil i Överlida. Dess fabriks-
byggnad, vackert belägen vid sjön
Hallongen, rymmer idag museet.
Under årens lopp har museet även
fått besök av många bussgrupper. 

Turist- och handelsort
Överlida ligger bra till i Trivselbyg-

den. Nära till nästan allt. Inom
mindre än en timmas biltur når du
västkusten med salta bad, djurparken
i Borås, utförsåkning på Isaberg, fly-
get i Göteborg, motorbanan i Falken-
berg. Du når även Varberg inom tre
kvart med allt vad denna stad har att
bjuda på.

På hemmaplan finns Kullaberg -
en av Västsveriges populäraste dans-
palats för både yngre och äldre med
plats för 1000 dansanta gäster eller
500 matgäster. Här spelar Sveriges
mest populära dansorkestrar. Nostal-
gikvällarna för den äldre publiken är
också mycket omtyckta. Till turistat-
traktionerna hör givetvis även en
shoppingrunda där postorderföreta-
get Wästgöta Textilindustri i sin
fyndbutik erbjuder dam- och herr-
konfektion även i större storlekar,
hemtextil och mycket mer. Centrum-
boden mitt i samhället utgör mat-
och spelbutiken och här finns även
turistinformationen med råd och tips
om alla besöksmål och evenemang i
och runt Överlida. Här säljs också
fiskekort för de närliggande, fiskrika
sjöarna.

Ljuset kommer från 
Överlida

Nu kommer ljuset från Trivselbyg-
den och Överlida. Här finner du ett
nystartat familjeföretag som tillverkar
och säljer handmålade ljus i egen
design och olika former av alla de
slag. Bekanta dig med ljussortimentet
landskapsblommor och ljus till
idrottsföreningar med deras speciella
logos och färger. Ljus i presentför-
packning är uppskattade både för
företag, organisationer och övriga
kunder. Även hit hittar bussreseföre-
tag som inte har några svårigheter att
parkera bussarna direkt utanför ljus-
fabriken. 

Kultur & sysselsättning
I Överlida finns mycket att hitta

på. De vackra omgivningarna och
naturen i sig bjuder på harmoniska
upplevelser. Överlida-borna sysselsät-
ter sig själva med ett aktivt förenings-
liv. Fotboll, bordtennis och oriente-
ring hör till de populäraste sporterna.
Bland föreningarna kan nämnas:
företagar- respektive hembygdsför-
eningen, byalaget, föreningsrådet,
Röda korset, idrotts- respektive ten-
nisklubben, fiskevårdsområdesför-

eningen och Svenska kyrkan. 
I Överlida kan du som besökare

utnyttja en tennisbana, vackert belä-
gen vid sjön Hallongen. Eljusspåret
utnyttjas för promenader och motion
både sommar- och vintertid.. Ta även
vara på möjligheten att spela boule i
Lidaparken. Alla är välkomna att ta
sig en match.

Biblioteket, inrymt i skolan, har
öppet onsdagar och några kilometer
utanför samhället ligger Gräne
Gruva, som numera tillhör Nedre
Ätradalens Ekomuseum med 70
olika besöksmål.

Gräne Gruva
Gruvan är en geologisk raritet. I

slutet av 1800-talet började man
bryta både fältspat och kvarts, senare
även glimmer. Export skedde till
Tyskland genom järnvägs- och bått-
ransporter. Idag utgör gruvan ett av
Svenljunga kommuns större icke
kommersiella besöksmål. Gruvan
sköts idag av Gräne Gruva Gruppen,
en intresseförening för gruvans beva-
rande och utveckling. Målet är att
anlägga en handikappvänlig väg till
gruvans öppning, att byta ut den 30
åriga trätrappan och att anlägga en
spång över våtmarkerna ifrån gruvan
mot sjön Hallongen. 

Under 40 år har gruvan skötts av
eldsjälen Allan Svensson, numera
även kallad gruvfogde.  Gruvan ingår
i Ekomuseet och är skyltat med dess
vita skyltar: Ekomuseet Gräne Gruva
på väg 154 mellan Överlida och
Holsljunga. Alla är välkomna att ta
sig dit på egen hand. Ingen entré.
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Landskapsblommorna
för sommarljusen
står nu i full blom!

Köpmansv. 4 · tel 0325-322 22
Öppet tisdag - fredag kl. 9-16 · Lördag kl. 10-13

Öka feststämningen med sommarljusen, som nu börjar slå
ut i full blom med färger och blommor från våra landskap.

Överlidaljus
Nu, kommer ljuset från Överlida

Välkommen att botanisera!

Regina Rohwer - Kundtjänst,  Ulf Hansson - Kontorschef,
Ulla-Britt Lidrot - Kundtjänst,  Joakim Ljungkvist - Privatrådgivare,
Annica Johansson - Företagsrådgivare

Det är vi som är SEB!

ÖVERLIDA

Ternoffs väg 4 · Överlida · 0325-322 75 · www.seb.se/overlida

www.tr ivselbygden.se

Överlida kyrka är känd för sitt
unika altarskåp och madonna,
båda träsnidade av Eva Spång-
berg. Kyrkan invigdes av biskop
Bo Gierts 1963.

I Gräne gruva bröts främst
fältspat och kvarts, som 
exporterades till Tyskland där
det användes i porslinstill-
verkning och under kriget 
som fyllnad i ammunition och
bomber. Stefan Nilsson vet en
hel del om gruvförutsättningarna
i Gräne gruva.

Överlida hälsar välkommen
Överlida

Överlida Industri & Hantverksmuseums besökare kommer från när och
fjärran, däribland många bussgrupper som oftast bokar långt i förväg.

                                    



Välkommen att flytta hit
I Överlida har vi en inflyttnings-

värd som Du är välkommen att kon-
takta om du vill veta mer om vårt
samhälle. Den ideella föreningen
Växa tillsammans med mål att både
bejaka det positiva i Svenljunga kom-
mun och att främja livskvalitén, arbe-
tar även för att främja inflyttningen
till kommunens olika bygder. I Över-
lida samhälle finns f.n. enstaka lägen-
heter att hyra. När det gäller att
bygga nytt förmedlar Växa tillsam-
mans just nu nyckelfärdiga hus inklu-
sive byggklara tomter på Höjdstigen
och Enbärsstigen till förmånliga
månadskostnader från 4.000:-. Ett
visningshus på Höjdstigen 6 beräk-
nas bli klar till den planerade Leva &
Bomässan på Moga Fritid den 25
september. Det är medlemmar ur
bygdens företagarförening som är
byggherre för detta visningshus.
Insatsen för ett enplanshus ligger på
drygt 120.000 kronor. Hushållets
gemensamma inkomst bör ligga på
35.000:- per månad för att få
20.438:- kvar att leva på efter det att
boendekostnaden är betald. Detta
enligt hustillverkarnas och bankernas
bekräftade kalkyler. Det finns även 1
1/2-plans och sluttningshus. Närma-
re info se www.overlida.se  Klicka dig
fram till ”Flytta hit”.

I Överlida har vi närhet, frihet och
möjligheter. Det är fullt möjligt att

förverkliga drömmen om ett eget
nybyggt hus till verkligt förmånliga
månadskostnader. Det torde dröja
länge innan möjligheten att förverkli-
ga drömmen om ett eget nybyggt hus
till så förmånliga villkor återkommer.

Manfred Eberhardt
manfred.eberhardt@swipnet.se  
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100 platser för husvagnar

12 stugor med självhushåll dusch/toalett

12 enklare stugor

Båtar för uthyrning

Minigolf

Servicebutik och cafeteria

ÖVERLIDA CAMPING

Tel. 0325-324 39 • www.overlidacamping.se

512 84 ÖVERLIDA • Öppet: måndag-fredag 8-17
Tel. 0325-322 90 • www.clb.se

Vår specialité

i alla former!i alla former!i alla former!
Vävgarner • Vävmaterial

Färdigvarpade flätor • Stickgarner och
virkgarner med tillbehör

Köp dig något handvävt!
Vi säljer färdigvävda löpare,
dukar, plädar m.m.

KVAL IT É  T I L L  BRA  PR IS ER !

Vi utför det mesta inom entreprenadjobb.
Vi ombesörjer även asfaltering.

GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73

Försäljning av grusprodukter, matjord och barkmull.

Prisbelönt, av vatten omgiven campingplats med stugby. Populär
och därför välbesökt.

Aziz Kara (t.h.)driver sedan strax före jul Överlida Hotell,  Ett härligt,
charmfullt landsortshotell i härlig 50-tals atmosfär. Tillsammans
med Ingelie Berndtzon och sin bror Elias Kara i mitten satsar Aziz
Kara på en vidareutveckling av både hotellet och restaurangen..

Överlida ligger i en naturskön trakt med många sjöar och en fontän,
”mitt i byn”.
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Tel/fax: 0325-320 02 · E-post: overlidatryck@tele2.se

Vi
ut

för
även stansningsarbeten!

ÖVERLIDA
Tel. 0325-66 13 30 • Fax 0325-66 13 40

info@texrep.se • www.texrep.se

VÄLKOMNA TILL

Söndagen den 10 juli 2005, kl. 9-16
FRI PARKERING- FRI ENTRÉ

Chokladhjul

ÖVERLIDA IK

Tombola
Fiskdamm

Servering
100-talet marknadsknallar och 

20-talet antik- och samlarhandlare

Varmgalvade vikportar

Köpmanasv. 2 · SE-512 60 Överlida
Tel/Fax: 0325-136 60
Mobil: 0706-587206
www.port-svets.com

av högsta kvalitet till marknadens
lägsta priser direkt från tillverkaren

• EL
• TELE
• DATA
• SERVICE

ÖVERLIDA EL AB • Tel: 321 35 • Fax: 321 21
Hallavägen 8, 512 60 Överlida

Ulf Aronssons
Bygg AB

Gamlavägen 7, 512 60 Överlida • Tel. 070-860 34 99

Försäljning och
reparation av bilar!
Petterssons Bil AB Överlida
Tel. 0325-340 19, 343 05
Se vår hemsida: http://bilweb2.passagen.se/handlare/petterssonbiloverlida.htm

Jakten på ett funktionellt
större tält av bra kvalitet till
ett hyfsat pris ledde Ken-
neth och Karin Kämpendahl
till en australiensisk tillver-
kare. I våras öppnade inter-
netbaserade Pinal butik i
Överlida. 

”Vi luffar på”. Det uttrycket åter-
kommer ofta under intervjun med
Kenneth Kämpendahl. Han och
Karin har mest ”luffat på”. Familjens
friluftsresor runt om i Europa grund-
lade behovet av ett vettigt tält. Ett
större tält av bra kvalitet.

– Vi hittade ett företag i Australien
som tillverkade precis vad vi var ute
efter. Tanken att fler hade liknande
behov födde Pinal, en web-butik som
sköttes på hobbybasis. För fler leve-
rantörer av produkter med anknyt-
ning till friluftsliv dök upp. Fast  då,
i IT-bubblans slutskede, var det
egentligen omöjligt att driva web-
butik.

– Men humlan vet inte om att den
enligt alla fysiska lagar inte kan flyga,
så den flyger på. Och vi luffar på.

Prylar till fritiden
Varför Överlida?
– Vi skaffade ett fritidshus 2001,

och då uppstod tanken på ett riktigt
hus.  

Och med billiga lokaler för lager
blev Överlida såväl företagets som
familjens nya adress. Två år senare,
den 1 november i fjol, fick Pinal till-
träde i lokalerna på Lidavägen, loka-
ler som efter renovering och tillfix-

ning blev ypperliga som butik ”in
real life”. För visst finns vi, som gärna
vill se de produkter vi funderar på att
skaffa oss i verkligheten. Känns på
sovsäcken. Prova våningssängen i täl-
tet. Innan vi ger oss iväg på vår back-
packer-, tält- eller chartersemester.

I de gulgröna lokalerna trängs nu
tält, liggunderlag, termosar, fräcka
kassar, fiskedon, cykelbelysning, ja,
alla de där prylarna som är så bra att

ha när man ska ut på något. 
För om Pinals ursprungsprodukt

var tält, så har butiken utvecklats till
att röra alla prylar som har med fritid
att göra - året om. I butiken finns
också Lars Andersson och Catharina
Florbäck, båda nyanställda och i skri-
vande stund i full färd med att känna
in sortimentet och Pinals atmosfär. 

Tina Hjorth Svensson

Lars Andersson och Catharina Florbäck gillar tältlivet, även om
provliggning av våningssängar i tält normalt inte ingår i arbetsupp-
gifterna på Pinal.

Pinal fortsätter luffa på
Överlida

Kallt! Den 21 april tog Emilia Andersson, Amanda Kullberg, Robin Jakbosson, Axel Kärrander och Agnes
Lillvik årets första dopp vid Nedre Hallångens badplats. Dagen innan låg det snö på marken, men under
somrarna går de allihop hit (eller till campingen) ganska ofta för att bada. Även om Emilia ofta badar
hemma - hon är utrustad med egen brygga!

Årets första dopp togs i april

Överlida

                                           



Vad gör man när underlaget
i de egna leden inte räcker
till för träning och match-
spel? Gemensam sak med
grannorten såklart.

Det var vad som hände när
Holsljunga och Mjöbäck bildade
Högvads BK 2001.

– Det blev bättre än vi förväntat
oss, konstaterar Jan Berndtsson ord-
förande i Högvads BK och Leif Lit-
zell som basar över Mjöbäcks GF hål-
ler med:

– All gammal rivalitet försvann,
träningsintresset ökade och spelarna
stannar kvar, bara fördelar alltså.

Ungdomar i Mjöbäck
Mjöbäcks GF, gick de inte ihop i

Högvad? Nej, de gjorde inte det,
trots det som skrivits ovan. 

– Det var seniorverksamheten som 
gick in i Högvads BK, förtydligar
Leif Litzell och berättar att Mjöbäcks
GF tar hand om verkamheten för alla
ungdomar (under 15 år).

Omkring 120 barn i åldrarna 7-14
år är verksamma inom Mjöbäcks GF,
dessutom finns fotbollskola för de
ännu yngre. Den stora aktiviteten,
utöver PF8, F10, F12, P10, P11 och
P12 är förstås Sommarcupen. Den
cupen har varit tradition de senaste
20 åren och lockar 60-70 lag från
såväl Halland, Småland och Väster-
götland till Hallevi andra helgen i
juni.

Bättre kvalitet
Tillbaka till seniorerna. Att slå

ihop sig i en förening är inte helt
unikt i små orter. 

– Men det är nog ganska unikt att
det går så bra, säger Jan Berndtsson,
vi har verkligen fått bättre kvalitet på
lagen.

I Högvads BK ingår numera ett
femtiotal aktiva spelare i ett 16-års-
lag, ett A-lag i div. IV och så B-laget.
I år har nye tränaren Magnus Johans-
son ett ungt lag att basa över och
både Jan och Leif tror på hans möj-
ligheter att utveckla laget ännu ett
snäpp.

Tina Hjorth Svensson
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HOTELL & RESTAURANGHOTELL & RESTAURANGHOTELL & RESTAURANGHOTELL & RESTAURANGHOTELL & RESTAURANGHOTELL & RESTAURANG

VÄLKOMMEN önskar Aziz!
Tel. 0325-322 35 • www.overlidahotell.just.nu

CAFÈ • PIZZERIA • DAGENS RÄTT • A LA´ CARTE

Uteservering och lunchservering
Öppet hela sommaren (med viss reservation)

395:-/person. Del i dubbelrum, inkl. frukost.
Sommarpriser logi

Gäller 1 juni - 28 augusti

Musikunderhållning. Bör förbeställas.

Räkafton Lördag 9 juli kl. 18.00

Hantverksbod och Syateljé
Mitt i Byn

Anette
0705 402823

Mirjam
0706 349660

Skene V. 2    51260    Överlida

Telefon
0325-322 31

Överlida Hembygdsförening

Gruppresor till...

Hallavägen

Öppet söndagar
kl. 14.00 - 17.00

Friskvårdsterapeut 
Kerstin Sundström 

Ringvägen 15, Överlida 
Tel. 0325-326 13

Energibehandling
Kinesiologi 
Massage 

Handakupunktur 

Vålkomna!

Det är inte alla lag som har två hemmaplaner, men Högvads BK är hemma både på Hallevi och Stråvi.
Joanna Berndtsson, blivande stjärna spelar med pappa Jan, ordförande i Högvads BK och Leif Litzell
med samma post i Mjöbäcks GF. 

Holsljunga och Mjöbäck blev Högvad
Överlida

Trivselbygden 
- en bra bit av 
Västergötland!
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Hembygdsgårdar i Trivselbygden

ÄÄÄÄ llll eeeekkkkuuuu llll llll aaaa   

Under medeltiden var Tokabo ett kyrkohemman som
troligen ägdes av Varnhems Kloster. Gården namn sta-
vades 1540 som Tokaboda och 1550 som Togaboll.
Under reformationen indrogs Tokabo troligtvis till ett
Krono-skattehemman (det ägdes av kronan och brukar-
na fick lägga en slant till kungen och kronan). När Gus-
tav III 1783 bildade Vadstena Krigsmanskassa kom
Tokabo att höra hit, vilket i praktiken medförde att
hemmanet fungerade som pensionsinstitut för avskeda-
de och pensionerade soldater. I slutet av 1700-talet bru-
kades Tokabo av nämndemannen Jean Persson och
hans hustru Annicka Jönsdotter. Deras dotter Kerstin
Jeansdotter gifte sig 1805 med bildhuggaren Johannes
Andersson, om vilken vi rapporterar om på annan plats
i denna tidning. Efter Annicka och Jeans död kom går-
den att brukas av bildhuggare Johannes nummer två
som flyttade hit 1845. 
Idag finns de båda Johannes arbetsredskap till beskådan
i den gamla verkstaden.

HHHHoooo llll ssss llll jjjj uuuunnnnggggaaaa   

Gör entré genom en portal av kaprifol. Slå dig ner vid
det trevliga kvarnstensbordet, ta en kopp kaffe och
insup atmosfären, se hur det gamla nävertaket kryper
fram under det enkupa tegeltaket. 
Högelycke som byggdes någon gång i slutet av 1700-
talet var tidigare dagsverkestorp under gården Fällhult.
Siste torparen hette Höglund och var murare. På 1940-
talet friköptes torpet av de båda systrarna Hilma och
Maria Larsson som bodde kvar till 1970-talet. Fortfa-
rande pryds fönstren av de trivsamma pelargonierna. 
1983 köptes stugan av hembygdsföreningen som ägnat
en hel del tid åt att ställa trädgården iordning, måla och
rent allmänt rusta upp. 

År 1966 beslöt Håcksviks Hembygdsförening att köpa
torpstugan Olofsbygget, som låg på Kronans mark
under Hålegärde, nära gränsen till Sjötofta. Området
skulle planteras med skog och stugan låg i vägen.
Antingen skulle stugan eldas upp eller flyttas. Det
begärda priset, 100 kr, var inte högt, men stugan var i
dåligt skick och det krävdes mycket arbete för att ställa
huset i ordning. Hembygdsföreningens ordförande
Janne Johansson och Erik Larsson, Bäck, blev ansvariga
byggmästare.
Byggnaden togs ner och flyttades till sin nuvarande
plats nära Bygdegården. Så mycket som möjligt flytta-
des med. Grundstenarna togs med från Hålegärde, men
spismuren måste nytillverkas. Muraremästare Mårten
Johansson, Nybygget, Källhult, fick i uppdrag att göra
en ny murstock. Luckan till bakugnen saknades, men
en sådan kunde hämtas i Bäck. En spisstång hittades i
Källhult. Innertaket måste nytillverkas. Takåsarna såga-
des åttakantiga och handhyvlades. De likaledes hand-
hyvlade takbräderna valdes med omsorg för att passa
sitt ändamål.
I sagan om gumman och gubben som gjorde arbetsby-
te tjudrar gubben kon på stugans tak, eftersom där
fanns en hel del för kon att äta. Om sommaren, när det
varit växtväder, är ett torvtak en minihage av gräs och
örter. Hur är ett sådant tak tillverkat? Erik Larsson
berättar hur det gick till när Olofsbyggets torvtak ställ-
des i ordning: ”Först ett lager av eternitplattor, sedan ett
skikt med grästorvor med gräset neråt, och till sist ett
skikt torvor med gräset uppåt. Ett sådant tak får inte
luta för mycket. Då kan torvorna kasa av.”
Sommartid serveras söndagskaffe i eller vid stugan
beroende på vädret.

Stugan, som kallas Nyestugan, byggdes 1855 av en före
detta arrendator på Stommen, Lars Eriksson. Siste invå-
nare var August Olsson som bodde här med sin Johan-
na. August dog 1954 och samma år köptes stugan på
auktion av Torestorps pastorats boställskassa för 800
kronor. Fyra år senare, 1958 flyttades en linbastu från
Abborrhult hit.
I Nyestugans ladugård finns urholkad stock som en
gång hittades i Botasjö. 1700-tal, eller stenålder är det
ingen som vet ännu, men fantasieggande är den min-
sann. I ladugården sparas också Älekullas egen alltiallo
Einar Sjögrens gamla verktyg. 
Vid Nyestugan firas Valborgsmässoafton och midsom-
marafton då folk vallfärdar både från Älekulla och
orterna runtomkring. Och vid tomtepromenaden för-
sta söndagen i advent är Nyestugan en trevlig kontroll
med eld, glögg och tomtar.

Efter att man ställt ifrån sig bilen får apostlahästarna
beträda den ridled som under medeltiden var närmsta
vägen över gränsen. En kort promenad och torpet Kul-
len, även kallat Björkhultstorp och Hedins stuga skym-
tas bakom lövverket. 
Torpet Kullen byggdes 1823-24. Knappt 100 år senare,
1911 byggdes köksfarstun till. 
Enligt sägen har det stora trädet framför stugan plante-
rats av Susanna, hustru till siste ägaren, Anders Johan
Andreasson-Hedin. Anders Johan och Susanna Beata
gifte sig 1878 i Mjöbäck. Under Anders Johans aktiva
soldattid i Kinds kompani bodde paret, som fick nio
barn mellan åren 1876 och 1897, på soldattorpet Slät-
terna under Skattered. När Hedin fick avsked som sol-
dat 1905 flyttad man till Kullen. Anders Johan avled
vid åttio års ålder 1937 och hans hustru två år senare,
då hon var 84 år.

Överlida Industri & Hantverksmuseum skildrar byg-
dens överlevnadskamp. En kamp som medförde att
många industrier och företag startades, så småningom,
inte minst efter postens och järnvägens intåg. Museet
speglar lokalhistoria, hur människor genom hårt arbete
och finurlig uppfinningsrikedom skapade ett fram-
gångsrikt industrisamhälle.
Besökaren möter många olika verksamhetsområden
och interiörer från förr, bl.a. Överlida Diversehandel i
tidsenlig stil, Post- och järnvägsstationen från 1899,
skomakeri, Överlida Affärstryckeri från 1938, herrfri-
sör, skolmiljö från 1914.
Museet vill även bevara minnet av en hantverkstradi-
tion som i hög grad förknippas med vår textilindustri.
Carl Malmsten valde Halla Textil AB och Fritz Sterner
här i Överlida att väva hans designade inredningstexti-
lier. Samarbetet varade i över 20 år fram till Carl Malm-
stens död.

Långåsens undantagsstuga omtalas för första gången år
1834, då Bengt Johannessons änka med dotter flyttar
in. Tre år senare flyttar de vidare och stugan står öde till
1844. Då flyttar åbon Per Johansson Axelsson med
döttrar och en piga med två barn. Ytterligare fyra söner
föds. 
1888 föds på Bjällåsen den legendariske August på
Långås, dit August kom som åttaåring. Då hade den
gamla torpstugan brunnit och en ny byggts upp av
virke från en annan stuga i Holsljunga. August förblev
Långås trogen hela livet. Han var två meter lång, god-
modig och gästfri, alla som kom förbi skulle ha kaffe.
På Långås bodde han tillsammans med systerdottern
Ester. När August dog 1972 överläts stugan till hem-
bygdsföreningen. 
Precis invid kyrkan i Öxabäck ligger också sockenstu-
gan som idag fungerar lite som museum för hembygds-
föreningen. Historien om sockenstugan börjar redan
1689 då församlingen påminde prästen om att en sock-
enstuga skulle byggas efter punkt 206 i kyrkolagen.
Året därpå kom frågan upp igen, men då sockenmän-
nen tillfrågades hur de ville göra med timmer som skul-
le köras fram till bygget kom invändningen att de det
året inte hade möjlighet, men att det skulle gå bra ett
annat år. Omkring 1691 lär en stuga dock blivit upp-
förd. Ursprungligen användes stugan som hospital och
kom senare att fungera som fattighus.

Det stora sjösystemen i Kalv har spelat en mycket stor
roll i Kalvs historia. I fredstid var de till glädje och nytta
när Kalv var en gränsbygd ledde de fiende till bygden.
De första inbyggarna kom till denna trakt för omkring
4000 år sedan, och fiskrika sjöar och mäktiga lövskogar
där livet antagligen var lätt att leva. 1000 år senare, på
bronsåldern, hade en bondestam etablerat sig.
Under samma tid som kristendomen kom till våra byg-
der började även den världsliga makten göra sig gälland.
Vi Göpe nabb, nuvarande Näs, vid Fegens strand fanns
en dansk fornborg. Göpe är fornnordiska och betyder
slukhals. Detta säger en del om hur man såg på fogden.
En besvärlig tid tog sin början för våra förfäder. Kalv
blev en gränsbygd och då som nu råkar civilbefolkning
illa ut när kriget kommer. Särskilt illa var det under
Nordiska sjuårskriget då det enligt 1570 års fodgerä-
kenskaper fanns ett åttiotal (i mantal) hemman som låg
öde.
I slutet av 1800-talet började befolkningsminskningen,
nödår, industrialisering, emigration till Amerika, röd-
sot... Orsakerna var många, men än är vi några kvar och
många minnesmärken finns bland dem märks: Stenstu-
gan från tidigt 1800-talet. Där bodde Betty ända till
1949. Sedan skänktes den till hembygdsföreningen. På
midsommardagen brukar det vara friluftsgudstjänst där.
Stugan är öppen vid speciella tillfällen som annonseras
i Kalvbladet. Det är också "knacka på"-öppet.
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Klevs hembygdsgård ligger precis intill det anrika gamla
gästgiveriet, och innehåller i princip ett helt område
som förvaltas av Mårdaklevs Naturskyddsförening. 
Fram till dess att Halland blev svenskt, 1645, fanns här
såväl krog som tullstation och strax intill, på golfbanan
finns ännu lämningarna av en gammal skans. Klev var
från 1600-talet och framåt en viktig knutpunkt.
Idag driver Mårdaklevs Naturskyddsförening den
gamla lanthandeln som håller öppet under vissa tider
under sommarsäsongen. Den som behöver en ben-
sträckare beger sig längs någon av de två vandringsle-
derna och belönas av en bedårande utsikt över såväl
själva Klev som golfbanan. I ett annat av husen vid Klev
håller ett tiotal hantverkare från bygden utställning och
försäljning under sommaren.

den vanliga dörren förr). 
Syster Ebba var en välkänd figur i Ö Frölunda med
omnejd. Hon var distriktssköterska mellan 1943 och
1978, och hos hembygdsföreningen finns en hel del av
hennes instrument bevarade. 
I mitten av trettiotalet flyttade den sista invånaren, mor
Johannas dotter Ida, från Hulkeshult. Tio år senare revs
gårdens mangårdssbyggnad, och stugan övergick i hem-
bygdsföreningens ägo 1956. Idag används stugan bl.a.
vid det årliga midsommarfirandet samt vid Hembyg-
dens dag i augusti.

Hulkeshult ligger en bit in i skogen mellan Ö Frölunda
och Överlida. Ta av mot Hiå, så kommer ni fram så
småningom. 
Hulkeshult är en gård med gamla anor, redan på 1500-
talet fanns bebyggelse. Men så gammal är inte hem-
bygdsstugan som byggdes 1872. Ändå gäller det att
ducka för att inte slå skallen i dörrposterna. Den som
kisar lite inne i kammaren kan kanske skönja hur mor
Johanna sitter där, högtidsklädd för att skriva till bar-
nen i Amerika. 
Bakom öppna spisen i storstugan finns ett litet utrym-
me - där kunde man låta spädbarnen hålla värmen om
vintrarna, och under lofttrappan syns resterna av ”de
dödas utgång” (döda människor fick inte föras genom
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Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank

Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01

Lidavägen 1, ÖVERLIDA • www.mjobacks-sparbank.se

Mjöbäcks Sparbank tackar
Trivselbygdens byalag för utnämningen

Årets Trivselbygdare 2004.

Vi blev så stolta över utnämningen att vi måste dela med oss av motiveringen:

Så återigen - ett stort tack för det förtroende ni har visat och visar oss!

För ett alldeles unikt bank-koncept, en förmåga att tillvarata människors intressen, såväl den

lilla människan, som stora grupper eller företag.För ett brinnande intresse och engagemang för Trivselbygdens fortsatta existens i en allt

hårdare konkurrens i fråga om storstadens alla lockelser.För ett outtröttligt arbete att förena bygden och dess innevånare, för att få Trivselbygden att

leva vidare, och för att få Trivselbygden att bli en attraktiv bygd att bo och verka i och på så

sätt ha en bestående plats på kartan.

Byalagen i Trivselbygden

Årets Trivselbygdare 2004

Mjöbäcks Sparbank
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-Vi finns ju i Trivselbygden-
Vi fixar er bokföring, bokslut

och deklaration.
Även bouppteckning,

hjälp med generationsskiften,
samt juristiska ärenden

Varför gå över ån
efter vatten?

Överlidav. 5,  Öxabäck

Tfn. 0320-590 70
Fax. 0320-599 33

... i alla möjliga och omöjliga former.

SkogsavverkningSkogsavverkningSkogsavverkning

Öxabäcks Skogsentreprenad AB

Kenneth Larsson, Holsljunga
Tel 0705-90 77 60

”Från stubbe till väg”AntikhusetAntikhusetAntikhuset
i Öxabäcki Öxabäcki Öxabäck

Vi har 1000 kvm fullt med möbler och kuriosa.

Överlidav. 13, Öxabäck • www.antikhuset.nu
Tel. 0320-593 10, 590 53 • Fax 0320-593 10Sjuhärad

Öxabäcks damlag

Besök vårt café
och återupplev
Öxabäck damlags
fantastiska fot-
bollshistoria.
• Prissamling
• Fotografier m.m.

ÖPPET:
Tisdag-fredag kl. 11-18

Lördag kl. 11-15Söndag och måndag stängt

UTSTÄLLNING

PREKEBO

Prästerskapet och läkarna
såg rött när de hörde hen-
nes namn. Men bland allmo-
gen och dem hon botad var
hon aktad. Nu har gården
där Prekebogumman, eller
doktorinnan som hon också
kallades, bodde blivit eko-
museum.

Det vilar en speciell stämning över
ruinerna där i skogsgläntan i Preke-
bo. Ja, för det finns bara ruiner kvar
efter Kristina Anderssons boning. En
gång var här en livskraftig gård, med
flera byggnader, anställda, ja, till och
med ett ”lasarett”. Och frågan är om
inte Prekebosans ande fortfarande
anas här bland lämningarna. Är det
inte någon som skymtas därborta i
dungen?

– Därborta hade hon sin sten, där

satt hon på kvällarna och samlade
sina tankar, berättar Åke Andersson
som genom byalaget engagerat sig
mycket i ”Prekobo-käringen”.

Läkte med örter
Men vem var hon nu då? Denna

dam som börjar sätta Öxabäck på
den kulturhistoriska kartan?

– Hon föddes på torpet Brattåsen
härborta, 1837, vet Åke Andersson.

Möjligen var det från sin farbror
Johannes, som var känd kreatursdok-
tor, som Kristina fick intresset och
känslan för läkekonsten. Ljung,
humle, kamomill, malört, johanne-
sört och brakvedsbark var några av de
örter hon framgent kom att bruka i
sina dekokter och salvor. 

– Hon hade skrifter och recept,
men dem förstörde hennes son
Albert efter hennes död, säger Åke
och skakar beklagande på huvudet.

För det var så med Kristinas läke-
konst, att den fungerade (åtminstone
enligt alla de berättelser som fortfa-
rande lever kvar). Där läkarna gick
bet, där lyckades Kristina. 

– Det berättas om en rik herre från
Göteborg som hade cancer, kräfta
som de kallade det då. Kristina var
hans sista halmstrå och hon botade
honom. Han gottgjorde henne
genom att skänka henne en övertäckt
vagn med silverbeslag och två vita
hästar. Det ekipaget åkte hon till kyr-
kan med.

I kyrkan var Kristina dock inte sär-
skilt välsedd. Prästerna dundrade om
svartkonst och trolleri. Och nog
hände det gång som annan att Kristi-
na ställdes inför rätta. Men när läns-
man kom för att hämta henne, ja, då
vägrade hästarna röra sig ur fläcken. 

Kristina själv slog ifrån sig ankla-
gelserna om svartkonst: ”Jag kan inget
trolleri. Den som tror på faen är inget
att göra åt men jag gör det inte”.

Behandlade fattiga gratis
Däremot kanske hon såg mer än

vad folk i gemen gör. Flera historier
vittnar om hur hon visste var man
kunde finna sina borttappade pinaler,
eller vem det var som stulit ens börs
på marknaden.  

1861 gifte sig Kristina med Anders
Johan Carlsson, ”knivasmeen” kallad.
De bodde på Björnåsen, fick fyra
barn och flyttade sedermera till Pre-
kebo där dottern Emma föddes
1883. Tre år senare dog Anders Johan
(diagnosen löd: förtärande af spirito-
sa och vattensot). 

Ett år senare gifte sig Kristina med
Johan August Andreasson som förde
med sig två barn i boet.

Prekebo blev målet för många med
krämpor och bekymmer. Flera av
patienterna led av mentala problem,
kanske behövde de någon förstående
person att tala med. Kristina lånade
dem sitt öra där hon satt i sin gungs-
tol i salen, lät dem stanna på gården
och delta i arbetet. 

– Hon var snäll mot de fattiga, vet
Åke. Dem tog hon inte betalt av, de
som var rika fick betala desto mer.  

Efter Kristinas död 1912 ärvde
sonen Albert hemmanet. Albert
byggde sig en ny bostad omkring 100
meter från det gamla stället som blev
öde 1923. På femtiotalet förvärvade
lantbruksnämnden gården i rationa-
liseringssyfte och huset såldes till riv-
ningsved. 1961 planterades skog på
markerna. 

För två år sedan fick byalaget upp
ögonen för Prekebo, där man fortfa-
rande röjer och gör i ordning. Återi-
gen kan den som så vill vallfärda till
Prekebo, och vem vet om det inte
finns en viss läkekraft kvar i omgiv-
ningarna?  

Tina Hjorth Svensson

Knappt husgrunden finns kvar efter Kristina Anderssons hus i 
Prekebo. Åke Andersson och de andra i hembygdsföreningen håller
på att ställa i ordning runt området som blivit ekomuseum.

En skylt är vad som finns kvar
av Prekebos boställe.

Här gick trappan opp till lasa-
rettet. I muren finns ännu öglor
där man band fast hästarna
kvar.

På kyrkogården finns Kristina
Andersson gravsten.

På den här stenen brukade
Kristina sitta om kvällarna och
samla tankarna.

Hos Kristina i Prekebo fanns boten
Öxabäck

Kristina Andersson, även känd
som Prekebogumman, Preke-
bosa, Träsko-Stina, Prekebo-
käringen och doktorinnan.
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Vid behov av

MARKARBETEN
Schakt grus, transporter och bergspräng-

ning.
Ring för kostnadsfri offert

– tag kontakt med
oss!

Öxabäcks Maskinstation AB
Tel. 0320-560 03. Biltel. 070-329 29 40.

Vedmaskiner

Elstängsel

• Kapsågar • Klyvar
• Transportörer • Kombimaskiner • Motorsågar

Elaggregat • Tråd • Band • Isolatorer m.m.
Allt till mycket bra pris

Persontransporter • Färdjänst • Flygtaxi

Öxabäcks Taxi AB
Tel. 0320-590 94 • 070-688 50 06

Harrev. 8 • Öxabäck • Tel. 0320-593 84

Välkomna till

– FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN –
Kickis Hårvård

Nordlid, 511 95 ÖXABÄCKAnnies
kattpesionat

300 m

ANNIES
KATTPENSIONAT

In- och utlämning:
Mån-Fred kl 8.30-10.30, 18-20. Lör-Sön kl 9-12. Eller efter ö.k.

Hämtning och lämning kan ordnas!

Inneh: Annie Fransson • Tel. 0320-592 42 • Mobil 070-692 05 84
e-post: 032059242@telia.com • Hemsida: hem.passagen.se/kattpensionat

Allt inom snickeri
målning, puts och golvarbeten

Mats, tel. 033-29 13 65, 070-699 16 81
Gunnar, tel. 0320-560 40, 070-699 16 83

Specialité: Kyrkrenoveringar

Jannes Bilverkstad
Öxabäck • Tel. 0320-592 40

Service • Bensin & Diesel
Översyn för besiktningar

Specialsnickerier
Vävstolar • Tillbehör

511 95 Öxabäck • Tel. 0320-590 52
www.akssnickeri.se

Öxabäcks Fiskevårdsområdesförening
Vi erbjuder varierat fiske i hela 18 sjöar!

”Put & Take”
Fiska regnbåge och öring i vildmarksmiljö

Kontakta Arne Pettersson, telefon 0320/592 67

Fiske i övriga vatten samt båtuthyrning
Kontakta Hans-Eje Persson, telefon 0320-593 48

De är bröder. De är sportin-
tresserade. Rolf har varit
engagerad i Öxabäcks IF i
över femtio år - han började
spela fotboll när han var
sju. Lillebror Thore är ordfö-
rande i Tygrikets Inne-
bandyklubb. Rivaler? Icke.

Här har man tänkt sig skriva en
artikel om motsättningarna mellan
de två sporterna fotboll och inneban-
dy, personifierat i de två bröderna
Rolf och Thore Johansson. Och så
går det åt pipsvängen direkt. 

– Jag gillar ju fotboll lika mycket
som innebandy, säger Thore oskulds-
fullt. 

Och säsongerna avlöser ju varand-
ra, så många av dem som spelar inne-
bandy vintertid byter klubban mot
fotbollsdojorna på sommaren.

– Det går ju att kombinera fotboll
och innebandy för den som vill, säger
Rolf och berättar att de båda klubbar-
na accelerat samarbetet i år. Genom
Bollatrasket, en poängpromenad med
efterföljande bollrace och fest i byg-
degården.

Okej då. Hitta en ny vinkling.

Nya krafter lyfter 
fotbollen

Hur kommer det sig att du,
Thore, valde att inrikta dig på inne-
bandy?

– Jag har sex söner och en dotter
som alla är aktiva innebandyspelare. 

Fast det visar sig att hans avkomma
också ägnat sig åt fotboll. Det börja-
de när Mattias, 23, upptäckte inne-
bandyn. Innebandyn hade inte så
många ungdomsledare, så vad gör en
god far? Ställer upp såklart. 

Idag har Tygriket omkring 300
spelare i 18 lag, och hos familjen Tore
Johansson finns två SM-guld, två sil-
ver och två brons som sönerna Matti-
as, Christian, 21 och Fredrik, 19 varit
med att ta hem. 

– Det är det som är dilemmat,
säger Rolf lite uppgivet. De är lika
bra på fotboll som på innebandy,
men så valde de innebandy.

Fast så värst avundsjuk är han inte.
För även om Öxabäcks IF brottats
med en del problem, främs ekono-
miska, efter det att damlaget lades ner
1999 finns det tecken på att det
tynande herrlaget är på väg att resa
sig igen. 

– I fjol hade vi två seniorlag, och
även om vi höll oss i bottenskiktet
tror vi att det kommer gå mycket
bättre i år.

Herrlagets ”gamla stofiler” (själv
spelade Rolf sin sista match för några
år sedan)börjar bytas ut. 

– Vi har fina nyförvärv från bland
annat Svenljunga och Kinna, samt att
Christian Jonsson och Torgny Sved-
berg har återvänt till föreningen, och
i styrelsen har vi också fått in några
nytänkande yngre krafter.

Vad styrelsen beträffar finns önske-
mål om att bygga en ny bastu. Och
klubbstugan är på god väg att bli en
samlingsplats, både för fotbolls- och
innebandyspelare.

Så istället för en artikel om rivalitet
mellan bröder och sporter blev det
precis tvärtom!

Tina Hjorth Svensson

Bröderna
Idrott

Öxabäck

Bröderna Rolf och Thore Johansson är inga rivaler, även om Rolf är
djupt engagerad i Öxabäcks IF:s fotboll och Thore basar över 
Tygrikets innebandyklubb.
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Välkommen till en välsorterad lanthandel som har det mesta med
priser som hör till de bästa!

Vi är ledande på PARTYBRICKOR för små som stora kalas!
Ring i god tid vid beställning.

Billigast i Mark på kött och chark!

Öppettider:
Mån - tors 9-18 • Fre 9-19 • Lörd 9-13 • Sönd stängt

Vi har en manuell CHARK med  SVENSKT KÖTT!

Bo Törnqvist från Hällings-
jö har stått här sedan tidig
morgon. Ingen större fiske-
lycka har det blivit, bara en
öring på omkring kilot. Men
fisket är bara en bråkdel av
anledningen att Bo är här -
naturupplevelsen står för
resten.

De fyra tjärnarna som med ett
gemensamt namn kallas Stockasjöarna
är Öxabäcks mesta naturområde. På
1960-talet bidrog en nitisk fiskerikon-
sulent till att sjöarna rotononbehand-
lades och den naturliga fiskestammen,
”ogräsfisken”, försvann.

Istället planterades regnbåge, ameri-
kansk bäckröding, laxöring och brö-
ding och fiskerivårdsområdet började
erbjuda put-and-take-fiske. 

1968 fick Stockasjöarna stor publi-
citet då en regnbåge på 5.870 gram -
nordiskt rekord - drogs upp. 

Så småningom bidrog nedskräp-
ning och tjuvfiske till att intresset för
Stockasjöarna som rekreationsområde
minskade, men för tio år sedan gjorde
Öxabäcks fiskerivårdsområde en ny
satsning på det vackra området.

Idag finns både grillstuga och en
gemytlig kåta där man kan övernatta
samt en vandringsled för den som
tröttnat på att fiska. Å andra sidan går
det precis lika bra att slå sig ner på en
sten och bara njuta...

Tina Hjorth Svensson I den mysiga kåtan kan man både sova över och grilla sin 
nyfångade fisk.

Bo Törnqvist från Hällingsjö har stått här sedan arla morgonkvisten.
– Det är främst för naturupplevelsen som jag åker hit.

Vid Stockasjön finns lugnet
Öxabäck

Vattnet i Övre Stockasjön 
kommer direkt från en källa
under berget.

Fiskelycka kan vara en öring 
på omkring ett kilo.
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KAFFESTUGAN

I vår mysiga, rustika

kaffestuga kan Ni njuta

av nybryggt kaffe med

gott “dopp” i form av

olika egna specialiteter.

Hela menyn finns på

hemsidan.

Vid vackert väder har

vi en skön uteservering!

BUTIKEN
På Ulfshed hittarni en av Västsverigesstörsta utställningarav konsthantverk
från en mängd

olika hantverkaresamt tusen andra
roliga saker!
Välkommen!

Stengods från Mogens Krämer!
Munkar i det gröna,
det är sommar det!

Stor sortering av
populära C-L figurer.

Träslöjd från Åke Erlandsson

Dukar m.m. från Linneväveriet

Rolf Lidbergs berömda trollfigurer.

Erkers, Marie Persson

UlfshedUlfshedUlfshedSmultronstället i KindSmultronstället i KindSmultronstället i Kind
ÖPPET HELA SOMMAREN • ONSDAG–SÖNDAG KL 10-18ÖPPET HELA SOMMAREN • ONSDAG–SÖNDAG KL 10-18ÖPPET HELA SOMMAREN • ONSDAG–SÖNDAG KL 10-18

UlfshedUlfshedUlfshed

Uteservering och massor av fina krukor till trädgården!

Tel. 0325-350 23 • www.ulfshed.seTel. 0325-350 23 • www.ulfshed.seTel. 0325-350 23 • www.ulfshed.se

Det givna utflyktsmålet för allaDet givna utflyktsmålet för allaDet givna utflyktsmålet för alla
som vill ha en mysig avkopplandesom vill ha en mysig avkopplandesom vill ha en mysig avkopplande

och inspirerande upplevelse!och inspirerande upplevelse!och inspirerande upplevelse!
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