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Nu gör vi tidning igen!
När evenmang eller händelser återkommer minst två
gånger i rad börjar man tala
om vana. Vår Trivselbygdstidning kommer nu för
tredje året i följd. Då vill vi
dra till med att tala om
tradition!
Inte många trodde på vårt projekt
att kunna samla tio byalag till gemensamma aktiviteter med gemensamt
mål. Byalagen saknar mestadels ekonomiska resurser och bygger uteslutande på ideellt arbete och entusiasm.
När vi då på normala och onormala ”bidragssökarhåll” får avslag p.g.a.
”liknande projekt finns i trakten”,
trädde Mjöbäcks Sparbank tidigt in
och stödde projektet och gjorde vårt
arbete möjligt.
Nu har vi hela bygdens näringsliv
bakom oss, som genröst stöttar bl.a.
den här tidningen. Och bidrar till att
den kan distribueras till ca. 60.000
hushåll.
Men vi skulle vlja nå ännu fler, till
vilka vi vill berätta om vilken förtäfflig bygd vi lever, bor och verkar i. Vi
vill att fler får upp ögonen och flyttar
hit. Den här tidningen innehåller
ytterligare några nedslag i bygden
som berättar om verksamheter, möjligheter, lösningar och hur vi har det
är i Trivselbygden.
Det är med inte så lite stolthet vi
hör att liknande porjekt namat vår
idé att ge ut en egen tidning. Men då
var bidragstänkandet annorlunda –
från samma beslutsfattare!
Vi missunnar ingen ekonomisk
hjälp att nå ut med sitt budskap, men
skulle väl kanske önska att liknande
projekt skulle bedömas på liknande
villkor.
Men skit samma! Att jobba lite
grand i motvind i stället för att få allt
serverat, sporrar oss ytterligare och
gör oss dessutom starkare!
Vi är vana vid att klara oss själva –
och gör det nu också!
Vi vill hälsa ännu fler välkomna hit
och ta del av vår entreprenörsanda
och kanske föra in nya idéer och möjligheter till vår bygd – TRIVSELBYGDEN.
Kontaktpersoner för respektive
samhälle finns på:
www.trivselbygden.se.

För tredje året i rad – ger de tio byalagen i Trivselbygden, med benäget bistånd av Mjöbäcks Sparbank, ut Trivselbygdens tidning.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Trivselbygdsvinnare
Följande personer drogs
som vinnare i Trivselbygdens tidning
”Sommar-krysset 2005”:

Jan-Anders Fransson,
projektledare för
Trivselbygden

Barbro Lidwall, Rektangelvägen
58, 556 25 Jönköping
Sven Olof Enenge, Furuvägen 11,
518 42, Sjömarken
Gun Svensson, Sjövägen 1,
512 64, Holsljunga

Gunvor Ragnarsson, Toften 105,
310 60 Ullared
Ingrid Larsson, Åsarp Nedregården, 514 50 Limmared
De fem vinnarna har erhållit varsin
T-shirt på posten.

TRIVSELBYGDEN – ett projekt i samarbete med Mjöbäcks Sparbank
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ANSVARIG UTGIVARE: Jan-Anders Fransson
UPPLAGA: 60.000 ex
DISTRIBUTION: Posten och Byalagen
PRODUKTION: Svenljunga & Tranemo Tidning AB
TRYCK: V-TAB, Södertälje

Distribueras gratis till samtliga hushåll i Trivselbygden inkl. Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda,
Överlida, Öxabäck. Svenljunga inkl. Hillared, Sexdrga. Tranemo inkl. Ambjörnarp, Dalstorp, Grimsås, Limmared, Ljungsarp, Länghem,
Månstad, Nittorp, Sjötofta, Uddebo, Ölsremma, Kinna inkl. Berghem, Fritsla, Hajom, Kinnahult, Rydal, Skene, Skephult, Torestorp,
Örby. Falkenberg inkl. Glommen, Heberg, Långås, Slöinge, Vessigebro, Vinberg. Ullared inkl. Fegen, Ätran.
TRIVSELBYGDEN
Varberg inkl. Träslövsläge och Åskloster. Broaryd, Burseryd och Skeppshult.
Box 4025
512 04 ÖVERLIDA
Tidningen finns även tillgänglig i flertalet butiker i Trivselbygden samt på
turistbyråer och campingplatser i bygden och dess omedelbara närhet.
www.trivselbygden.se
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Näset – en oas
Holsljunga
I kanten av campingen går
stigen som leder in mot
byn, eller ut på Näset. Här
har funnits stigar länge,
men i början av åttiotalet
såg ett gäng entusiaster till
att göra området mer lättillgängligt.
– Vi har dikat, lagt på bark och
byggt sju broar, berättar Alf Jonsson,
en av de sju.
Har det inte varit mycket arbete?
Det medger Alf och hans fru Ingalill att det förstås varit.
– Men vi har haft så roligt. Vi har
invigt varje bro med blåa band och
champagen, men måste inte bara
jobba!
Själva går de den långa rundan på
omkring tre kilometer varje dag (den
”korta” är ca. 1.700 meter). Ibland
med elvakaffet i en korg, någon gång
med en vinflaska.

Strövområdet
lockar många
På östra sidan av udden har ”Näsgänget” satt upp ett picknickbord.
Nästan alltid finns en årstidsanpassad
dekoration på bordet. Här har man
också anlagt en fågelstation. Alf har
satt upp ett trettiotal holkar, vissa av
dem med insyn för den som är nyfiken.
– I vintras körde vi nog hit 85 kilo
solrosfrö, säger han.
Kungsfågel,
entita,
talltita,
trädkrypare, blåmes, talgoxe, och så
Alfs favorit, tofsmesen, hör till det
bestånd man kan få se om man kan
vara tyst.
– Och ekorren äter gärna av fåglarnas mat, säger Ingalill och berättar att
det också bor en vessla under ett av
träden.
Tore Lindgårde tar tillfället i akt
och berättar om den gången några
promenerande ringde hem till
honom och hade hittat en ”död”
grävling.
– Men plötsligt reste den sig upp
och sprang iväg.
Näset har blivit ett strövområde,
inte bara för Holsljungaborna själva,
även om både Tomtepromenaden
och delar av Holsljungamarschen går
längs stigarna.
– Vi ser folk från hela kommunen
härute, säger Alf och Ingalill.
Tina Hjorth Svensson

Tore Lindgårde och Alf och Ingalill Josson är några av dem
som lagt tid och kraft på att i ordningsställa vandringsslingorna runt Näset. Vid ”fågelstationen” finns ett av de mysiga
ställena att slå sig ner med en picknick. FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

En uppmaning god som någon!
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Holsljunga Camping
Med 200m sandstrand!

Tel. 0325-334 53

Här finner du

Alf Jonssons fågelholkar har
insyn för nyfikna!

Cafe
Stugor
Mysiga
stugor finns
att hyra.

Fiske

PAINTBALL
Spela paintball till ett mycket
förmånligt pris; upp till 1/2
priset jämfört med andra.
Ring och boka hos:
BERGIS Paintball i Holsljunga
073-986 46 61 el. 0325-331 58

Bad

Friluftsaktivieter

Vi har allt för en
mysig grillkväll!
Marinerade Karréskivor
Hemlagad Potatissallad
Butiksbakade Baguetter
Grillkol, Tändvätska
och Engångsgrillar

Smörgåstårtor och Exotiska festbrickor
mot beställning
Den lilla mysiga butiken med det breda sortimentet

Högvads BK

Camping i naturskön miljö
med minigolfbana...

följ oss på:
www.hogvadsbk.com

och mycket mera!

Nu kan
du spela
Harry Boy
i butiken!

ÖPPETTIDER:
Månd–fred ....9-18
Lörd ..............9-13
OMBUD FÖR: Apoteket
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Fr.v. Åsa Abrahamsson med barnen Nora, 2, och Filip, 6 samt småbarnens morföräldrar Ingela och Loa
sköter både vandrarhemmet intill fotbollsplanen och Abrahams pub till höger på bilden. FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Tre generationer på vandrarhemmet
Vandrarhemmet och Abrahams pub är en ren familjeangelägenhet. Loa och
Ingela Abrahamssons dotter Åsa är lika involverad
som föräldrarna, och snart
kommer generation tre!

Fyrtiofyra bäddar har vandrarhemmet, precis lagom för ett fotbollslag
med supportrar, eller ett dansgäng
från Rävlanda som nyttjar den närliggande idrottshallen.
– Det brukar komma ett boulegäng från Skaraborg, de spelar till
långt in på natten, med pannlampor!
säger Ingela och nickar mot barnbarnet Filip: Ta du en kaka.

Vandrarhemmet har ett optimalt
läge, precis vid fotbolls- och bouleplanen i Holsljunga. På den gamla tennisbanan mellan byggnaden och fotbollsplanen finns tankar på att anlägga en lekplats.

Storbilds-TV:n på puben är
avstängd för tillfället, annars blir den
en naturlig mittpunkt om någon
spännande match är på gång.

Holsljunga

Ordnar evenemang

– Vi ordnar olika evenemang på
puben då och då, och ibland kommer
någon förening och säger att de ska
ha ett möte, säger Loa.
Då bullar Ingela och Loa upp med
förtäring. Och skitgubbefesten, när
de herrar som varje år frivilligt sköter
toaletten på rastplatsen, gjort sitt för
säsongen, den hålls förstås på puben.
För Ingela och Loa har vandrarhems- och pubverksamheten blivit
ett sätt att leva. Den livsstilen anammas nu också av dottern Åsa och
barnbarnen Nora och Filip.

pappa annons

pappa annons

För att reparera
och underhålla
dagens och framtidens bilar,krävs
det att verkstaden
har rätt utbildning,
rätt utrustning,
utförlig teknisk
information samt
monterar kvalitetsdelar enligt de nya
gruppundantaget.
Dessa hörnstenar
har man som
Meta Car Service.

Byalaget ordförande, Margaretha Litzell överlämnar en purfärsk
Holsljungabroschyr till campinggästen Roger Nilsson från Kållered.
I broschyren står det mesta som är värt att veta om Holsljunga för
besökare och andra som är nyfikna på orten. FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Tina Hjorth Svensson

Gerds
Hårvård

Holsljunga
Bilservice AB
MECA CAR SERVICE

Byalaget har gjort broschyr

pappa annons

04-02-10

04-02-10
04-02-10

pappa annons

7 • Holsljunga
09.19Alv.Sida
1

0325-333
09.19 Tel.
Sida
1

09.19

Sida 1

04-02-10

09.19

35

Sida 1

- Känn dig trygg anlita...
- Känn dig
trygg
anlita...
- Känn
dig
trygg
anlita...
pappa annons

04-02-10

09.19

Sida 1

- Känn dig trygg anlita...

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

- Känn dig trygg anlita...
Bernt 070-579
Sigge 070-583
24 41
Bernt 070-579
06 06
4141· ·Sigge
070-583
24 41

Bernt 070-579 06 41 · Sigge 070-583 24 41
Prova
fiskelyckan i Holsljunga FVO
Måndag - torsdag 07 - 17
fredag 07 - 16

Köp ett fiskekort till
hela området på 7 sjöar!

Holsljunga Bilservice AB

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

0325-333 03 • Företagsvägen 5, Holsljunga www.meca.se

Populär
marsch i
augusti
Holsljunga
Den 19 augusti anordnar
Holsljunga IF den årliga
Holsljungamarschen. Marschen, som gicks första
gången 1996 har blivit ett
populärt jippo.
Första marschen, med sina sju stationer av olika karaktär, lockade 30
lag. Sedan dess har antalet lag bara
ökat och ökat.
– I år ska vi försöka med 100 lag,
säger Holsljunga IF genom Sixten
Bengtsson.
Efter dagens marscherande väntar
kvällen med knytkalas, prisutdelning,
fest och dans. Det arrangemanget står
grannklubben, Högvads BK, för.
– Det är ett trevligt samarbete som
vi hoppas på i framtiden också, säger
Sixten Bengtsson.
Tina Hjorth Svensson
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Campingen är navet i Holsljunga
Holsljunga
Sveriges riviera, den ligger
i Holsljunga. Vid Holsjöns
norra ände mer exakt. Här
ligger också Holsljunga
Camping, navet i hela byn.

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

Suzanne Josefsson har varit campingföreståndare sedan förra våren.
Samma dag som vi hälsar på öppnar
campingen för säsongen 2006.
– Det är roligt när det drar igång,
säger Suzanne som denna dag jagas i
telefonen och har fullt sjå att ta emot
alla säsongsliggare som droppar in.

Välkommen till vackra

Holsljunga

Abrahams
Pub

Många stamgäster
Holsljunga Camping är en gemytlig familjecamping med 41 campingplatser, 18 säsongsplatser och 5
tältplatser. Många är stamgäster,
långliggare. Som Roger Nilsson, från
Kållared som spikar trall denna dag.
– Vi har kommit hit i tio års tid
lite till och från, har blivit ett gäng
som umgås varje sommar.
Han trivs både med sommarkompisarna, miljön och att badet är så
bra.
Och det är nog badet som lockar så
många. Sandstrand, långgrunt och så
länge solen skiner, varmt i vattnet.
– Tjugosju grader är vanligt när
det är varmt ute, säger Suzanne.
De som fortfarande är badkrukor
kan istället ta en liten båttur, en paddeltur i någon av de sex kanoterna
som finns till uthyrning eller rentav
prova på den uppskattade trampbåten. Fast då finns ju risken att man
blir lite blöt om fötterna...

Älskar sitt jobb
När säsongen är igång ordentligt är
det inte bara Suzanne som jobbar på
campingen.
– Jag har hjälp av sommarjobbande ungdomar och varje vecka är en
Holsljungafamilj ”värdfamilj” och
sköter campingen på kvällstid.
Arbetsdagen börjar tidigt, med
städning och brödbak. Campinggästerna måste ju ha tillgång till färska
morgonfrallor. Sedan kommer det
nya campinggäster, eller grupper som
bokat Holsljungahemmet till släktkalas och läger och det är Suzannes
uppgift att hjälpa alla tillrätta.
– Jag älskar mitt jobb.
Om campingen är navet i själva
Holsljunga, är det Suzanne som är
kullagren i navet, den som får det
hela att snurra.
Tina Hjorth Svensson

Hallåsens
Måleri

vardagar 15-21
Fre-lör 15-24
Söndagar stängt

Vandrarhem
med 12 rum,
44 sängar,
och 2 stora kök
för självhushåll

Fullst. rättigheter
A` la carte • Fika

Hjärtligt
Hjär
tligt välkomna
välkomna
Ingela, Loa
Ingela,
Loa och Rog
Roger
er

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

Marianne Lämsä, t.v., från Gråbo är en av Holsljungas ”stamgäster”.
– Vi hittade hit för 25 år sedan, när vi hade åkt en lång bit på en
grusväg. Tur att vägen blivit asfalterad sedan dess.
Nu är säsongen igång, och Marianne har tagit med sig en present
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
till campingföreståndare Suzanne Josefsson.

Suzanne
Josefssson

En välgjord skylt i trä välkomnar till Holsljunga camping.
Skylten är gjord av Alf Jonsson
vars alster kan synas lite här
och var i byn.

SVETSNING • SVARVNING
SVETSNING
BORRNING••SVARVNING
MONTERING
BORRNING • MONTERING

Ålder: 52 år.
Familj: Maken
Håkan, barnen
Dan, 21 och Per,
19.
Bor: Skrötås gård i Holsljunga.
Yrke: Campingföreståndare,
men är utbildad inom jordbruk
och arbetat många år som
ladugårdsförman.
Äter: Allt, men gärna skaldjur.
Dricker till: Vin.
Fritid: Bowling, spelar i Kinnas
damlag, mina djur –har hundar
och får, mina ungdomar, älskar
att bada, gör det varje dag.

Legotillverkare
för industrin

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

SAHLINS INDUSTRI AB HOLSLJUNGA • Tel 0320-20 93 80 • www.sahlins.com

En bra bit av västergätland! www.trivselbygden.se
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Välkommen till

Dockhuset i Håcksvik
Öppet torsdagar, lördagar och söndagar kl. 12-17
1 maj – 31 augusti
En nostalgitripp genom dockornas historia.
Dockskåp, teddybjörnar, dockvagnar m.m.
Kontakt Gun Moberg 0325-520 95 eller 070-524 85 18.
dockhuset.ihacksvik@swipnet.se · www.hacksvik.se

Välkommen till

Håcksviksdagen
12/8 Start 11.00 på Allevi
Servering • Tävlingar • Musik
Gästartist: Jan Wolfhagen
Byalaget
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HÅCKSVIKS TAXI
Östra Frölunda · Mårdaklev · Håcksvik

Håcksviks Hembygdsförening

SOMMARPROGRAM
Klockaregården
mellan kyrkan och skolan med unika bonadsmålningar
Öppettider: Söndagar fr.o.m. 2/7 t.o.m. 6/8
kl. 13.00-16.00

Kvarnagården
mellan Hid och Håcksvik med vattenhjul, smedja, m.m.
Bemannad 2/7, 16/7, 30/7 kl. 13.00-16.00

Olofsbygget, vid Bygdegården
Lågstuga från 1800-talets början
Kaffe serveras söndagar
fr.o.m. 2/7 t.o.m. 13/8 kl.14.00-17.00

Mor Brittas bränneri
S. Ingärdebo, nära smålandsgränsen
Museum med äldre husgeråd och redskap
Visning 9/7, 23/7, 6/8
Övrig tid ring: 0325/521 95, 520 11, 520 30

Att växa upp på barnhemmet i Skyarp var alls icke oävet. Fr.v. Torsten Gustavsson, okänd, Dick Emanuelsson, Disa Emanuelsson, föreståndaren Anna Gustavsson, Stig Pettersson, Karl Bengtsson.
FOTO: PRIVAT

Anna var som en mor
Håcksvik
Många spalt- och hyllmeter
har det skrivits om eländiga
barndomsår på barnhem.
Men Torsten Gustavzon
hade enbart gott att säga
om sin uppväxt på barnhemmet i Skyarp.
En idyllisk insjö ligger trolsk
omgiven av mörk granskog. Sjön
ligger i en socken som sägs ha 99
sjöar. Namnet på den socknen är
Håcksvik.
Det var omkring 1922 som
jag kom dit. Barnhemmet som
låg vid sjön var en donation av
Uddebodisponenten. Ty det var
ett gammaldgs snällt folk, som
inte levde upp alla sina pengar
för egen del.
Med vacker, rund piktur, berättar
Torsten i ett handskrivet och illustrerat manuskript om sin uppväxt på
barnhemmet i Skyarp. Han föddes
1920, som oäkta son till en ”bohemisk mor”.
Det blev istället Anna Gustavsson,
föreståndare på barnhemmet som
kom att uppfostra de barn ingen
annan kunde ta hand om. För hennes
del var det aldrig fråga om åttatimmarsdagar, eller semestrar. Dygnet
runt, sju dagar i veckan, året om var
Anna som en mor för sina skyddslingar.
När barnen blivit stora, och Annas
tjänster inte längre behövdes, skänkte
disponent Claesson barnhemmet till
henne. Själv överlät hon hemmet till
det av barnen som var kvar längst.
Idag är huset privatbostad.

– Vilken skatt, säger hembygdsföreningens Kristina Svensson om
arvet efter Torsten Gustavzon. Eftersom Torsten inte hade några
arvingar fick hembygdsföreningen alla hans fotoalbum, dagböcker
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
och även ett handskrivet manuskript.

Precis intill sjön lät disponent Claesson från Uddebo bygga ett
barnhem där föreståndaren Anna Gustavsson med varm hand tog
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
hand om de små.

En skatt
Torsten Gustavzon skaffade aldrig
familj. Men hela livet målade han
(under namnet Torsten Thor), skrev,
fotograferade och sparade urklipp
och andra minnen. Dessa satte han in
i stora ”lägg”, som tillsammans med
hans dagböcker tillföll hembygdsföreningen efter hans bortgång för
omkring tio år sedan.
– Det är en skatt, säger Kristina
Svensson och berättar att många av
dem som besöker Klockaregården för
att titta på bonadsmålningarna fastnar, bläddrande i Torstens efterlämnade papper.
Tina Hjorth Svensson

Ett vackert handskrivet illustrerat manuskript!
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Barnen trivs på Mogården
Håcksvik
André Chamon och Emelie
Slättberg kommer körande
på en cykel. I ”bilen” styr
Amanda och Jonathan
Bengtsson mot Liseberg.
Klaudia Lawnicka har hittat
en intressant pinne. Det är
fredag på Mogårdens
förskola.
Just nu råder ganska hög beläggning på förskolan i Håcksvik, 22
barn i åldrarna 1-5 är inskrivna. Men
alla är sällan på plats samtidigt.
Siw Andersson är förskolelärare
med pedagogiskt ansvar för förskolan. Här jobbar också två barnskötare. Siw har arbetat inom kommunens
barnomsorg i snart trettio år, de första 16 på Torsgården i Svenljunga.
Till Mogården kom hon efter en
kort sejour på fritids.
– Jag var van att arbeta i arbetslag,
tycker om att diskutera verksamheten med mina arbetskamrater.

Stort ansvar
Siw konstaterar att det hänt
enormt mycket inom barnomsorgen.
– För trettio år sedan handlade det
om just omsorg, idag har vi fått
annan roll, det gynnar vår verksmhet.
Men en läroplan att följa, kvalitetsredovisningar att lämna in måste
personalen hela tiden hålla sig ajour
med vad som är på gång, stanna upp
och reflektera: är detta viktigt, ger
detta barnen något?
Idag är det på förskolan man julpysslar, bakar och målar mest, inte i
hemmet. Det är också där många lär
sig att umgås med andra barn och
vuxna, att vänta på sin tur och dela
med sig. Förskolan ska erbjuda barnen sådant som inte finns hemma på
samma sätt längre.
– Det ligger ett stort ansvar på oss
som jobbar här, säger Siw.

Ute så mycket som möjligt
Mogårdens förskola håller till i två
ombyggda lägenheter på markplan,
precis vid skogsbrynet.
– Vi är ute så mycket som möjligt,
och vi i personalen har varit på stu-

diebesök på en Ur-och-Skurförskola,
berättar Siw vidare.
Att ta steget till en sådan verksamhet kommer de inte göra, däremot
fortsätta sin profil som en förskola
som till större delen är utomhus. En
dag i veckan tillbringar de hela dagen
ute, oavsett väder.
– Om det regnar äter vi i lekstugan.
Eller i det stora tältet som föräldraföreningen bekostat.
– Det skulle vi gärna vilja få ut
någonstans i skogen, så att vi kan ha
ett mål när vi går ut.
Än så länge står tältet på förskolans
gård, och det lockar inte bara förskolebarnen. Skolbarnen kommer gärna
förbi och vill kika in.
– Vi samarbetar en del med skolan, säger Siw, skolbarnen kommer
över och läser för förskolebarnen.
Det samarbetet hoppas jag blir ännu
mer framöver!
Att jobba över gränserna förskolaskola, ser Siw som en viktig del i
verksamheten.
– Inte minst vad gäller värdegrunderna, sådan måste vi vuxna pedagoger diskutera hela tiden.

Nära till naturen har barnen på Mogårdens förskola. Fr.v. Klaudia,
förskolelärare Siw, Kajsa och Amanda.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

André
Chamon
och Emelie
Slättberg
trivs i förskolan.

Tina Hjorth Svensson

Jonathan Bengtsson har hittat
en tusenfoting som fångar
hans uppmärksamhet.

Fiske • Äventyr • Konferens
FotbollsGolf
Naturskön
“seaside”
9-hålsbana
Öppet alla dagar 9-20

Hur

kul kan det bli?

Hur kul som helst tycker vi. Vi blandar det
lugna lantlivet med dramatiska äventyr,
helt efter den nivå du önskar. Stillsamma
äventyr som blåsrör, golfslag, eller äckliga
som älgskitskastning, eller otäcka utmaningar som mandomsprovet, ett hopp från
14 metersklippan ner i vattnet...

Anders & Pernilla Mårtensson • Håcksvik • Tel 0325-530 11 • www.paarpsgard.se • info@paarpsgard.se
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Storfamiljen bor i Håcksvik
Håcksvik
Desirée, 20, Robin, 19,
Simon, 17, Diana, 16, Denise,
15, Timmy, 14, Ulrik, 12,
Daniella, 10, Vincent, 9 och
så ett hopp på några år sen
Dilba, 2, och Wilmer sex
månader. Teddy och Ulrika
Zeybrandt har elva barn.
– Alla tycker det är märkvärdigt,
men idag när jag öppnade Vi Föräldrar var det första jag såg en artikel om
en familj med tolv, säger Ulrika Zeybrandt som kommer från Ekerö i
Stockholm.
Samtidigt medger hon att det nog
inte varit möjligt med en sådan stor
familj i Stockholmtrakten.
– Hur skulle vi bo?
Att de skulle ha många barn var
hon och Teddy, som träffades i Stockholm överens om. Teddy hade fem
syskon. Att barnen skulle komma tätt,

Idag är bara de två yngsta barnen, Wilmer, 6 månader och
Dilba, 2 år hemma hos mamma
Ulrika Zeybrandt. Men det
enorma matbordet vittnar om
att här bor det en storfamilj!
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

det var också planerat.
– Men efter Vincent blev Teddy
sjuk, därför är det ett hopp mellan
honom och Dilba, förklarar Ulrika.

15 liter mjölk åt gången

HÖGVADS

när man stiger in i köket, då förstår
man. Matbordet är stoooort!
Och det är klart att det märks att
de är många i familjen i matkön. Ulrika köper inte bara en eller två liter
mjölk.
– Jag köper en back, tio stycken,
1,5-litersmjölk åt gången.
Ska familjen äta spaghetti och köttfärssås går det två kilo spaghetti.
Pannkakssmeten, den blir 3-4 liter.
– Och det är tur att vi bor nära
Gekås, där kan jag handla saker till
barnen till vettigt pris.
För barnen Zeybrandt saknar ingenting. Behöver någon nya fotbollsskor – det här är en fotbollsfamilj! – får
de det.
– Vi har valt att ha många barn,
och prioriterar dem.

På utsidan märks det inte att det
bor en storfamilj i villan i Gräsdalen.
Inte när man kommer in heller. Men

En barnlek?
Numera bor inte alla barn hemma.
De två största, Desirée och Robin bor
i Svenljunga respektive Borås.
– Men de kommer hem ofta, vill
träffa sina syskon.
Och alltid finns det någon att vara
med i det Zeybrandtska huset. Ingen
brist på kompisar här! Lilla Dilba och
lille Wilmer lider heller ingen brist på
uppmärksamhet, alltid finns det ett

Välkommen som medlem i

HÖGVADS PRO
... en opolitisk
pensionärsförening.
Vill du veta mer?
Ring Frideborg Johansson
tel. 0325-321 32 eller
Gunhild Johansson
tel. 0325-320 79

Ert lokala sågverk!

SKYARPS TRÄ AB
Vi köper:
Lev. timmer
Massaved
Rotposter

Vi säljer:
Sågspån

Vi utför:
Gallring
Slutavverkning

Tel. 0325-530 90

Lediga lägenheter
Trivsamma radhuslängor i naturskön miljö

Kalv
Håcksvik

Hela familjen Zeybrandt samlad utan inbördes ordning: mamma
Ulrika, pappa Teddy och de elva barnen Desirée, Robin, Simon,
Diana, Denise, Timmy, Ulrik, Daniella, Vincent, Dilba och Wilmer.
FOTO: KLAS ANDERSSON

syskon som vill skämma bort dem.
Att hjälpa till hemma är en självklarhet.
– Men när det kommer till städningen är det ofta någon som säger:
”jag tar hellre lillasyster”.
Det låter så självklart när man pratar med Ulrika, som om många barn
är en... barnlek.
– Men det är klart när flera av dem
hade vattkoppor tänkte jag att det här

går väl aldrig över. Men, so what, det
är bara att ta sig igenom det.
Fler barn?
– Det vet jag inte, vi får se, säger
Ulrika och lyfter på tröjan för att ge
den minste mat.
Lilla storasyster Dilba roar sig med
att sortera knäckformar under tiden i
väntan på att storasyskonen ska
komma hem från skolan.
Tina Hjorth Svensson

Håcksvik i bild
Håcksvik
I Klockaregården har det
blivit något av föreningskansli. Här har Hembygdsföreningen och byalaget
tack vare bidrag från
Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad fått nytillskott i maskinparken.
Det kan behövas nu när
Håcksvik dokumenteras i
bild.
De bilder Wilhelm Kållberg tog i
början på 1960-talet finns nu på cd.
Det är ett sjuttiotal bilder på dem
som då hörde till den äldre generationen. Äldre bilder som visar hur bygden såg ut, vem som levde och vad
man sysslade med.
Men Hembygdsföreningen vill nu
också dokumenter hur Håcksvik ser
ut idag – för framtida generationer.
– Nu måste dokumenteras nu,

Johan Lindqvist, en mästare i
att berätta.
säger Kristina Svensson och berättar
att man är ifärd med att skapa ett alldeles eget bildarkiv, ett Håcksvik i
bilder.
Tina Hjorth Svensson

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

Tel. 0325- 61 90 90

Julia Lanned, blomsterälskaren, föreställer en av de bilder Hembygdsföreningen samlat in för att dokumentera Håcksvik. FOTO: PRIVAT

www.svenljungabostader.se

Trivselbygden - En bra bit av Västergötland
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Den gamla
brudklänningen
Håcksvik
På övre våningen i Klockaregården möts besökaren
av en ståtlig brudklänning.
Här berättar Kristina
Svensson mer om den:
Bröllopsdagen. Vilken stor dag i
livet! Det låter så enkelt, att smita in
på kommunkontoret, någon vigselförrättare läser något, och så är de tu
ett. Det är över på 10 minuter. Planering och förberedelser kommer man
aldrig ifrån. Den kvinna är inte född,
som inte vill ta sig bra ut på sin bröllopsdag, och en viktig fråga är och
har alltid varit: Hur skall bruddräkten se ut? Modell? Tygsort? Färg?
Längd? Modet har skiftat!

Myrten stod för renhet
På 1800-talet var det i en svart
klänning, som nästan alla allmogebrudar skred altargången fram.
Materialet var siden, om brudens far
hade det gott ställt. Den vita slöjan
blev vanlig under 1800-talet. Ungefär samtidigt blev myrtenkronan
modern. Myrten var en symbol för
renhet. Många mödrar med döttrar
började i god tid odla myrtenplantor
i fönsterkarmen och hoppades, att de
skulle få användning för dem. Innan
brudbuketten blev vanlig, höll bruden en brudnäsduk och den psalmbok
hon fått av fästmannen i händerna.

Bodde i Kvarnagården
Brudklänningen, som hänger i
Klockargården i Håcksvik, bars av
Britta Stina Hansdotter, då hon den
8/1 1864 gifte sig med Mårten
Svensson. Bruden var född i Källhult
den 22/2 1844 och dotter till Hans
Johansson och hans maka Ingrid
Kristina Svensdotter. Brudgummen,
född den 13/3 1835, var son till Sven
Mårtensson och Gustava Hansdotter,
Brudparet kom från synnerligen
välbärgade hem. Källhult och Landboarp var storgårdar i socknen, och
bröllopet var säkert storslaget och
påkostat. Paret bosatte sig i Kvarnagården, och där föddes sönerna Carl
(1864), Hans (1865), Enock (1869)
och Gottthard (1873). Britta Stina
avled 1904 och Mårten 1906.

Lila linnestruktur
Den bevarade brudklänningen
visar, att bröllopet var något utöver
det vanliga. När svarta brudklänningar var det vanliga, fick Brita
Stina klä sig i lila. Materialet är lila

siden, och tyget har en vacker lyster.
Det är inte blankt, men skimrande
med linnestruktur. Klänningen är
två-delad, jacka och kjol. Den långa
kjolen har 6, något klockskurna,
våder och mäter c:a 3,25 meter i
nederkanten. Framtill är kjolen slät,
och i midjan hålls vidden in i sidorna
med 8 veck och baktill genom rynkor. Den knäpps mitt bak genom 3
hakar och hyskor i rad. Detta gör det
möjligt att variera kjolens midjevidd.
Det var skönt för Britta Stina, eftersom hon inte var så smal om midjan
vid bröllopet. Det gick inte många
månader efter bröllopet, innan första
barnet föddes. Kjolen är helfodrad.
Jackan är figursydd med skört. De
långa puffärmarna smalnar av och
smiter väl åt runt handlederna. Jackan har en liten ståkrage, knäppt med
hake/hyska. Mitt fram knäpps jackan
med 14 knappar med en diameter av
0,5 cm. Liksom kjolen är den fodrad.
Brudskorna finns också bevarade.
Ovanlädret har spruckit, och knäppningen är det inte så mycket bevänt
med Skosulorna berättar, att det inte
har varit så många tillfällen för Britta
Stina att gå på bal.

Bonadsmålningarna
fascinerar ännu
Håcksvik
Håcksviks främsta sevärdhet, det är nog bonadsmålningarna i Klockaregårdens övre sal. De målades av bonadsmålaren Sven Erlandsson på 1800-talet och fascinerar än idag,
omkring tusen personer per år kommer förbi för att se dem.
Nyinflyttade Håcksviksbon Lennart Johansson tar tillfället i
akt att studera Sven Erlandssons målerikonst.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Sönerna förblev ogifta
Det är inte känt vem som sydde
Britta Stinas klänning. Hennes fyra
söner förblev ogifta. De började en
trävaruhantering, svarv, stickhyvel
och såg, som drevs av vattenhjulet i
den lilla bäcken i Kvarnagården Efter
brödernas bortgång fick anläggningen förfalla. Hembygdsföreningen har
satt fart på ruljansen igen, och söndagar fram i sommar är maskineriet
igång.
Kristina Svensson

Britta Stina Hansdotter bar denna
brudklänning när hon gifte sig med
Mårten Svensson 1864. Klänningen
finns bevarad i Klockaregården.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Källor: Håcksvik genom tiderna. Brudklänningen
genom tiderna av Anna Lundgren och Regina Budrys.

-kolla in oss på www.trivselbygden.se

Pensionsspara?
Kontakta vår rådgivare Thomas Nielsen
för kostnadsfri genomgång,
tel. 0325/327 03

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank
www.trivselbygden.se

Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01
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Friskola
räddade
skolan
kvar i Kalv
Inriktning blev miljön
med Kalvsjön nära
Kalv
Helena Westerlunds skola i
Kalv är en friskola. Den
startade 2001 när den kommunala skolan hotades.
Många ville ha skolan i
Kalv kvar.
2001 var beslutet fattat om nedläggning. Då startade föräldrarna en
friskola, den enda i Trivselbygden. En
ekonomisk förening bildades som
fick köpa skolhuset. Inriktning på
skolan gav sig automatiskt av miljön.
Skogen och vattnet. Det är nära till
Kalvsjön.
– Där badar vi, letar insekter och
grillar korv. Det blir nästan som en
mulleskola vid vattenkanten, säger
Irene Karlsson som är skolans rektor
sedan 1,5 år.
Ett projekt som skolan skulle vilja
genomföra är bygga ett naturrum
nere vid Kalvsjön.
– Vi vill röja och bygga en grillplats och ett övernattningsskydd.
Bygga ett förråd för att kunna förvara fiskegrejer och kanoter.
Det är ett projekt på lång sikt, som
även ska kunna användas av andra
skolor i trakten.

Föds för få barn
Nu är de 27 elever på Helena Westerlunds skola, färre får de inte bli.
– Det problemet delar vi med alla
skolor runt omkring, det finns för få
barn, säger Irene Karlsson.
Problemet liknar Bohusläns.
– Hus som blir tomma ägs av barn
och barnbarn, som har kvar dem som
sommarhus. Det är fint här på sommaren men husen står tomma på vintern.
Till hösten är de ändå lika många

Alla elever på Helena Westerlunds skola i Kalv. På skolan finns tre klasser; förskoleklass, 2-3:a och 4-56:a. – Vi har små grupper och arbetar ofta över klassgränserna, berättar rektorn Irene Karlsson. Nu senast
var det ett arbete om OS, som gav stoff till alla ämnen.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

som de är nu.
– Det är vi glada för!
Namnet tog skolan efter Helena
Westerlund, den första läraren här
och den första utbildade småskolläraren i Sverige på 1840-talet.
– Tidigare var det ju klockaren
eller prästen som hade hand om
undervisningen.
Hennes kappsäck finns fortfarande
kvar på skolan!

Sponsras av företagen
Förutom skolpeng har skolan
sponsorer i bygden. Det är företag
som tycker att det är viktigt att det
finns en skola kvar i Kalv och vill
stödja skolformen friskola.

Irene Karlsson är rektor på deltid,
finns annars på skolan i Ätran.
– Här är närhet till beslutsfattandet. Alla i styrelsen är väl insatta i
skolans verksamhet.
Besluten dras inte i långbänk.
– ”Har vi råd? Då gör vi så här!”
Det blir också väl förankrade beslut.
Det är stor skillnad tycker hon mot
en kommunal skola där lärarna kanske inte har en aning om vilka människor som sitter i barn- och ungdomsnämnden.
Hon trivs med att vara chef.
– Jag har arbetat som lärare sedan
1973 och har haft så många rektorer
som jag har haft åsikter om. Nu vill
jag vara som jag tycker en rektor ska
vara: lyssna på personalen, vara närvarande och synlig.

Men ingen idyll
En friskola i Kalv, låter kanske som
en idyll.
– Men det här är en skola precis
som alla andra. Men vi har inga
invandrade barn eller särskola. Ingen
arbetslöshet bland föräldrarna som
påverkar. Men sociala och inlärningsproblem finns även här.
Trots friskoleformen har Helena
Westerlunds skola samarbete med de
andra skolorna i Trivselbygden. De
har idrottsdagar och temadagar tillsammans, och tillgång till musikskola, skolhälsovård och tandvård.
Under Irenes tid har de genomfört
en förändring som hon är nöjd med.
– Vi har flexibel skoltid för eleverna, den tid de är i skolan. Från halv

Kindaholms
församling
Camping • Stugor
Uthyrning av kanoter och båtar
NYHET I

0325-512 80
0325-512 88

Tel. 0325-513 00
Vaktmästare
Kalv
Mårdaklev (hem)
Mårdaklev (kyrka)
Håcksvik (hem)
Håcksvik (kyrka)
Ö. Frölunda (hem)
Ö. Frölunda (kyrka)

KALV

Ann Sofie Wahlberg

OL:S Mekaniska • Kalv • Fax 510 09

Även försäljning av
batterier, smörjmedel m.m.

076-809 23 21
0325-500 39
070-379 39 11
0325-520 52
0325-520 60
0325-300 18
0325-304 65

DAM • HERR • BARN

Vi tillverkar:

Påsar, slang, säckar och folie i polyeten

NY FRISERSALONG I KALV - FURULUND
Öpppet vardagar 12-18 • Drop-In i mån av tid
Tidsbeställning: 070-249 54 12

åtta kan de börja arbeta och den
gemensamma tiden börjar åtta.
Det gör att ingen behöver gå
ensam och vänta på skolskjuts. Busschauffören behöver inte känna sig
stressad av att elever står och väntar.
– Det har föräldrarna tyckt varit
skönt!

Däckservice
Reparationer
Smidesarbeten
Svetsning

Pastorsexpedition
Kyrkoherde
Diakon

Irene Karlsson är rektor på
Helena Westerlunds skola.

www.trivselbygden.se

Tel: 0325-511 42 • Fax: 0325-512 54
Hemsida: www.wastgota-plast.com
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Pilgrimsvandring i
tiden för avstressning
Perarne Lindberg jobbar för att etablera leder i Kindaholms församling
Kalv
Ta en dag för en inre resa.
Man lyssnar inte inåt om
man kör motorvägen hela
tiden. I vandringstempo, där
man inser att det faktiskt
inte kommer att gå fortare
än så här, då sjunker hjärtrytmen och pulsslagen till
en vilsam takt, säger Perarne Lindberg.

Bergsprängning · Bergborrning
Grävmaskinsarbeten

– Mellan Kalv och Mårdaklev kör
man på fem minuter med bil, men
det tar timmar att gå.
Pilgrimsvandra var något folk gjorde förr, till ett bestämt mål, en ort
med anknytning till ett helgon, kanske en gång i sitt liv under en tid då
det var svårare att förflytta sig än
idag.
Men pilgrimsvandringar ligger i
tiden. Det finns föreningar som
ägnar sig åt att vandra på olika platser. Runt Vadstena finns leder. Även i
Kalv arbetar man nu med ett pilgrimsprojekt.
– Det finns ett helgon, St Sigfrid,
som hade stor betydelse när Västergötland kristnades. Han kom vandrande från Småland och det är en
rimlig tanke att han har passerat vid
Kalv via sjön. Kalvs kyrka har tusenårig tradition och där kyrkan står
finns tecken på en tidig kultplats,
säger Perarne Lindberg.

Kalv • Tel. 0325-511 55

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

Bygdens egen butik!

Skolorna i Kalv

Samarbete med stiftet
Svenska kyrkan i Kalv och Göteborgs stift har ett projekt att starta
upp pilgrimsleder, där stiftet bidrar
med en del av kostnaderna. Perarne
Lindberg, aktiv i församlingen i Kalv
och pastor inom Missionskyrkan är
en av medlemmarna i projektgruppen.
– Det gäller att ta vara på lokala
förutsättningar. Det här är något som
landsbygdsförsamlingarna kan erbjuda som inte lika lätt arrangeras i städer. Det är vårt sätt att komplettera
med något som ligger i tiden.
Gruppen som håller i projektet är
fyra personer utsedd av kyrkorådet.
– Jag har jobbat en hel del i kyrkliga sammanhang, dessutom är jag friluftsmänniska. Att komma ut i naturen är en stor poäng med projektet.
Genom att förflytta sig förhållandevis lång sträcka till fots gärna under
en hel dag, kan man hitta en annan
rytm i livet.
– Det har ett terapeutiskt värde i
sig, mentalt och medicinskt och kan
vara ett sätt att hantera stress. Genom
rytmen man rör sig i och genom att
minimera intrycken eller snarare få
andra intryck.

Kyrkan erbjuda
läkande miljö
Det handlar också om att hitta
andra sätt än de traditionella gudstjänsterna med psalmer och ordning.
– Vi sprider ut det under en hel
dag, ber en bön, får möjlighet till
samtal. Vissa delar kan vi gå i tystnad,
under en annan sträcka samtala.

Startar vid Kalvs kyrka. Perarne Lindberg gjorde en provtur med en
grupp längs den tänkta pilgrimsleden mellan Kalv och Mårdaklev,
på asfaltsvägar och genom skog. – Jag blev överraskad över de
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
vyer jag såg trots att jag bott här så länge.

Det är en viktig uppgift för kyrkan
att erbjuda en läkande miljö.
– Jag har hört folk säga ”Vandra en
hel dag kan det vara något? Och
efteråt säga ”Det var ju en stark upplevelse”.
Projektet kommer att pågå under
en treårsperiod och sedan fortsätta i
permanent form. De ska etablera en
pilgrimsled mellan de fyra kyrkorna i
nya Kindaholms församling, Kalv,
Mårdaklev, Håcksvik och Östra Frölunda.

HELENA WESTERLUNDS SKOLA
ÄLGENS FÖRSKOLA I KALV

Arrangera vandringar
– Vi börjar med att skapa leden
genom markeringar. Vi utgår från
befintliga vägar. Vissa delar blir på
stigar som vi kanske behöver åtgärda
och röja.
Sedan kan de arrangera vandringar
för intresserade sällskap. Kyrkorna
kommer kanske att kunna vara
öppna, under de vandringar som
bokats eller ordnats lokalt.
Fika och lunch ska kunna köras
fram på lämpliga platser längs med
pilgrimsleden.

Perarne Lindberg

erbjuder inför höstterminen
• förskola och fritids med tillämpad maxtaxa
• förskoleklass för 6-åringar utan avgifter
• år 1 - 6 med behöriga lärare
• fri skolskjuts inom närområdet
• en liten skola/förskola med närhet
mellanÊ beslut och verksamhet
• möjlighet till engagemang men utan
krav på föräldramedverkan i skolan
• flexibel arbetstid för barnen - ingen väntan på skolskjuts

– En förutsättning får vara att man
är fysiskt rörlig även om det finns
tankar på att senare kunna köra med
häst och vagn.

HELENA WESTERLUNDS SKOLA

Ann Sofie Wahlberg
FOTNOT: Mer information kan fås på
www.kindaholm.se

www.kalv.nu

Tel. 0325 - 510 78 • hw.skola@swipnet.se

ÄLGENS FÖRSKOLA

Tel. 0325 - 510 22 • algen@telia.com
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Livet i Kalv
25 år senare

Kalvfestival
i år också
Kalv
I Kalv i södra Västra Götaland sker årligen ett möte
mellan konstmusikens
värld och verkligheten i ett
litet svenskt samhälle. I
årets festival den 12-13
augusti står själva mötet i
centrum, mötet mellan
nyskriven musik- eller
ljudkonst och det praktiska livet.

Första Kalv-boken kom 1981,
nu har en andra bok kommit
Kalv

Det är 25 år sedan den första Kalvboken kom ut. I
höstas kom den andra. Jerker Johansson, är hembygdsforskare och har deltagit i arbetet att sammanställa boken.
– Vi är tre som jobbat med boken.
Olle Enell, Katarina Redegard, jag
och Karl-Erik Karlsson har varit fotoansvarig.
De har samlat in material som
Kalvborna själv skrivit, och jobbat
med boken i två år.
– Vi har inte bara kopierat den
gamla boken utan hittat nya idéer
och ämnen.
De riktar sig till nästa och nästnästa generation i trakten runt Kalv,
men även den nuvarande förstås.

Enkät till alla gårdar
Ett arbetssätt har varit en enkät
som delats ut till alla gårdar i Kalv för
att få reda på vad som hänt sedan
1980 då den första boken kom. Vilka
som flyttat in och ut på gårdarna.
– Vi fick svar från 80-90 procent.
Det hade hänt en hel del på 25 år.
Det var faktiskt Jerker Johanssons
moster Evy Paulsson som var den drivande kraften till den första boken,

och Jerker deltog redan i den med en
bild. Jerkers fritidsintresse är
släktforskning så han hade redan
mycket information om människor i
Kalv.
– Det är kul att veta vad som hänt
genom åren, tycker Jerker.
Men befolkningsstatistiken i Kalv
tycker han inte är rolig att titta på
däremot.
– Den halverades från 1950 till
1980. Från 1980 fram till nu har det
sjunkit stadigt men inte lika mycket.
Reaktionerna på boken har varit
positiva berättar Jerker.
– Särskilt att det varit Kalvborna
själva som skrivit.
Det är korta och koncisa texter
som handlar till exempel om när
vägen ut mot Gunnarp och den ut
mot Fegen byggdes som nödhjälpsarbeten på 30-talet.

Första skoldagen
genom 1900-talet
En annan infallsvinkel är att låta
människor födda under varje decennium under 1900-talet berätta om
sin första skoldag.
– Från tidigt 1900-tal till den sista
som är född 1974!
Ett kapitel heter Berömda Kalvbor
och bland dem finns förstås Krister
Claesson, i Stefan och Krister, musi-

Jerker Johansson är en av tre som arbetat med att sammanställa den
andra Kalvboken. Hans bakgrund som släktforskare passar bra i
sammanhanget. I bakgunden syns hans fars föräldrahem mitt i Kalv.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

kern Christian Dohber, som synts i
tv:s På spåret bland annat, jazzpianisten Åke Johansson, Helena Westerlund som var den första kvinnliga
småskolläraren i Sverige och en Johan
Petter Davidsson som skapade en
donationsfond som genom åren delat
ut 58 miljoner kronor!
Boken kom i augusti förra året och
trycktes i 750 exemplar, 300 är redan
sålda och de räknar med ännu en
upplaga. Sponsorer som Stiftelsen
Föreningssparbanken
Sjuhärad,
Wästgöta Plast, Kalvsjöholmsbolaget
såväl som privatpersoner har gjort
tryckningen möjlig och hållit nere
priset på boken.
– Sedan hoppas vi kunna ge ut ett
häfte vart femte eller tionde år i fortsättningen. Det ska inte behöva ta 25
år till nästa gång.
Ann Sofie Wahlberg

Den andra boken om Kalv

FOTNOT: Boken finns att köpa i affären i Kalv, hos hembygdsföreningen
och i bokhandeln i Svenljunga.

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
för kostnadsfri genomgång,
tel. 0325/327 06

Den danske ljudkonstnären Jens
Hørsving har fått Kalvfestivalens
uppdrag att vistas i en verkstad i
Kalv under några dagar för att samla
in ljud. Dessa skall han använda för
en komposition som uppförs i
samma verkstad under Kalvfestivalen. Medverkar gör även saxofonisten Torben Snekkestad.
I en gammal loge framförs resultatet av ett års arbete i ett projektlabb med ny musik och vindkraft. Kan musikens och vindkraftmatematikens formspråk berika
varandra, har frågan varit för tonsättaren David Swärd och gruppen
Duo AxelssonNilsson. Under ett års
tid har de samarbetat med vindkraftsforskare från Sverige, Norge
och Danmark för att insamla
intryck från deras vetenskapliga
värld, vilka sedan omsmälts till nya
musikaliska energiformer.

Fler möten
Den schweiziska blockflöjtisten
Samira El Ghatta står för ett annat
möte – mötet mellan blockflöjten i
alla dess varianter och den moderna
elektroniska klangvärlden.
Den gamla orgeln i Kalvs vackra
kyrka kommer att klinga på ett nytt
sätt i mötet med den moderna
orgelrepertoaren. Detta sker i Kalvfestivalens avslutande konsert där
organisten Johannes Landgren spelar och Wermlandsensemblen
sjunger under ledning av Gunno
Palmqvist.
Årets festival i Kalv är den tredje i
en framgångsrik satsning att integrera musikformen i samhället. I år
samarbetar Kalvfestivalen med
Horisont 2006 – Nutida musikmöte i Göteborg, den 28/9 – 1/10. Där
kommer konserter och seminarier
om det musikalisaka nyskapandet
att äga rum. Där kommer även kännetecknet för det gränsöverskridande arbetet i Kalv – projektlabben –
att föras vidare i nya former.

Kalvfestivalen

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank
Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01

Kalvfestivalen arrangeras av föreningen Levande Musik i Göteborg med stöd från Västra Götalandsregionen, Framtidens Kultur, Rikskonserter, Svenljunga
kommun, Kulturrådet, SAMI,
Svenska sektionen av ISCM,
Kungliga Musikaliska Akademien, Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet, CoMA/Musik
i syd, Visby internationella tonsättarcentrum, Kalvs Byalag m.fl.

Hus för livskvalitet

w w w. b o ro h u s . s e

0325-186 20

Skräddarsydd frihet

w w w. v a s t k u s t v i l l a n . s e

0325-186 00
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Gunnar
på Ha

Fler fester på Hagalund
I sommar blir det allsångskvällar på en festplats med anor
Mjöbäck
Uppe på en höjd under lövträden. En liten scen där
artister som Povel Ramel
och Alice Babs uppträtt. En
cirkusliknande danspaviljong och en slinga med
lampor i träden. Som att
resa i tiden. Nu vill Mjöbäcks byalag se fler fester i
den gamla danspaviljongen.
Innan Hagalund, fanns en dansbana som låg i skogen ovanför nuvarande Hallevi idrottsplats. Sedan 1931
har festplatsen legat på Hagalund.
Den paviljong som står där nu är
byggd 1949 och skytteföreningen
arrangerade fester där. Fram till dess
fanns öppen dansbana som plockades
ner varje höst för att vinterförvaras.
Många liknande dansbanor har
rivits runt om i Sverige. Denna sover
bara vintersömn. Snart börjar sommarens akvitieter.
Det är Mjöbäcks byalag som har
hand om festplatsen idag.
– Festplatsen är vårt skötebarn,
berättar Marie Mårtensson som är
med styrelsen.

Byns knytkalas i augusti
På festplatsen, som bara går att
använda under sommarhalvåret,
anordnar de ett stort knytkalas varje år
i augusti. Folk tar med mat och de tänder grillar. De ordnar dans med DJ
eller dansband. I år kommer Bröderna
Diesel.

Mjöbäck
Första festerna på Hagalunds festplats var
alltid till midsommar.
Sedan följde 3-4 till under
sommaren. Storhetstiden
var 50-talet. Gunnar Henriksson som nu spelar
dragspel under allsångskvällarna på dansbanan, var
aktiv där på 50-talet.

En affisch
från tiden det begav sig.
Marie Mårtensson, från Mjöbäcks byalag, visar danspaviljongen.
– Här ordnade jag barnkalas förra året. Vi hängde upp en gunga i taket.
Det var bra med så stor plats. Under försommaren blir det allsång.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Det brukar bli en härlig blandning
med gäster mellan 18 och 70 år.
– Vi brukar bli runt 100 personer,
säger Marie. De jobbar för att renovera
och hålla i ordning byggnaderna. I slutet av 70-talet byttes taket ut helt och
hållet. – Det är alltid något som behöver göras.
Byalaget brukar ordna fixardagar.
Efter en lapp i brevlådorna kommer
20-25 personer och hjälper till.
– Företagen och privatpersoner hjälper och sponsrar oss. Några snickarkunniga leder arbetet så det blir riktigt
gjort. Det saknas inte byggkunniga

människor i Mjöbäck.
– Vi är fem tjejer i styrelsen och alla
har vi gubbar i byggbranscen säger
Marie och ler.
De senaste åren har de satsat rejält!
De har nya bord och stolar och för tre
år sedan byggde de en flygel med ett
kök. Tio kvadratmeter med spis,
kyl/frys och kallvatten. Då fick de
hjälp av företagen att bygga.

Fler fester
Festplatsen har också använts till 60årskalas, bröllop och pensionärsdanser.

– Vi vill gärna ha fler som hyr
paviljongen för privata fester.
Marie kan se fler användningsområden. Barnkalaset passar utmärkt att ha
här och varför inte en loppmarknad?
– I sommar ska det bli allsångskvällar!
De hakar på allsångstrenden och
under två kvällar till i maj och juni, (29
maj och 12 juni) ska Gunnar Henriksson och hans son Henrik, tillsammmans med ett par till musiker, leda allsång, på dragspel och gitarr.
– Slår det väl ut kommer vi att ha
det fler gånger, säger Marie Mårtensson.
Ann Sofie Wahlberg

• Vad gjorde du på dansbanan då?
– Jag stod vid tombolan och jag
sålde korv. Det fanns chokladhjul
och roulett. Jag plockade dansbiljetter. Man fick köpa biljett till varje
dans och de skulle kontrolleras. Man
köpte en hel radda när dansen började. Det var inte populärt så de fanns
bara ett år.
• Vad minns du av artisterna?
– Det var stora artister. Första stora
var Povel Ramel 1951. Då var det
publikrekord, 1700 personer. Sedan
kom Putte Wickman, Charlie Norman, Alice Babs och Owe
Thörnqvist. Sigge Fürst, han var en
riktig mystomte som kom med portföljen från bilen upp och köpte lotter och varmkorv. Det var Lill-Babs
och Lasse Dahlqvist. Han åkte tåg hit
och sov över på Överlida hotell. Det
var verkligen inga divor!

Vi har hyreslägenheten du söker!
Solidhus erbjuder dig en
bostad i enfamiljshus, radhus,
parhus samt flerfamiljshus
i trivsamma miljöer.
Vill du också bo bra?
Kontakta oss för
mer information!

ETT FASTIGHETSBOLAG I MJÖBÄCKSGRUPPEN

Tfn 0325- 61 81 90

www.solidhus.se
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var med De kommer ”I väntan på ambulans”
galund
Brandmännen i Mjöbäck har fått sjukvårdsutbildning
Mjöbäck

• Var det bara så stora artister?
– Nej det var dansorkestrar från
Varberg, Falkenberg och Halmstad
också. Det var mer jazzbetonat än
dansmusiken idag. Sedan var det
dragspelare som Olle Johnny och
Andrew Walter.
• Vad var roligast?
– Det var alltid skoj på Hagalund,
men det var roligt att se artisterna
levande. Tv fanns ju inte så man
hade bara hört dem på skiva. De
första uppträdde på scenen på dansbanan men sedan byggdes friluftsscenen 1952-1953. Då kunde folk stå i
sluttningen.
• Varför slutade verksamheten?
– Det kom mycket folk fram till
1960. Varje samhälle här hade sin
egen dansbana. Men sedan kom
tv:n.
• Var det mycket alkohol och
slagsmål?
– Nej inte som jag minns det men
en farbror som är 95 år idag berättade för mig att han mindes att folk
var bra på att slåss. Det var säkert
jobb för dåtidens ordningspoliser att
se till att högljudda och stökiga fick
hjälpas ut.
Ann Sofie Wahlberg

Ökad trygghet när du väntar på ambulansen. Flera
räddningstjänster inom
SÄRF, Södra Älvsborgs
Räddningsförbund, har fått
vidareutbildning i sjukvård.
Nu kan brandmännen i Mjöbäck komma ”I Väntan På
Ambulans”!
Under de första fyra veckorna har
de redan åkt på sju larm.
– Det här gäller platser som är lite
avsides där det tar tid för ambulans
att komma, säger Stefan Brorsson
som är platschef i Mjöbäck.
Han och kollegorna Ari Sipilä,
Sven Erik Jangeklint, Roy Svensson
och Peter Brorsson berättar.
Projektet som är initierat av SÄRF,
ska vara på prov under tre år, sedan
utvärderas.
Det har varit tal om att brandmännen ska få vidareutbildning i
många år, och när det väl bestämts
gick det snabbt. Nio man i Mjöbäck
fick utbildning under 16 timmar i
februari-mars.

Defibrillator vid
hjärtstopp
– Det har handlat om akutsjukvård,
och bygger på den enveckas utbildning
i sjukvård man får under utbildningen
till brandman.
Syrgas är fortfarande det enda ”läkemedel” de får ge, men nu får de även
använda defibrillator, ”deffen” kallad,

Måndag - torsdag

9-18

Fredag

9-19

Lördag

9-14

för hjärtstopp. De har fått utbildning
på hjärt- och lungräddning för barn
och fördjupning på hjärt-lungräddning. De har också fått en ny terrängbil
utrustad med sjukvårdsväska.
– IVPA är samhällsekonomiskt!
Behovet finns ju där det är långt till
ambulans, säger Stefan Brorsson
Tänk då att få hjärtstopp. Det kan ta
20 minuter innan ambulansen är framme, i bästa fall, om den står inne i
Svenljunga!
Beroende på tid på dygnet kan
IVPA-brandmännen vara på plats
inom sju minuter i Mjöbäck. Till platser längre bort kan det ta upp till 25
minuter, och då kan ambulansen hinna
komma före.
– Om den är inne på station! Men
tänk om den inte är det!

Kvar efter ambulansen
De kommer inte istället för ambulans, den kommer alltid!
– Vi gör det vi kan innan den kommer. Det kan ge trygghet, och vi finns
också kvar för de anhöriga när ambulansen åkt!
När de är brandmän, arbetar de
under SÄRF, på kommunal nivå. Som
IVPA lyder de under landstinget, och
har fått skriva på en stark tystnadsplikt.
Ambulanspersonalen har hittills
Räddningstjänsten
Mjöbäck
Antal anställda deltidsbrandmän: 15
ordinarie och en på pooltjänst (vikarie), 9 är IVPA-utbildade.
Antal utryckningar per år: 30-35

IVPA-utbildade brandmän i IVPA-uniform. Från vänster Sven Erik
Jangeklint, Roy Svensson, Peter Brorsson och Ari Sipilä. I bakgrunden den nya terrängbilen och Roy håller i defibrillatorn.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

varit mycket positivt inställda berättar
de fem brandmännen.
– Det är ett stöd för dem att ha två
extra gubbar med utbildning på plats.
Deltidsbrandmännen i Mjöbäck vill
räddningstjänstlarm, 25 IVPA-larm
beräknat.
Betjänar: Enda stationen i ”Trivselbygden”. De betjänar Mjöbäck,
Överlida, Holsljunga, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda, Älvsered (ej
IVPA), och har samaerbetsavtal med

gärna bli fler!
– Det är ett bra sätt att komma in i
gemenskapen i byn, förutom att man
gör en insats och hjälper folk!
Ann Sofie Wahlberg
Marks kommun.
Utrustning: En släckbil Bas 4 från
2005, En terrängjeep, med
fyrhjulsdrift som används till IVPAlarm, en motorspruta och en motorbåt med hansabräda att använda vid
olyckor på is.
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Allt

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

Mjöbäcks

Bokförings- & Revisionsbyrå AB
512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
Verksam i bygden sedan 1979

Välkommen till mysiga Mjöbäck

Mjöbäcks Café & Pizzeria
Dagens Lunch

serveras måndag - fredag
kl. 11.30 - 14.30
Husmanskost
fr.
avhämtning

47:-

Pizzakvällar

Fredag & Söndag.
kl. 17.00 - 21.00
Pensionärsrabatt 10%
Lördagar stängt
Välkomna hälsar Marina och Ekrem
Mjöbäcks Café & Pizzeria · Tel 344 44

Snickeriet ligger ovanför en fors. Vattenkraften drev snickeriet och sågen. Axeln till turbinen finns kvar
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
inne i snickarverkstan.

Snickeriet ovanpå strömmen
Erland Svensson är tredje generationen i K-märkt snickeri
Mjöbäck
I Strömsfors snickeri ser
det ut som det gjorde förr.
Men under maskinerna ligger högar av sågspån, virke
ligger på tork ovanför eldstaden och fönster står mitt
i produktion. Erland är
tredje generationens snickare i en verkstad bevarad
så gott som från 1900talets början.
Några verandafönster står framme,
med mycket spröjs och diamanter i
mitten.
– De är roligast att göra, säger han
och berättar om fönster med fyra diamanter, 40 små glas i varje båge.
Erland Svensson gör även ytterdörrar och spegeldörrar. Förr gjordes
trappor, garderober och köksinredningar också. Ingen maskin är under
50 år, berättar Erland.
– Vi köpte fräsen på 50-talet, den
är nog yngst.

Snickeriet ligger på en fors i
Kvarnsjöå, som är en del av Högvadåns vatten.

Startade 1904
Från början drevs verkstadens
maskiner med vattenkraft, en turbin.
Erland Svenssons farfar Alfred
Svensson köpte snickeriet 1911. Då
hade det varit igång i sex år, sedan
1904. Invändigt är inte mycket ändrat och maskinerna drivs med remdrift, nu med hjälp av en motor.
Alfred Svensson jobbade hela sitt
liv i snickeriet, blev 100 år gammal.
Tre snickarbänkar står i verkstan.
Erland jobbade parallellt med sin far
Gustav, som också jobbade så länge
han kunde, och farfar. Dessutom
arbetade Erik, en farbror i snickeriet.
Själv väntar också Erland några år
med att ta pension. Han har jobbat
hela sitt liv i snickeriet, men berättar
också om sitt engagemang inom
kommunalpolitiken, då han var
ersättare i kommunalfullmäkige.
Han reparerar gamla fönsterbågar

och tillverkar nya i gammal stil. Det
är inga stora serier och inga givna
standardmått.
– Det är fönster till gamla hus som
folk renoverar, ibland till nybyggen.
Han pekar på några spetsfönster
till ett nybyggt stall.

Perspektivfönster byts ut
Nu vill människor ha fönster som
passar det gamla huset, och ibland
byts perspektivfönstren som sattes in
på 70 och 80-talen ut.
Erland arbetar ensam i snickeriet.
Förr, på 60-talet, när de också hade
såg, tog de in extra personal på vårkanten.
Det trä han använder kommer
från den egna skogen.
– Med bra trä blir resultatet bra.
Bågarna ska vara av kvistfritt virke,
medan det inte är lika viktigt i karmarna.
Glasar gör Mårtensons glas i Mjöbäck. Vill man finns glas tillverkat på
gammalt sätt, som blir lite ”blåsigt”,
att sätta i, det är lite dyrare men ger
den rätta känslan.
Ann Sofie Wahlberg

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

Besök vår hemsida www.mjobackspannan.se
Där hittar du vår närmaste återförsäljare.

ÅF

Det står tre snickarbänkar av
traditionell modell i verkstan.
–Farfar hade ju två pojkar, Erik
och Gustav, berättar Erland
Svensson.

Eldningstunnan, värmekällan i
snickeriet, har Knut Lindqvist
som var smed i Överlida uppfunnit.

Erland Svensson med en
beställning. Verandafönster
med mycket spröjs, det som
han tycker är roligast att göra.
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Ny organisation räddar skolan i Mjöbäck
Nu skolas Överlidabarnen in i verksamheten i Mjöbäck
Mjöbäck
Barnen från Överlida hälsar
på barnen och lärare i Mjöbäck. Från hösten åker alla
förskoleklassbarn, ettor och
tvåor från Överlida till Mjöbäck. Så får skolan i Mjöbäck finnas kvar trots minskade barngrupper.
– Vi har gjort faddergrupper, vi
gick till Hagalund och fikade, lekte
och åt, berättar lärarna om inskolningen som varit.
Barn från Överlida får byta skola,
men får fördelar med en lugnare
miljö utan stora tuffa killar och tjejer.
En del barn känner varandra redan
eftersom de tränar fotboll ihop.
– Barnen från Överlida var mycket
positiva när de varit här, berättar
lärarna stolt. Vilken rolig skola och
vad bra det har varit tyckte de!
Det för också med sig att de större
barnen i Mjöbäck får börja ett år tidigare i Överlida, redan från årskurs 3.

Minskat antal barn
Skolan i Mjöbäck har funnits i elva
år. Som mest var de 52 barn. Idag har
barnantalet minskat till 25, både
genom att barnkullarna blir mindre
och på grund av avflyttning.
Men i Mjöbäck har man, med
hjälp av stöd från byalaget och företagen i byn, alltså skapat en lyckad lösning för att få ha skolan kvar. Eftersom det skulle blivit för många barn

De jobbar med barnen i Mjöbäcks skola. Elisabeth Lagberg, lärare(fr v), Pia Norrman Karlsson, förskolelärare och Marianne Ingesson, lärare. Saknas gör Helen von Schedvin. FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Barnen från Överlida har varit på besök i Mjöbäck, och fler besök
ska det bli, för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Utflykt
FOTO: MJÖBÄCKS SKOLA
med fika till Hagalund hann de med.

i Överlida om alla flyttades dit, togs
flera förslag fram.
Så blev det bestämt att i förskoleklass och åk 1 och 2 ska både barnen
från Mjöbäck och Överlida gå i Mjöbäck. Från årskurs 3 får Mjöbäcksbarnen åka till Överlida.
Från att vara 25 stycken elever i
Mjöbäcksskolan detta läsår blir de 44
i höst.
– Vi blir 12 i förskoleklassen, 14 i
ettan och 18 i tvåan. Det blir bra
storlek på klasserna!
Det är inte bra med för få elever i
varje årskull.
– Man måste ha skolkamrater i
samma ålder att välja på.
Lokalerna är anpassade för större
klasser.

I Mjöbäcks skola är de vana att arbeta över åldersgränserna. Frida
Jangeklint i förskoleklassen, Felicia Karlsson i årskurs 4 och Carolina
Sandblom i årskurs 1 med det arbete om Linné de gjort tillsammans.

– Det är en bra skola vad gäller
lokaler och utemiljö.
De jobbar med öppna dörrar mellan klassrummen, flexibelt och med
ett faddersystem.
– Till hösten börjar även en av
lärarna från Överlida att jobba halvtid här.
Så barnen som får börja åka från
Överlida får en känd person med sig.
– Nu ska vi hjälpas åt så allt blir så
bra som möjligt.
Fritids får Överlida-barnen välja,
om de vill vara kvar i Mjöbäck eller
åka till Överlida.
Ann Sofie Wahlberg

FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Flexibilitet ansvar och kvalitet
Allt efter era önskemål i stort och smått

S e v å r he msid a: w w w. ar vi d sso n ssn i cker i . se
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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

ELSKEss
ELSKE
Taktil massage
& Samtal

Yogakurser

Presentkort • Hälsokost
0325-342 04

En våning har byggts på räddningstjänststationen i Mjöbäck.

FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Mjöbäcks brandstation ombyggd
Mjöbäck
Brandstationen i Mjöbäck
byggs om för att få mer
plats. På andra våningen
blir det ett nytt kök och en
lektionssal.

Vi gör din bil
otroligt blank
och lättskött!

Det blir också motionsrum och ett
omklädningsrum separerat från
skyddskläderna, så kallade ”larmställ”.
Ett av skälen till ombyggnaden är
att det inte är lämpligt att ha skydds
kläderna i omklädningsrummet.
Dem har de på sig vid utryckning

och då samlas giftiga partiklar i dem.
Personliga kläder ska inte blandas.
Taket har höjts vilket också gör att
bilen får bättre plats. Förut hade
bilen bara tio centimeter till godo
från taket. Brandmännen fick vända
antennen när de kört in bilen för att
den inte skulle brytas.
Ett duschrum för damer har
också byggts, för att följa regler men
också för att fler deltidsbrandmän
är önskvärt och nu kan även tjejer
ansöka.
Ombyggnaden är beräknad till
600 000 kronor.
Ann Sofie Wahlberg

Vi jobbar med marknadens bästa teflonlackskydd (med hela 12% PTFE). Tefcar ger
otroligt blanka och lättskötta bilar och vi behöver inte ställa några krav på årliga kompletteringar.
Vi finns representerade på ett 30-tal orter i
Sverige.
Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste
Tefcar-Center eller besök vår hemsida.

Försäljning och
reparation av bilar!
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

Petterssons Bil AB Överlida
Tel. 0325-340 19, 343 05
Se vår hemsida: http://bilweb2.passagen.se/handlare/petterssonbiloverlida.htm
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Mjöbäck är en bra plats att leva på
Skådespelaren Weiron Holmberg kopplar av med motorsågen
Mjöbäck
Göteborgaren och skådespelaren Weiron Holmberg
har blivit Mjöbäcksbo. Här
bor han med Agneta på en
avstyckad gård med anor
från 1700-talet, klockan har
han gett bort. Här vill han
leva i lugn och avskildhet.
– Det här är en bra plats. Det är
lugnt här. Jag har inte flytt storstaden
men här får jag vara i fred.
Han saknar inte Göteborg alls.
Göteborg är så förändrat!
– Det är inte längre min stad. Förr
hjälpte människor varandra, och alla
kände alla i Gamlestan där jag växte
upp.
De blev väldigt väl mottagna av
grannarna i Mjöbäck.
– Det är trevliga och snälla människor här!

Både på scen och på film
Weiron Holmberg är skådespelare,
numer pensionerad, med både teater
och film bakom sig. Folkteatern på
Järntorget i Göteborg har varit hans
scen, och en del känner igen honom
som Biffen, skurkens betjänt, privatchaufför och mördare i Jönssonliganfilmerna. Han har ett brokigt liv
bakom sig. Han har varit sjöman.
– Jag har faktiskt också ridit på
pampas!

Här i Mjöbäck är det ett helt annorlunda liv. Var sak har sin tid, han har
gjort det, teater, film, tv. Till och med
en skiva.
– Jag har fått jobba ihop med generösa människor.
Bengt Bratt, Roland Jansson. Han
var god vän med Kent Andersson som
nyligen gick bort.
Han tycker de gjorde mycket bra på
Folkteatern, sådant som nu är kult,
med målgrupp arbetarrörelsen.
– Av 25 pjäser var 22 nyskrivna!
Mycket av det vi gjorde var långt före
sin tid!
Han undrar vad som händer med
Sverige i dag men har bestämt sig för
att inte bry sig. Men elpriserna engagerar honom!
– Vattenfall tar hutlösa priser! Det
är ju vårt företag, de har höjt priserna
med 60 procent på sex år! Det är
orättvisor som drabbar flertalet!

Två år att renovera
Huset har han och Agneta, livskamrat sedan elva år, bott i sex år. Gården
var ursprungligen ett soldattorp. Det
tog två år att renovera huset, nu är det
vit spontpanel på väggarna inomhus,
slipade och mörkbetsade trägolv.
Hemtrevligt!
– Vi tömde köket helt och hållet,
kvar fanns bara vatten och avloppsledningar.
I Mjöbäck finns allt de behöver.
– ICA är fantastisk liten affär. Och
ett sådant bra namn, Monicanders

efter ägarna Monica och Anders! Här
finns hantverkare, rörläggare, elektriker, glasmästare och plåtslageri! Vi har
det vi behöver.

Inte långt från något
De bor inte långt bort från något,
det tar 1,5 timme till Göteborg. Han
hade gärna bott vid vägs ände, men
det var inte de som hittade huset,
huset sökte dem. Reste gjorde han
mycket förr.
– Men man behöver inte resa när
man bor såhär!
Schäfern Wolf är två år gammal. De
hade två hundar, förra året dog Caesar,
blandning riesenschnauzer-rotweiler.
Han kommer på besök ibland.
– Man lämnar bara sin fysiska
kropp, energin försvinner aldrig. Ditt
sanna jag är inte din kropp, du är
något mycket större.
Människor får tycka vad de vill om
det säger han.
– Men det finns så mycket rädsla.
Det är rädsla som är grund till krig, till
girighet, rädslan att inte ha tillräckligt.
Han går med hunden i skogen och
fiskar gärna.
– Det är faktiskt det enda jag saknar
med Göteborg, att gå till Feskekörka
och få råd om vilken fisk jag ska köpa
till middag. Jag är bra på att laga till
fisk!

Weiron Holmberg med motorsågen och veden. Huset har två
kakelugnar och torpet en vedspis. De behöver inte vara oroliga för elavbrott.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

Ann Sofie Wahlberg

Tillverkning av
väggelement och åkeri
för MJÖBÄCKSGRUPPEN

Schäfern Wolf är Weirons
följeslagare.

SNICKERI & ÅKERI
HUSFABRIK MJÖBÄCK
Tel. 0325-342 22
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Ulla finner glädje i att måla
Mårdaklev
– Det är en stor ära när folk
vill beställa en målning,
säger konstnären Ulla
Sveibert.
För henne är det lika roligt
att måla själva tavlan som
när någon vill ha den.
Ulla är en självlärd konstnär, har
målat och tecknat så länge hon
minns. Först i trettioårsåldern vågade
hon sig på att spänna upp en duk och
använda färgtuber och penslar.
– Jag finner en glädje i att mål, och
att folk vill ha det jag målar.
Men 1994 bestämde hon sig för att
ägna sig helt åt konsten, sa upp sig på
jobbet och ägnade tiden i sin ateljé.
– Jag målar ofta smått och pilligt,
har väl gjort ett femtiotal ”vitsippetavlor”.

Större motiv
För några år sedan övergav hon
rollen som heltidsutövande konstnär
och jobbar nu tre dagar i veckan som
kontorist på Bergs Smide i Fegen.
Den övriga tiden tillbringar hon
fortfarande i ateljén.
– Det är en perfekt kombination
för mig – jag kan fortsätta måla, men
också komma utanför 50-skyltarna.
Vitsipporna har hon mer eller
mindre lämnat till förmån för större
motiv. Men det är fortfarande pappa
Gunnar som gör alla inramningar.
Tina Hjorth Svensson

Ulla Sveibert har målat miljoner vitsippor, nu har hon mer och mer övergått till
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
att måla i större format.

Ulla Sveibert
Ålder: 46 år.
Bor: På Sågebacken.
Familj: Maken Peter, barnen Per-Anders,
23 och Martina, 19, hunden Zack.
Äter: Stekt abborre, på sjön i pappas båt.
Dricker: Vitt vin.
Fritidsintressen: Golf, spela dragspel,

hunden, fiske, handarbete.
Läser: Tidningar.
Senast sedda film: Har tänkt se
Heartbreak Hotel.
Målar: I akryl, jag tål inte olja.
Favoritmotiv: Djur.

Var den här
tavlan ska
hänga i framtiden vet
Ulla precis.

Under skolans jubileum kommer Ullas konst finnas på
väggarna i idrottshallen.

TRIVSELBYGDEN • 2006

21

Skolan fyller 50 år
Hela dagen blir en Mårdaklevsdag
Mårdaklev
– Minns du borstningen på
ryggen i bastun? Den frågan
lär nog uppstå bland gamla
Mårdaklevselever den andra
september. Det är då skolan
firar 50-årsjubileum, och det
med en riktig Mårdaklevsdag!
– Hela byn är engagerad, säger Lena
Poulsen från byalaget som har fått den
sammanhållande faktorn.
Hon berättar att byns företag och
serviceinrättningar håller öppet, att
hembygdsgården är öppen med visningar och vandring över berget och
skansarna. Att den som vill får prova
på golfspelande på golfklubben, att
kyrkan visar kyrksilvret och håller en
andakt då Gränslaget står för musiken.
Fika och äta kommer man att kunna
göra både lite här och lite där i byn.
– Det blir också en fotbollsmatch på
Björkvallen, en match som ingår i
seriespelet, snacka om nostalgi!

Fest både på dagen
och kvällen
Och skolan håller förstås öppet.
Dagens Mårdaklevselever offrar dagen
för att visa föräldrar och besökande
hur det ser ut i skolan idag. Men först
blir det samling i idrottshallen med
invigningstal av ”fröken” Aina Nilsson
och underhållning av eleverna.
I idrottshallen blir det också något
av en minimässa där de företag och
föreningar som så vill får visa upp sig.
– Skolan har sammanställt en
utställning med skolfoton från alla

ALNÄS
MÖBELFABRIK AB

Kvalitetsmöbler
från bygden
Berit Ström tar några rejäla tag med rotborsten på Lena Poulsens rygg. De
minns båda två hur eleverna bävade
den dag det stod ”Bastu” på svarta tavårgångar, berättar Aina Nilsson lan – vaktmästarna var både noga och
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
som tror att många kommer renliga!
uppskatta att leta efter både sig
badkar och bastu, att utnyttjas både av
själva, släkt och gamla kompisar.
elever och allmänhet.
– Vi har skickat ut inbjudningar till
Att hjälpa eleverna vid bastandet
alla som gått på skolan, berättar Lena
ålåg vaktmästarna, som i regel också
Poulsen, det är omkring 350 personer!
var de som stod för den trygga vuxenOch de första 200 av dem som
kontakten i skolan. Noggranna som de
anmält sig till kvällens fest på Valltunavar, såg de till att eleverna skrubbades
gården får fortsätta jubileumsfirandet
ordentligt på ryggen vid bastubadanända långt in på natten.
det!
– Men det finns nog ett antal vuxna
Vanligt med bastubad
Mårdaklevsbor som än idag inte vill
i skolan
basta, tror Lena.
När sim- och idrottshallen senare
Och hur var det nu med bastandet?
byggdes i Svenljunga upphörde den
– När skolan byggdes hade inte alla
schemalagda bastun
badrum hemma, berättar Aina Nilsson.
Därför var det vanligt att skolbyggTina Hjorth Svensson
nader från den här tiden inrymde både

Sång stod förstås på programmet vid invigningen
av Mårdaklevs skola 1956.

Hon personifierar skolan

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

SVENSKT HANTVERK
Vi vill förverkliga dina boendeplaner. Med ett hus skapat och planerat för din
familj och er livsstil. Med modern byggteknik, bra materialval, sunt miljötänkande
och god långsiktig boendeekonomi. Våra erfarna arkitekter och noggranna
hantverkare ser till att ni är mer än nöjda när nyckeln sitter i låset och det är dags
att kliva över tröskeln till ert nya hus. Byggt enligt svensk hantverkstradition.
Låt inspirationshusen på vår hemsida komma med idéer och uppslag till ert eget
hus! Leta upp ditt favorithus i vårt skissarkiv eller välj bland en rad mycket genomtänkta typhus med allt från mindre enplanshus till stora tvåplanshus. Vi hörs!

www.skonahus.se

Aina Nilsson är något av Mårdaklevs skola personifierad. Hit kom hon 1962 och stannade fram till penFOTO: TINA HJORTH SVENSSON
sionen 2001, fyra år och en termin sen.

Mårdaklev
Aina Nilsson blev färdig
lärare 1958. Fyra år senare
utlystes en tjänst i Mårdaklevs skola. Här blev hon
kvar i närmare fyrtio år.
– Det har varit väldigt förmånligt
att kunna få arbeta på orten där man
bor, säger Aina, som länge gått under
namnet ”fröken Aina”.
Det blir gärna så när man först haft
en kull barn, och sedan deras barn

som elever.
– Jag har fått väldigt bra ”koll” på
barnen, medger hon.

Bra att skolan ändras
Att byta arbete eller skola, var aldrig något hon övervägde.
– Det stannade vid tanken. Vi var
etablerade här och jag har trivts så
bra.
På fyrtio år har samhället förändrats en hel del. Skolan likaså.
– Men den största förändringen
har skett de senaste tio åren!

Aina konstataterar att eleverna
idag får söka sin kunskap på ett helt
annat sätt än tidigare, att man arbetar
enligt helt andra metoder idag. Att
omvärdera metoder och byta ut dem,
är bra tycker hon.
– Skolan kan inte stå stilla när
samhället ändras.
Men barnen, de är desamma. Nästan.
– Barn är frimodigare idag, det är
bra. Och avigsidorna, som finns på
stora orter ser vi inte här.
Tina Hjorth Svensson

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

FYNDA

kvalitetskläder i vår butik
– Så här fina stugor får stugbyn ovanför golfbanan.
Metarev. 3 · 512 62 Mårdaklev
www.citylook.se · 0325-500 09

Välkommen till

Stugbyn med utsikt
Mårdaklev

Klev, Mårdaklev!

Det var genom golfen de
träffades, de sexton privatpersoner som nu anlagt en
stugby på Kleven, alldeles
ovanför golfklubben.

Hembygdsgårdens/Lanthandelns öppettider:

– Vi konstaterade att det saknades
övernattningsmöjligheter, både för
golfare, kanotpaddlare, mc-åkare och

Hembygdsgård • Museilanthandel • Hantverk
Trädgård • Gästgiveri • Promenadstigar
Söndagar maj - aug.: 14-17 • Dagligen 2 juli - 6 aug.: 12-17
Grupper välkomna även andra tider efter ö.k. på tel. 0325-500 88.

FOTO: PRIVAT

andra, säger Per-Erik Eriksson, en av
de sexton.
Tänk om vi haft stugor, löd funderingarna. Nu håller de på att måla och
inreda de fyra stugorna, ja, de finns
redan på plats (även om de inte gjorde
det vid vårt besök). Uthyrning beräknas komma igång i juni månad.
De sexton personerna har satsat
egna pengar, totalt omkring 250.000
kronor, för att skaffa stugorna. Ett

bidrag på 20.000 från Leader+ harbeviljats, att användas till marknadsundersökning och marknadsföring.
– Stugorna håller vandrarhemsstandard, och vi hoppas kunna fortsätta
att utveckla dem, berättar Per-Erik.
Trinettkök, toa och dusch i lill-stugan och grillplats står närmast på önskelistan.
Tina Hjorth Svensson

MÅRDAKLEVS NATURSKYDDSFÖRENING

Här finns Sveriges minsta bibliotek
Mårdaklev

KLEVEN
MÅRDAKLEV
Övernattning i 4-bäddsstuga med
självhushåll i gemensamt kök till lågt pris.
I anslutning finns golfbana, kanoting,
Klef´s naturvådsområde m.m.
Tel. 0325-502 80, 070-69 22 764

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

Litet men naggande gott,
det kan man lugnt kalla
Mårdaklevs bibliotek.
Inrymt i den fd. banklokalen i Axel Anderssons
källare är utrymmet litet,
men utbudet stort.
– Vi har både vuxen-, barn- och
fackavdelning, berättar Anita Larsson
som sköter om denna lilla biblioteksfilial.
Filmer, musik och dvd (mot
beställning) finns också i utbudet,
liksom tidningar.
– Jag lånar säkert ut 30-40 i veckan.
Varje tisdag kommer nya böcker
från huvudbiblioteket i Svenljunga,
Anita har både ett fast bestånd av
böcker och ett bestånd som byts ut.
– Vi har lite av varje, säger ”bibliotikarien” för det lilla biblioteket med
den höga utlåningsgraden.
Tina Hjorth Svensson

Golfa i en avkopplande och avstressande miljö.

Vår bana är en komplett 18-hålsbana
Välskött, tekniskt lätt kuperad och med fina greener.
Bra övningsområden med både driving-range,
chipping-green och putting-green.

Greenfee - Ingen kö - Lätt att få bra tider !

Erbjudande greenfee mån-fre, start före 12.00 endast 100:(gäller ej under tiden 23/6 - 13/8)
Bra villkor för Medlemskap -Greenfeemedlemskap
Nybörjarkurser löpande - LektionerÊ

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

Ån - Naturen - Människorna - Kulturen

En mångfalld av spännande
besöksmål i Ätradalen
Ge dig ut i v„rt vackra landskap och
uppt−ck allt det intressanta som
•tradalen har att erbjuda.
V„r nya f−rgbroschyr hittar du p„
besıksm„len och Turistbyr„erna.

OBS! Ekomuseets dag 16 juli

www. ekomuseum.com

Anita Larsson har hand om det som nog är Sveriges minsta bibliotek.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
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Centrum växer i Mårdaklev
Inger startade klippstuga
Mårdaklev
Mitt i Mårdaklev har det
vuxit upp en Klippstuga. I
en gammal kontorsbarack
som förvandlats till ”backstuga” har Inger Johansson
startat frisersalong.
Inger själv började som frisör
redan på sextiotalet. Lärde sig yrket
rejält från grunden hos hovfrisör
Bonander i Göteborg.
– Jag jobbade på en stor salong i
Göteborg i flera år, en salong som jag
också förestod i fyra år.
Men sedan ville hon prova på att
vara egen, och öppnade salong i Skatås. Den arrenderade hon ut inför det
första barnet, och när de två barnen
blivit större började det klia i fingrarna igen.
I flera års tid reste Inger över halva
Sverige som demonstratör och
utbildare för Polycolor. Men för
några år sedan var det dags för nästa

Mitt i Mårdaklev har Inger Johansson startat Mårdaklevs egen
FOTO: PRIVAT
Klippstuga.
förändring.
– Jag ville ta det lugnt, bo på landet och ändå ta tillvara på kunskaperna jag har i händerna.
Det blev Mårdaklev 2003, och i

höstas fraktades den gamla kontorsbaracken från Svenljunga för att
genomgå förvandling till Klippstuga.
Tina Hjorth Svensson

Handlar’n är hjärtat i byn
Mårdaklev

Tina Hjorth Svensson

Mån-Fre 9.30-18.00
9.30-18.00 •• Lör
Lör 9.30-13.00
9.30-13.00 •• Sön
Sön 11.00-13.00

•
•
•
•

Manuell chark
Bensin
Kringlans Bröd
Refillkort

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

Det går inte att sticka under
stol med det, en by behöver
en affär.
I Mårdaklev är Handlar’n hjärtat i
byn. Här finns de flesta matvaror
invånarna behöver, en manuell chark,
tipsombud, apoteks- och systemutlämning. Men Handlar’n har också
en kopiator för dem som behöver en
kopia, här bokar man idrottshallen
och här kan man beställa Bageri
Kringlans smörgåstårtor.
Och det är också hos Handlar’n
man tankar. Bensin, diesel eller glass.

Mårdaklev • Tel. 0325-500 01

Gårdsbutiken i Mårdaklev

Marmelad • Sylt • Gelé • Saft m.m.

Svenljunga kommuns turistchef, Gert-Ove Elled köper gärna en
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
glass av David Fredman.

Här köper du
Sjuhäradslådan

Kvarnen utökar med café
Mårdaklev
– Förra sommaren frågade
alla var de kunde dricka
kaffe, berättar Ute Born på
Mårdaklevs Kvarn. Resolut
som hon är, satte hon
igång.
I kvarnen fanns platsen och under
vintern har Ute tillsammans med
hjälpande händer ordnat en cafédel.
– Jag tänkte att jag skulle ha småbord i jugendstil och var på väg på
auktioner för att komma över några.
Sen tittade jag i kvarnen.
Där fanns sexton stycken! Och
likadant var det med stolarna – fanns
i kvarnen!
Under våren kom det upp en
veranda för soliga dagar, och strax
nedanför, intill bäcken planerar Ute
ytterligare något bord och en stol.
Förr i tiden var kvarnen ett samhälles centrum. Så är det i Mårdaklev
än idag.
Tina Hjorth Svensson

Ulla Britt Bengtsson
Kvarnen i Mårdaklev har återfått sin roll som samhällets centrum.
Här driver Ute Born både antik- och kuriosahandel och sommarcafé.
FOTO: PRIVAT

Tel. 0325-500 68 · Mob: 0705-81 48 50 · www.sjuharadsmat.com
Gårdsbutik: Öppen torsdagar kl. 12-18, annan tid efter efter ök. per tel.
Vallenvägen 1, 512 62 Mårdaklev
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Evenemangskalender för
Söndag 4 juni
Älvsered
11.00 Ridhuset, Ridklubben
Clear Round träning, hoppning.

Måndag 5 juni
Holsljunga
19.00 Fotboll på Stråvi,
B-laget HBK-Horred.
Älekulla
19.00 Lovsångsgudstjänst,
Älekulla kyrka.

Tisdag 6 juni
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Öxabäck
15.00 Gemensamt Nationaldagsfirande
i Torestorp. Konsert i kyrkan.

Fredag 9 juni
Överlida
Sommarmarknad, ÖIK.
Håcksvik
19.00 Fotboll div.5, herrar
KFF-Hyssna IF

Lördag 10 juni
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Älvsered
Cykelfest i Bygdegården.

Söndag 11 juni
Öxabäck
16.00 Friluftsgutstjänst på Långås.
Arr. Hembygdsföreningen.

Måndag 12 juni
Mjöbäck
18.00 Kvällsutflykt till
Överlida Hantverk & Industrimuseum.
medtag kaffekorg. Arr. Mjöbäcks
Hembygdsförening.
19.00 Viskväll på Hagalunds Festplats.
Musik: Henrik och Gunnar.
Arr. Mjöbäcks Byalag.
19.00 Fotboll B-laget på Hallevi,
HBK-Rydboholm.
Mårdaklev
12/6-15/6 Fotbollsskola 12-14 år, lunch
ingår. Pris: 500:-

Onsdag 14 juni
Älvsered
19.00 Fotbollsderby A-lag,
BK Viljan-IF Älvena/Ätran.

Fredag 16 juni
Holsljunga
19.00 Fotboll A-laget på Stråvi,
HBK-Torestorp.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Kindaholms FF.

Lördag 17 juni
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Östra Frölunda
19.00 Cykelfest, Hids Festplats.
Öxabäck
Bollaträsket, bollrace och poängpromenad. Arr. ÖIF och TT99.

Söndag 18 juni
Älvsered
15.00 Ulvanstorps Tunnbageri Invigning av Bed and Breakfast.

Tisdag 20 juni
Älvsered
18.00 Ridhuset, Ridklubben
Clear Round träning, hoppning.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Äbyvallen,
Älekulla IF-Öxabäcks IF.

Torsdag 22 juni
Holsljunga
14.00 Vi klär midsommarstången vid
Högelycke. Föreningen bjuder på kaffe.
Ta med blommor.
Mjöbäck
23.00 Sommarnattsgudstjänst i Mjöbäcks Kyrka.

Fredag 23 juni
Holsljunga
14.00 Traditionsenligt midsommarfirande vid Högelycke.
Kaffeservering, lotterier, levande musik,
dans kring midsommarstången.
Håcksvik
10.30 Midsommarfirande Olofsbygget.
Arr. Byalaget.
Mårdaklev
14.30 Midsommarfest. dans kring
stången, skämtlekar, tipspromenad
m.m. Tag med kaffekorg.
Älekulla
17.00 Midsommarfirande i Hembygdsgården. Arr. Hembygdsföreningen i
Älekulla.
Älvsered
13.00 Midsommarfirande, Bygdegården
Nabben.

Lördag 24 juni
Kalv
14.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsstugan Kalv. Kyrkkaffe.
Östra Frölunda
14.00 Midsommarfirande.

Tisdag 27 juni
Östra Frölunda
19.00 Fotboll, div. 5, herrar
KFF-FC Lockeryd

Onsdag 28 juni
Kalv
19.00 Konsert i Kalvs kyrka med Stina
Eklund Olofsson, Karin Lindqvist och
Lars Eklund. Folkton, visa, gospel, jazz,
klassiskt och modernt.
Holsljunga
19.00 Fotboll B-laget på Stråvi,
HBK-Dalstorp.

Fredag 30 juni
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Älekulla IF.

Lördag 1 juli
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Älvsered
Ridhuset, Ridklubben
kombinationstävling, ponnydressyr.

Söndag 2 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Såg, stickhyvel igång.

Kvarnagården.
Arr. Hembygdsföreningen.
Mjöbäck
15.00 Friluftsgutstjänst, hembygdsgården Tokabo. Mjöbäcks församling bjuder på kaffe.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Älvsered
Ridhuset, Ridklubben
kombinationstävling, ponny, hoppning.

Onsdag 5 juli
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo
är öppen för visning. Kaffeservering,
lotteri.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

Söndag 9 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering
Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Museet öppet. Brittas
stuga. Arr. Hembygdsföreningen.
Överlida
16.00 Bollrace HBK, Överlida.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Golfvecka tillsammans med Kinds GK
och Rydö GK.

Måndag 10 juli
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Tisdag 11 juli
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Onsdag 12 juli
Mjöbäck
18.00-20.00 HembygdsgårdenTokabo
är öppen för visning. Kaffeservering,
lotteri.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Torsdag 13 juli
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Fredag 14 juli
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Söndag 16 juli
Håcksvik
14.00-17.00 kaffeservering. Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Såg, stickhyvel igång,
Kvarnagården.
Arr. Hembygdsföreningen.
Mårdaklev
12.00-17.00 Ekomuséets Dag, öppet
hus.
Älvsered
13.00-17.00
Ulvanstorps Tunnbageri,
Ekomuseets dag,
hembakat pitabröd m. fyllning.
Öxabäck
10.00-16.00 Ekomuseets dag i Prekebo.
Ta med egen picknick-korg och strosa

runt på Kristinas gamla ägor.

Onsdag 19 juli
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo
är öppen för visning. Kaffeservering,
lotteri.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.

Söndag 23 juli
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Museet öppet. Brittas
stuga. Arr. Hembygdsföreningen.

Tisdag 25 juli
Älekulla
Älekulla IF 70 år.
17.30 Markalliansens damlag, vid pressläggning ej utsedda motståndare.
Utdelning av stipendier, i pausen till
talanger i Mark 15 år, flick o. pojk.
19.15 Talangmatch. Markalliansens
ungdomslag möter Kinna-Skene, Äbyvallen.

Onsdag 26 juli
Mjöbäck
18.00-20.00 Hembygdsgården Tokabo
är öppen för visning. Kaffeservering,
Lotteri.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

Söndag 30 juli

Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen.

Onsdag 9 augusti
Mjöbäck
19.00 Fotboll B-laget på Hallevi,
HBK-Borås AIK.

Torsdag 10 augusti
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Fredag 11 augusti
Kalv
19.00 Fotboll ,div 5, herrar.
KFF-Dalstorp IF.
Pubkväll i Bygdegården.

Lördag 12 augusti
Kalv
Kalvfestival. Pubkväll efter konserten i
Bygdegården. www.kalvfestival.se
16.00 Petterssons Loge.
19.00 Verkstadsljud i verkstaden.
20.30 Blockflöjtskonsert i kyrkan.
Håcksvik
11.00-17.00
Håcksviksdagen, Allevi.
Holsljunga
15.00 Fotboll A-laget på Stråvi,
HBK-Tranemo.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Öxabäck
9.00 Slåttergille på Långås.

Söndag 13 augusti

Älvsered
18.00 Ridhuset, Ridklubben

Holsljunga
14.00 Byvandring i Holsljunga.
Samling vid kommnalhuset i
Holsljunga. Vi kommer att titta var bl.a
lokstallarna, badhuset och skomakeriet
legat. Stationen kommer att vara
öppen. Vi avslutar med kaffe i hembygdstugan Högelycke.
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering
Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
Kalv
11.00 Orgel och körkonsert.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Clearround, hoppning.
Mjöbäck
19.00 Fotboll A-laget på Hallevi,
HBK-Bollebygd.

Älvsered
14.00 Boule vid boulebanan.

Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering Olofsbygget. Arr. Hembygdesföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas.
Klockaregården.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Såg, stickhyvel i gång.
Kvarnagården.
Arr. Hembygdsföreningen
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Fredag 4 augusti

Söndag 6 augusti
Håcksvik
14.00-17.00 Kaffeservering. Olofsbygget. Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Bonadsmålningarna visas,
Klockaregården.
Arr. Hembygdsföreningen.
13.00-16.00 Museet öppet. Brittas
stuga. Arr. Hembygdsföreningen
Mjöbäck
14.00-16.00 Hembygdsgårdens dag i
Tokabo. Öppet hus med visning av
Hembygdsgården.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Mårdaklev
15.00 Friluftsgudstjänst, kyrkkaffe.
Älekulla
17.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården.
Östra Frölunda
Hembygdsgårdarnas Dag, Hulkeshult.
www.ostrafrolunda.se

Måndag 14 augusti

Tisdag 15 augusti
Älvsered
18.00 Ridhuset, Ridklubben,
Clear Round, hoppning.

Torsdag 17 augusti
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Fredag 18 augusti
Mjöbäck
19.00 Fotboll A-laget på Hallevi,
HBK-Äspered.

Lördag 19 augusti
Holsljunga
Holsljungamarschen.
Arr. Holsljunga IF.
Öxabäck
Öxabäcksloppet.
Arr. Öxabäcks VIK.
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Trivselbygden 2006
Söndag 20 augusti
Kalv
Föreläsning i Bygdegården, Dick Harrysson från Lund. “Medeltidshistoria
från riksgränsen mot Danmark d.v.s.
Kalv.
Älvsered
13.00-17.00
Ulvanstorps Tunnbageri,
Surströmmingsklämma.
Öxabäck
16.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Rydboholms SK.

Måndag 21 augusti
Älvsered
14.00 Boule vid Boulebanan.
Holsljunga
18.45 Fotboll B-laget på Stråvi,
HBK-Limmared.
Håcksvik
15.00 Fotboll, herrar div. 5,
KFF-Öxabäcks IF.
Kalv
18.45 Fotboll ,div 5, herrar,
KFF-Hestrafors IF.

Onsdag 23 augusti
Älvsered
18.30 Fotboll A-lag,
BK Viljan/IF Älvena-Träslövsläge IF.

Torsdag 24 augusti
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
18.15 Folboll B-laget

Fredag 25 augusti
Älvsered
13.00-17.00
Ulvanstorps Tunnbageri,
Surströmmingsklämma.

Lördag 26 augusti
Mjöbäck
19.00 Knytkalas på Hagalund.
Musik: Bröderna Diezel.
Arr. Mjöbäcks Byalag.
Älekulla
12.00 Rotekamp i Älekulla.
Älvsered
9.00 Ridhuset, Ridklubben,
hopptävling, ponny.

Söndag 27 augusti
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.

Måndag 28 augusti
Älvsered
Boule vid boulebanan.

Torsdag 31 augusti
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Fredag 1 september
Holsljunga
18.00 Fotboll A-laget på Stråvi,
HBK-Limmared.
Öxabäck
19.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Horreds IF.

Lördag 2 september
Mårdaklev
11.00-16.00 Mårdaklevsdagen och
Skoljubileum.
12.30,13.30 Vandring över berget.

13.00, 14.00 Filmvisning
15.00 Fotboll herrar div. 5,
KFF-Hajoms IF.

Måndag 4 september
Älvsered
14.00 Boule vid boulebanan.
Mjöbäck
18.15 Fotboll B-laget på Hallevi,
HBK-Gällstad.

Torsdag 7 september
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen.

Lördag 9 september
Öxabäck
Brokvarndagen.

Söndag 10 september
Mårdaklev
13.00-16.00 Kulturhusens Dag.
Tema: Platser för möten och avsked.
Älvsered
9.00 Ridhuset, Ridklubben.
Hopptävling ridhästar.

Måndag 11 september
Älvsered
14.00 Boule vid boulebanan.

Måndag 14 september
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Lördag 16 september
Mårdaklev
15.00 Fotboll herrar div. 5,
KFF-Horreds IF.
Mjöbäck
15.00 Fotboll A-Laget på Hallevi,
HBK-Herrljunga.
Öxabäck
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Hyssna IF.

Söndag 17 september

Mårdaklev
Bilrally med tipspromenad.
Golftävling på Ätradalens GK.

Måndag 18 september
Älvsered
14.00 Boule vid boulebanan.

Onsdag 20 september
Älvsered
19.00 Församlingshemmet
Kyrkliga Syföreningen.

Torsdag 21 september
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Lördag 23 september
Holsljunga
11.00 Fotboll B-laget på Stråvi,
HBK-Tranemo.
Mårdaklev
Golftävling på Ätradalens GK.
Östra Frölunda
Hemvändardag, Östra Frölunda.
www.ostrafrolunda.se

Söndag 24 september

Torsdag 26 oktober

Mjöbäck
13.00-16.00 Mickelsmäss Skördefest i
Hembygdsgården Tokabo.
Servering av soppa.
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening.
Älvsered
18.00-21.30 Dans: Bengt-Hedins.
Bygdegården.
Öxabäck
15.00 Fotboll på Hagavallen,
Öxabäcks IF-Hestrafors IF.

Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Måndag 25 september
Älvsered
14.00 Boule vid boulebanan.

Torsdag 28 september
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Lördag 30 september
Holsljunga
15.00 Fotboll på Stråvi, HBK-Gällstad.
Öxabäck
15.00 Fotboll Fotboll, div.5, herrar
KFF-Öxabäcks IF

Söndag 1 oktober
Mårdaklev
Golftävling, Ätradalens GK.

Torsdag 5 oktober
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Torsdag 12 oktober
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Lördag 14 oktober
Mjöbäck
20.00 Pubkväll i Mjöbäcks Gården.
Musik: Rob & Jim. Ålder: 18 år.
Arr. Mjöbäcks Byalag samt Mjöbäcks
Bygdegårdsförening

Onsdag 18 oktober
Älvsered
19.00 Församlingshemmet
Kyrkliga Syföreningen.
Öxabäck
19.00 Filmkväll i Bygdegården.

Torsdag 19 september

Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Fredag 20 oktober
Öxabäck
19.00 Filmkväll i bygdegården.

Lördag 21 oktober
Älekulla
Skållareds Marten, Skållared.
Arr. Älekulla IF & Älekulla Skytteförening.

Söndag 22 oktober
Mjöbäck
18.00 Krogseredsamatörerna uppför
folklustspelet Nämdemannen i Sjöboda
i Mjöbäcks Gården. Entre: 60:-.
Arr. Mjöbäcks Byalag.

Lördag 28 oktober
Östra Frölunda
Brasafton, Hulkeshult.
www.ostrafrolunda.se

Lördag 16 december
Östra Frölunda
16.00 Jul i Hid, Hids Festplats.

Söndag 17 december
Älvsered
13.00-17.00 Julöppet i
Ulvantorpets Tunnbrödstuga.
Öxabäck
10.00-11.00 Jul på Långås.

Söndag 29 oktober
Älvsered
18.00-21.30 Bygdegården.
Dans till Jan-Olof och Ulf.

Torsdag 2 november
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Söndag 5 november
Överlida
Trollstig, ÖIK.

Torsdag 9 november

Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Söndag 12 november
Mårdaklev
10.00-12.00 Tipspromenad

Onsdag 15 november
Älvsered
19.00 Församlingshemmet
Kyrkliga Syföreningen.

Torsdag 16 november
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Torsdag 23 november

Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.
19.00 Damgympa i Idrottshallen

Söndag 26 november

Älvsered 18.00-21.30
Dans: Ekstedt´s. Bygdegården.

Torsdag 30 november

Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Söndag 3 december

Mjöbäck
15.00-17.00 Julbazar i Mjöbäcksgården. Försäljning av lotterier samt
besök av tomten.
Arr. Mjöbäcks Byalag samt Mjöbäcks
Bygdegårdsförening.

Onsdag 6 december

Mjöbäck
18.30 Grötfest i hembygdsgården,
Tokabo. Arr. Mjöbäcks Hemb.f.
Älvsered
14.00 Solhems Dagcenter,
bingo, fika, gympa, minnesträning.

Söndag 10 december

Älvsered
15.30-18.00 IF Älvenas
Tomtepromenad, elljusspåret.

SOMMARÖPPET
i Trivselbygden
Mårdaklev
Hembygdsgården är öppen:
Söndagar 7/5-25/6
kl 14.00-17.00
Söndagar 13/8-27/8
kl 14.00-17.00
Dagligen 2/7-6/8 kl 12-00-17.00
8/7-5/8 Klevs hantverksgrupp,
dagligen 12.00-17.00
Överlida
Överlida Industri och Hantverksmuseum öppet söndagar kl.
14.00-17.00 t.o.m. 30/8.
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Mycket snack och liten verkstad
Älekulla
Lokalen under affären var
en gång skolans slöjdsal.
Det har den blivit igen, men
numera går den under
namnet ”gubbdagis”.
Sedan förra våren samlas nämligen
här ett antal herrar, som numera disponerar sin tid som de vill, här på
tisdgaseftermiddagarna. Då dricker
de kaffe, pratar och ”belar”, dvs.
pular med det ena och andra.
– Det är mycket snack och liten
verkstad, säger Ove Adamsson, Ingemar Bang och Arne Andersson som
mött upp idag.

Äppelträdet blir bord
Nedför trappan kommer nu också
Ralf Borell. Han håller på ett bord i
apelträ.
– Jag hade ett jättestort äppelträd
på tomten, berättar han. En novemberkväll när det blåste smådjävlar
hörde jag ett hemskt brak, och det
riste i hela huset.
Hur hade det gått, hade taket klarat sig, och rutorna?
– Jag såg att halva trädet blåst av

och hamnat mot väggen och drabbades av eftertankens kranka blekhet.
Resten åker ju i nästa storm, tänkte
jag.
Det blev motorsåg fram, och träd
ner. Nu har virket torkat en 7-8 år,
och Ralf ifärd med att snickra ett
smäckert bord. Eftersom han inte är
riktigt frisk, kan han inte delta fullt
ut i projektet.
– Jag är så oerhört tacksam över att
få hjälp med det tunga.

in en trasig stol eller dylikt för reparation till ”gubbarna”. Eller också
kommer de bara förbi för att slänga
käft en stund, ta en kopp kaffe.
– Det har blivit lite av samlingspunkt, säger Arne.
När han var grabb höll han till här
i slöjden. Nu är cirkeln sluten.
Tina Hjorth Svensson

Hjälper varandra
Det är nämligen en av fördelarna
med att jobba tillsammans, tycker
herrarna. Att man kan hjälpas åt.
Goda råd, glada tillrop och ett handtag när det behövs.
– Och så kan vi tala om när de
andra gör fel också, skrattar Arne
Andersson.
Och de godmodiga gliringarna
finns ju där. Som när Gustav Andersson sågade galet.
– Nu går han under namnet
”Tummen”, flinar kamraterna – men
inte elakt.
På ”gubbdagis” får herrarna utlopp
för sin kreativitet, och snickrar praktiska saker de behöver. Men det händer också att folk som inte är fullt så
flinka med hammare och såg lämnar

Blir det bra såhär, tror du? Ralph Borell
får hjälp av Arne Andersson med att
hyvla den gamla apelns brädor till ett
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
vackert bord.
Kaffe, någon? Ingemar Bang är
”gubbdagisets” kock och kaffekokare.

Ove Adamsson är gängets svarvare.

Damerna samlas i vävstugan
Älekulla
Om herrarna samlas på
”gubbdagis” i lokalen under
affären har damerna sin
motsvarighet i bygdegårdens källare. Här är ett
tiotal damer sysselsatta
med vävning.
Bakom initiativet ligger Inga Svens-

son och ett antal outnyttjade vävstolar.
– Lokalen här i bygdegården var
också outnyttjad, berättar Inga.
Varför inte göra något av det? Ett
tiotal damer från 30+ gick ihop och
har i Vuxenskolans regi träffats under
vårterminen för att väva. De har träffats tio gånger, men den som så vill
kan kila upp till vävstugan och väva
även utanför ”lektionstid”.
– Vi köper inslag och varp ihop,
och skriver upp vad vi gör åt,

berättar Inga.
För här handlar det
om samarbete, vävstugan förfogar över fyra
vävstolar, så det gäller
att enas.
När duken eller
löparen är färdig, ja, då
är det bara hem och
lägga den bordet!
Tina Hjorth
Svensson

Inga Svensson har visserligen vävstuga hemma, men tycker att det är roligt att komma till
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
vävstugan i bygdegården för att umgås.

Älekulla

Älekullas byalag på riktigt

Ett härligt kattliv

Älekulla
Från att främst ha varit en grupp
som arbetat för affärens väl och ve,

Älekulla

Det måste vara härligt att vara katt! Lägga sig bekvämt och lapa lite sol närhelst andan faller på.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

En liten familj i vårtider.

har byalaget i Älekulla nu blivit ett
”riktigt” byalag. Ett konstituerande
möte hölls i januari då en ny styrelse
valdes. Ordförande för byalaget är
Margaretha Håkansson, och medlemar är alla invånare i Älekulla.

Bäbä mörka lamm

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
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4H samlar alla unga
Älekulla
Kommer du ihåg hur rädd
man var för de stora killarna i sexan när man var
liten? Ingen risk för det när
man bor i Älekulla, inte. Här
samlas nämligen alla barn
och ungdomar i 4H.
Stadsbornas uppfattning om 4H
som en organisation enbart sysselsatt
med barn och djur är helt uppåt väggarna.
– Här i Älekulla har de flesta barnen redan djur, säger föreningens
ordförande Lars-Håkan Hansson.
4H är snarare en social gemenskap
för barn och ungdomar i hela byn,
oavsett ålder. I Älekulla är nästan alla
killar och tjejer med, från 7 till 17 år.
– Vi ser 4H som ett komplement
til idrotten, där är ju barnen uppdela-

de i åldersgrupper, i 4H umgås allihop tillsammans.
Vad gör ni när ni träffas?
– Det bestämmer barnen, säger SolBritt Ferm-Hansson, Sol-Britt Johansson
är en av de fem vuxna i 4H:s klubbstyrelse. – Vi brukar ha väldigt roligt på planeringsmötena.
Rida islandshäst, åka till Laserdome, bygga och sälja fågelholkar, övernatta på Skara Sommarland, göra
halsband, ordna med Luciafest och
Småstjärnor, spela teater, åka på läger
eller städa Älekulla.
– Fast den dagen kom inte alla,
påpekar Lars-Håkan med ett leende.

Lär genom att göra
Under sommarhalvåret bedriver de
4H-are som vill egna "4H-företag”
(ett slags projekt). Som att odla pumpor och sälja, eller hyra en motorgräsklippare och klippa folks gräs-

Att städa Älekulla är en uppgift som 4H tagit på sin lott, men deltagarna roar sig gärna på andra
FOTO: PRIVAT
sätt också!

mattor mot betalning.
– I 4H handlar det mycket om att
lära genom att göra, säger Sol-Britt.

4H

Genom 4H-företagen lär de sig
företagande. Genom att vara med i
föreningen lär sig deltagarna hur föreningslivet fungerar och hur man kan
vara med och påverka.
– Och vi har aldrig några problem
att skaffa styrelsemedlemmar, när vi
frågar om ett uppdrag räcker alla upp

4H är en internationell ungdoms- organisation med bred
verksamhet inom allt från odling
och djur till idrott och teater.
Verksamheten är gjord av barn
och ungdomar för barn och ungdomar.
4H:s vision är att alla barn och
ungdomar ska utvecklas till
engagerade och ansvarstagande
människor med respekt för
omvärlden.
Källa: 4H:s hemsida.

4H associerar man gärna med barn och djur. – Här i Älekulla har alla barn redan djur, säger 4H:s
ordförande Lars-Håkan Hansson. Med på bilden är de egna, fr.v. Anton, Adam och David tillsammans
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
med Sol-Britt Ferm Hansson från 4H-styrelsen.

Älekulla Liv
Livs
Din ICA Nära-butik med stort hjärta!

Nygrillat
till helgen
Andra dagar

Älekulla
Första morgonen i Älekulla
var det 18 grader kallt och
en meter snö. Men sedan
kom vitsipporna...
– Det stämmer som du sa, säger
Lilian Borgving till sin syster Margaretha som lockade henne och maken
att flytta til Älekulla, backarn är fulla
med dem!
Det var efter att ha sålt sin sommarstuga som de inbitna stadsborna
Lilian och Lennart Borgvings längtan
till landet växte sig allt starkare. Men
då skulle det vara permanentboende.
Och Lilians syster Margaretha gjorde
vad hon kunde för att locka dem från
stan. Bjöd dem till Älekulla, Skållareds Marten, rotekamper och cowboyfester.
Så blev ett parhus ledigt, och Margaretha ringde dirket. Kunde inte det
vara någonting?
– Då blev det oro i lägret, minsann, säger Lennart, skulle vi våga ta
steget?
Först sa de nej. Men Margaretha
gav sig inte, ”tänk om ni ångrar er”.
Så de packade. Och packade upp
igen i det trivsamma parhuset, bara
ett femtiotal meter från affären.
– Det var mycket jobb att få ordning på alla grejer, säger Lilian.

Långa promenader
Men då var det skönt att kunna
öppna dörren och vara ute i naturen
på ett kick. Hemma i Göteborg tog
de gärna bilen till något mysigt strövområde. Nu var det bara att gå ut.
En promenadvända höll på att ta
en ända med förskräckelse.
– Vi skulle gå ”Gäddarparunden”,
och gick vilse, berättar Lennart lite
generat.
De glömde nämligen ett avtag.
Men vädret var fint och omgivningarna vackra, så de promenarede på.
– Men vi blev hemskt trötta,
minns Lilian.
– Och det fanns varken spårvagn
eller gatuskyltar, tillägger Lennart.
Till slut kom de fram till ett hus
där det stod Ljunglid. Då ringde de
Margaretha som ryckte ut som en
räddande ängel, åkte till Ljunglid i
Älekulla. Där fanns ingen syster. Lilian och Lennart hade nämligen gått
till Ljunglid i Torestorp!
Men fadäsen har inte avskräckt
dem från att ge sig ut. De plockar
bara fram gåstavarna och utforskar
sina nya omgivningar vidare.
– Vi har börjat etablera oss, ska
börja spela boule. Och snart är det
bärtider, säger Lilian och får något
drömskt i blicken.
Tina Hjorth Svensson

mot beställning.

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

Lennart och Lilian Borgving
bytte stadslivet i Göteborg mot
långa promenader i Älekulla.

Tina Hjorth Svensson

Välkomna till

KYCKLING OCH REVBEN.

Lilian och Lennart lämnade storstan

handen!
Och hur var det nu med de stora
farliga killarna?
– I 4H är det de stora killarna som
lär de små, säger Lena, de små lär
känna de stora och de hittar en trygghet i varandra.

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

Här kan du

ladda din
telefon
Vodafone · Comviq · Telia
Halebop

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

Tel. 0320-50077

Bensin
Hydro

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Ring oss när håret blir för långt eller solen tittar in!

Salong Självfallet
• Frisersalong • Reikihealing
• Tandblekning (samma metod

Utför även
n
snickeriarbete

som tandläkare använder)

0320-501 23, 144 88

Gull-Britt • Bosse

070-535 01 83
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Från skogen till
bageriet
Älvsered
Torgny Karlsson hade inte
en tanke på att bli bagare.
Han jobbade ju i skogen,
och var virkesmätare. Så
träffade han Monika. Idag
bor de ovanpå sitt bageri.

DIN

LOGISTIKPARTNER
www.b-linc.com

Business Linc, 310 63 Älvsered, 0325-475 00
Fax: 0325-314 46 • E-post: info@b-linc.com

Idag har Torgny varit bagare i femton år. Hälften så länge som sin hustru Monika.
– Jag har alltid varit intresserad,
berättar Monika som började som

Torgny
Karlsson
Ålder: 55 år.
Bor: Ovanpå
bageriet.
Familj: Hustrun Monika, barnen Adam, 18
och Amanda, 10.
Äter: Monikas mat, det finns
ingen bättre.
Dricker: Ett glas rött vin är gott
till maten.
Fritid: Det blir inte så mycket,
men promenerar en del i skogen,
jagar när jag hinner, är intresserad av bygdehistoria.
Läser: Just nu en bok om tullstationer i Västergötland.
Bakar helst: Vetebröd.
Favoritbröd: Wienerbröd, äter
ett varje morgon.

lärling på Skölds bageri i Falkenberg
redan som sextonåring.
Bageriet i Älvsered, startat 1953
hade då samme ägare. När det blev
det till salu bestämde sig makarna
Karlsson för att ta över.
– Jag är uppvuxen i Älvsered där
släkten funnits sedan 1700-talet,
berättar Torgny.

Både gammalt och nytt
Sedan femton år bor familjen
ovanpå bageriet. Torgny och Monika
går upp vid halv tre på natten, sätter
igång ugnarna och inleder dagens
bak. Torgny börjar med vetebrödet,
medan Monika tar hand om först
franskbrödet, sedan källarfrankorna
och allt det andra.

Monika
Karlsson
Ålder: 46 år.
Bor: Ovanpå
bageriet.
Familj: Maken
Torgny, barnen Adam, 18 och
Amanda, 10.
Äter: Lax, thailändskt.
Dricker: Vin till mat, annars
vatten och kaffe.
Fritid: Promenerar.
Läser: Damernas detektivbyrå
av Alexander McCall Smith.
Bakar helst: Matbröd.
Favoritbröd: Kanelbulle.

– Det gäller att taimingen stämmer, säger Torgny och menar att det
trots att de bakar samma bröd varje
dag, aldrig blir exakt likadant.
– Degen är ett levande material
och det är mycket som spelar in, en
temperaturskillnad på någon grad
gör skillnad.
De bakar allt själva. Med smör och
grädde. Konserveringsmedel är bannlyst. Då är det bättre med russin, som
är naturligt konserverande.
– Vi provar hela tiden nya bröd,
har en bas som vi utgår ifrån.
Men de bakar också ”gammalt
bröd”. Elfseredslimpan, bakad på
samsikt, har ett urgammalt recept
och blir riktigt tung och gedigen.
Tina Hjorth Svensson
Elfseredslimpan är bakad
enligt gammalt recept.
Riktigt tung blir den!

Ingegerd och
Tel. 0325-313 80
Älvsereds Shoppingcenter

Älvsered
Med kanonläge precis vid
allfarvägen satsar Peter och
Ingegerd Blomqvist på
ständig utveckling av UnoX-macken. Nytt för i år är
både fikahörna, gör-detsjälv-tvätthall och uthyrning
av radiostyrda bilar.

Dagens Rätt
Á la carte
Café

– Att slippa pendla är drivkraften,
säger Peter som tidigare jobbade i
Göteborg.
Det var på hösten 2002 som Peter
Peter och Ingegerd Blomqvist i
mackens nya ”fikahörna”, där
förbipasserande kan slå sig ner
en stund med en kopp kaffe,
en glass eller en hamburgare.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Vi anordnar bröllop, fester och
andra trevliga tillställningar.
Även catering

Stressgrading

Öppettider

måndag-fredag 10-18
lördag 10-15
söndag 13-16

Alf Karlsson, från Panel & List är
en av alla som varit behjälpliga
under den ständiga renoveringen.

Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65
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Mumma för både kropp (?) och själ!

Torgny och Monika Karlsson på Bageri och Konditori Kringlan har
varit uppe med tuppen för att förse Älvsered med färskt bröd.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

MärkesVaror
till ett lägre pris

D

u vet väl om att du hittar allt till familjen här hos oss i Älvsered – till ett lägre pris.
Så oavsett om storasyster behöver en baddräkt, mamma ett regnställ, pappa en
skruvmejsel och lillebror en påse godis, eller husvagnen rent av nya gardiner har
Älvsereds ShoppingCenter det du söker.
Blir ni hungriga under shoppingturen ser tavernan till att mätta allas magar.
Gör som vi – åk till Älvsered.
PS. Kika in på vår
10 kronorsavdelning,
säkert hittar du något
du inte visste att du
behövde!

Peter har en mack ihop
och Ingeborg gjorde slag i saken och
köpte den nedlagda och tämligen nedgångna macken i Älvsered.
Varför?
– Det är nästan omöjligt att köpa en
mack idag, de flesta ägs av oljebolagen.
Jag såg möjligheten till en väldigt bra
investering.
Men det har varit ett slit de senaste
åren.
– Vi började med att måla om utsidan, och så har vi rensat bort mängder
av skräp, berättar Peter.
De insåg redan tidigt att ständig
utveckling är ett måste, så för två år
sedan anlade de en crosscartbana på
kullen bakom macken.
– Den ska vi asfaltera på sikt, så att
det blir en riktig gocartbana.
I vinter har butiken fått en invändig
renovering, med både fikahörna, korv-

och hamburgerförsäljning och ett kultigt flipperspel. De har också byggt en
gör-det-själv-tvätthall som komplement till däckverkstan, och i plåtskjulet intill anlägger de en bana för radiostyrda bilar.
Mycket jobb, och stora investeringar?
– Absolut. Även om vi jobbar i
medvind bär det sig inte ekonomiskt
ännu, konstaterar Ingegerd, vars extrajobb som sjuksköterska i Norge fortfarande är nödvändigt för att ekonomin
ska gå ihop.
– Men jag jobbar hellre för oss själva här hemma, än pendlar 20 mil om
dagen, säger Peter.
Tina Hjorth Svensson

ULVANSTORP
Tunnbrödsboden är öppen mellan 13-17,
alla söndagar i juli och augusti.
Hjärtligt välkomna!
Gruppbokningar
året om hos oss...

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

Marita & Bosse · 032
5-310 46 · www.ulvanstorps.se

Tel. 0325-475 01 • Mitt i Älvsered • www.alvseredsshop.se

Vard. 10.00-18.00 • Lörd. 10.00-15.00 • Sönd. 13.00-16.00
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Blomsterboden

Blommor för alla!

Säsongens Blommor

Rosor, buskar, perenner, arrangemang och alla slags binderier.
40 års branschvana
VÄLKOMNA till Älvsereds Shoppingcenter! Anne-Marie, 0325-311 10
ÖPPET: Måndag-Fredag 10-18 · Lördag 10-15 · Söndag 13-16

Stannlastoklavranar!...
i so

Vi står för
sommarbaket!

Välkomm..en.
till oss på

KRINGLAN
Älvsered · 0325-310 94

Öppet: Vardag 9-18 • Lördag 9-12 • Söndag stängt
Semesterstängt vecka 35 och 36.

Hotellet får nytt liv
Älvsered
En skamfläck för byn? Inte
längre. Redan i sommar
öppnar Peter och Manuela
Berndt från Tyskland café
och bed-and-breakfast i
gamla hotellet som renoveras mycket omsorgsfullt.
De är mitt i renoveringen, Peter
och Manuela Berndt när vi hälsar på.
Men visar glatt hur det är tänkt att
bli. Med hall, reception och servering
på nedre botten, komplett med ett
stort bord alldeles innanför entrén,
för stamgäster eller större sällskap liksom det stora köket med sin ”miljonärsarbetsplats” – disken.
– Vi har haft ett bra samarbete
med kommunen när vi planerat,
säger Peter. Vi har berättat om våra
tankar, och de har kommit med råd.
Med ett förflutet som finsnickare
inom varvsindustrin har han haft
goda möjligheter att sköta i princip
alla snickeriarbeten själv. Hustrun
Manuela har fått ta hand om spackling och målning.

Förverkligar en livsdröm

Bill Thoresson
Kinnavägen 21 • 310 63 Älvsered
Tel/fax 0325-311 13 • Hem 0325-331 11 • Mobil 0706-34 61 50
www.billsmekaniska.se

SIGV
SIG
VARD FRANSSONS EL AB
”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

Men hur kommer det sig egentligen att man bryter upp, lämnar den
trygga vardagen i sitt hemland, köper
ett ”ruckel” i ett nytt land för att starta café och bed-and-breakfast?
– Det har varit vår livsdröm att ha
ett glasscafé, säger Manuela och
berättar att de efter att ha varit tillsammans i tjugo år kände att det var
nu eller aldrig.
– Men det är så trångt i Tyskland,

Familjen Berndt från Tyskland ger det gamla hotellet i Älvsered
nytt liv.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

så vi började titta på internet efter
andra lösningar.
Där hittade de ”objektet” i Älvsered, tog med barnen och åkte och tittade.
– Visst blev vi lite chockade, säger

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

dottern Franziska, men vi hade tittat
på så många ställen, så till slut sa vi
”köp något bara”.
Och visserligen såg hotellet nedgånget ut, rutorna var sönderslagna
och pannan var dålig.
– Men kärnan var bra, säger Peter,
så vi slog till. Och vi har inte ångrat
oss, även om man nog måste vara lite
galen...
Galen eller inte, men nog ska man
försöka förverkliga sina drömmar.
Precis som familjen Berndt nu gör.
Tina Hjorth Svensson

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

Stuvhult 104, 310 63 Älvsered

VÄLKOMMEN

till en välsorterad lanthandel!

Vi har lösningarna
kring din plastmaskin

OMBUD FÖR:
•
•
•
•
•
•

Sverigelotten
Svenska spel
Bingolotto
Harry Boy
Apoteket
Systembolaget

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

Hässelborgs Livs
Älvsered • Tel. 0325-310 11

www.centramec.com

– Ni ska väl inte måla det rosa
igen, sa grannarna innan familjen Berndt målade om det
gamla hotellet som var ordentligt förfallet innan den tyska
familjen tog över.
FOTO: PRIVAT

Gör ett besök hos Lantmännen i Älvsered!

Stor sortering
för hus och hem.
Bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg,
färg, hund- och kattmat!
Öppet: måndag-fredag kl. 7.30-17.30
lördag kl. 9.00-13.00

Lantmännen
Älvsereds
Lantmannaförening
Tel. 0325-311 08

en bra bit av Västergötland
www.trivselbygden.se
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Hembygdsgårdar i Trivselbygden
Holsljunga

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 1700talet var tidigare dagsverkestorp under gården Fällhult.
Siste torparen hette Höglund och var murare. På 1940talet friköptes torpet av de båda systrarna Hilma och
Maria Larsson som bodde kvar till 1970-talet. Fortfarande 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.

H å c ks v i k
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 flyttades 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 sågades åttakantiga och handhyvlades. De likaledes handhyvlade takbräderna valdes med omsorg för att passa
sitt ändamål.
I sagan om gumman och gubben som gjorde arbetsbyte 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 ställdes 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.

Kalv

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 bygder 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 fodgeräkenskaper fanns ett åttiotal (i mantal) hemman som låg
öde.
I slutet av 1800-talet började befolkningsminskningen,
nödår, industrialisering, emigration till Amerika, rödsot... Orsakerna var många, men än är vi några kvar och
många minnesmärken finns bland dem märks: Stenstugan 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.

Äl ekul la
Stugan, som kallas Nyestugan, byggdes 1855 av en före
detta arrendator på Stommen, Lars Eriksson. Siste invånare var August Olsson som bodde här med sin Johanna. 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 minsann. I ladugården sparas också Älekullas egen alltiallo
Einar Sjögrens gamla verktyg.
Vid Nyestugan firas Valborgsmässoafton och midsommarafton då folk vallfärdar både från Älekulla och
orterna runtomkring. Och vid tomtepromenaden första söndagen i advent är Nyestugan en trevlig kontroll
med eld, glögg och tomtar.

Mjöbäck
Under medeltiden var Tokabo ett kyrkohemman som
troligen ägdes av Varnhems Kloster. Gården namn stavades 1540 som Tokaboda och 1550 som Togaboll.
Under reformationen indrogs Tokabo troligtvis till ett
Krono-skattehemman (det ägdes av kronan och brukarna fick lägga en slant till kungen och kronan). När Gustav III 1783 bildade Vadstena Krigsmanskassa kom
Tokabo att höra hit, vilket i praktiken medförde att
hemmanet fungerade som pensionsinstitut för avskedade och pensionerade soldater. I slutet av 1700-talet brukades 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 gården att brukas av bildhuggare Johannes nummer två
som flyttade hit 1845.
Idag finns de båda Johannes arbetsredskap till beskådan
i den gamla verkstaden.

Mårdaklev
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 bensträckare beger sig längs någon av de två vandringslederna 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.

Älvsered
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 Kullen, även kallat Björkhultstorp och Hedins stuga skymtas bakom lövverket.
Torpet Kullen byggdes 1823-24. Knappt 100 år senare,
1911 byggdes köksfarstun till.
Enligt sägen har det stora trädet framför stugan planterats 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 Slätterna under Skattered. När Hedin fick avsked som soldat 1905 flyttad man till Kullen. Anders Johan avled
vid åttio års ålder 1937 och hans hustru två år senare,
då hon var 84 år.

Östra Frölunda
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 1500talet fanns bebyggelse. Men så gammal är inte hembygdsstugan 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 barnen i Amerika.
Bakom öppna spisen i storstugan finns ett litet utrymme - där kunde man låta spädbarnen hålla värmen om
vintrarna, och under lofttrappan syns resterna av ”de
dödas utgång” (döda människor fick inte föras genom

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 hembygdsföreningens ägo 1956. Idag används stugan bl.a.
vid det årliga midsommarfirandet samt vid Hembygdens dag i augusti.

Ö verlida
Överlida Industri & Hantverksmuseum skildrar bygdens 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 framgångsrikt 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, herrfrisör, skolmiljö från 1914.
Museet vill även bevara minnet av en hantverkstradition som i hög grad förknippas med vår textilindustri.
Carl Malmsten valde Halla Textil AB och Fritz Sterner
här i Överlida att väva hans designade inredningstextilier. Samarbetet varade i över 20 år fram till Carl Malmstens död.

Öxabäck

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, godmodig och gästfri, alla som kom förbi skulle ha kaffe.
På Långås bodde han tillsammans med systerdottern
Ester. När August dog 1972 överläts stugan till hembygdsföreningen.
Precis invid kyrkan i Öxabäck ligger också sockenstugan som idag fungerar lite som museum för hembygdsföreningen. Historien om sockenstugan börjar redan
1689 då församlingen påminde prästen om att en sockenstuga skulle byggas efter punkt 206 i kyrkolagen.
Året därpå kom frågan upp igen, men då sockenmännen tillfrågades hur de ville göra med timmer som skulle 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 uppförd. Ursprungligen användes stugan som hospital och
kom senare att fungera som fattighus.
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Festligheter för
hemvändare
Ett sätt att återträffa folk och hälsa på
sin hembygd, tycker hemvändaren Carin
Ö. Frölunda
Det var tio år sen sist. Nu är
det dags igen, tyckte föreningarna i Östra Frölunda
och ordnar Hemvändardag
den 23 september.
– Denna gång blir den större med
en fest på kvällen också, säger Carin
Mattiasson, med i styrelsen för Hembygdsföreningen, en förening som
firar 50 år i år.
Byalgaet, Röda Korset, Kyrkliga
Syföreningen, Kindaholms idrottsförening, Föräldraföreningen, Byggnadsföreningen, de är också med som
arrangörer.
– Det här är ett bra sätt att återträffa gamla skolkamrater och att passa
på att hälsa på släkten och sin hembygd!
Framför allt är det ett sätt att hjälpa till att hålla bygden levande!
– Folk som kommer härifrån är
stolta över sin hembygd, tror Carin.
Men visst finns det en oro nu när
Isaberg Rapid, ortens största arbetsgivare lägger ner.
– En oro att folk flyttar härifrån.
Men vi är ett envist folk här med
många bra idéer.

Själv en hemvändare
Carin Mattiasson själv hörde till
dem som flyttade på 60-talet. För
min generation fanns inga arbeten
för kvinnor här, berättar hon.
– Jag bodde kvar till jag tog realen
i Svenljunga och flyttade först till
Borås, 1967 och sedan till Lund för
att läsa till socionom.
För 2,5 år sedan flyttade hon tillbaka och njuter nu i det lilla röda
torp hon hyr vid landsvägen.
– Hade någon sagt för tio år sedan
att jag skulle flytta tillbaka hade jag
aldrig trott det.
Hemvändardagen börjar med en
hemvändargudstjänst med musik av
bland annat Barn- och ungdomskören.
– Sedan leder spelmanslaget besökarna upp till skolan. Där blir det
kyrkkaffe och den nostalgiske kan
titta på en utställning med gamla
skolplanscher och skolböcker.

Företagen visar upp sig
Även i församlingshemmet blir det
utställning. Gamla konfirmationskort och hantverk. Vill man se hembygdsstugan Hulkeshult kommer

Carin Mattiasson, med i Hembygdsföreningens styrelse sedan i januari, är en ”riktigt” hemvändare.
FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG
Hon flyttade hem till Östra Frölunda från Lund för två och ett halvt år sedan.

den att vara öppen.
– Och alla företag kommer att ha
öppet och visa upp sig!
Det serveras lunch, med underhållning vid Hids festplats hela
dagen.
Arrangörerna räknar med ett par
hundra besökare.
– Vi hoppas på mun mot mun-

metoden, att de som flyttat härifrån
har släkt och vänner som berättar för
dem om detta!
Till kvällens fest i medborgarnas
hus gäller att anmäla sig.
– Då blir det god mat och underhållning med Bröderna Diesel!
Det blir uppträdande av bland
andra Helen Jönsson.

– Hon har en fantastisk röst, säger
Carin.
Sedan erkänner Carin att hon ska
skriva en hemvändarvisa.
– Jag är inte så musikalisk men jag
tycker om att skriva!
Ann Sofie Wahlberg

Sommaren är här!
Det vill vi fira med många fina erbjudanden och prisöverraskningar i butiken

Vi bryter din önskekulör medans du väntar!

Innehåller 0.375 liter.

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

Vi har allt du behöver inför
utomhusmålningen!
www.flugger.se

Priserna gäller hela sommaren!
Välkomna in!

Träolja .......................... 3 lit .........169:Trallrent ........................ 5 lit .........119:Äkta Falu Rödfärg ............10 lit .........295:-

Flügge
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MJÖBÄCKS SPARBANKS
FOTBOLLSTURNERING
Deltagande lag: Viljan/Älvena, 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:-, 5:a 6.000:-

Lördag 29 juli 2006
på Hagavallen i Östra Frölunda
Kl. 09.30 Öxabäcks IF - IF Älekulla
Plan B
Kindaholms FF (1 straff) - Högvads BK Plan A
Kl. 10.20 IF Älekulla (1 straff) - Högvads BK
Plan A
Öxabäcks IF - Viljan/Älvena (1 straff) Plan B
Kl. 11.15 Kindaholms FF - Viljan/Älvena (1 straff) Plan A
Öxabäcks IF (1 straff) - Högvads BK
Plan B
Kl. 12.00 Viljan/Älvena (2 straffar) - Högvads BK Plan A
Plan B
IF Älekulla - Kindaholms FF
Plan B
Kl. 12.55 IF Älekulla - Viljan/Älvena (1 straff)
Plan A
Öxabäcks IF - Kindaholms FF
Matchtid 35 min. 1 straff för varje lägre division.
Vid lika poäng, målskillnad.
Vid lika: 3 straffar därefter 1 & 1 straff

Hans sniderier är
Åke flyttade tillbaka och satsade på sin hobby
Ö. Frölunda
Är man hantverksintresserad kanske man känner
igen hans välgjorda brödkorgar i trä med detaljrika
sniderier. Åke Erlandssons
slöjd finns både på Bohusslöjd på Avenyn i Göteborg,
på Skansen och på Svensk
Hemslöjd i Stockholm.
Han bor på en avstyckad gård i
Östra Frölunda. Det tog det ett par år
att få lagården ombyggd till snickarverkstad.
– Vi fick renovera den helt och
stolpa upp taket.
Här arbetar han med plan- och
rikthyvel, band- och cirkelsåg men
det verktyg han använder mest är en
mattkniv, med snett utbytbart blad.
Han arbetar i alla svenska träslag
men kanske är körsbär det mest
populära. Det är också ett sådant träd
folk ringer och frågar om han vill ha
virket när de ska ta ner det.
– Körsbär blir ett stort träd och
ofta står det för nära huset.

Svartek en raritet
Nu har han ett rejält virkesförråd
som räcker livet ut och som han torkar enligt konstens regler. Det är inte
några stora mängder han förbrukar.
Ett träslag som han använder är
svartek, en raritet.
– Det är sjödränkt ek som ramlat
omkull och legat i åar eller sjöar i ett

eller två tusen år! Förr hittade man
sådant när man skogsdikade.
Sådant använder han för detaljer
och inläggningar.
Han skriver alltid träslaget under
föremålet.
– Det är sånt folk glömt när de
kommer hem och så ringer de och
frågar.
Åke Erlandsson är en ”hemvändare”. Han har arbetat som lärare i
Borås och som konstruktör på Volvo
i Torslanda, där han arbetade med
styrväxlar.

Lät livet ändra riktning
När han var femtio,beslöt han sig
att ägna sig på heltid åt trähantverket,
flyttade tillbaka till Östra Frölunda,
och kan promenera i de skogar han
känner till sedan liten.
– Många går och tänker att när de
går i pension ”då ska jag göra det jag
vill”, jag började tidigare!
Men redan i radhuset i Torslanda
höll han på med trähantverk.
– Jag hade en verkstad i radhusets
förråd.
Åkes sniderier är sällan kopierade.
– De är så pass arbetskrävande.
Han vill att hans hantverk ska vara
lite extra. Det är en av drivkrafterna.
– Sedan är det roligt att ha en sysselsättning, roligt att göra grejerna.
Det är bra att vara konstruktör i
botten. Förutom brödkorgarna har
han flera helt egna modeller, sillgafflar och marmeladspadar och nytt är
ett notställ.
Hästen är ett återkommande

ÖPPET MAJ – JUNI: FREDAG – SÖNDAG 10–17
JULI – AUGUSTI: TORSDAG – SÖNDAG 10–17
SEPTEMBER – OKTOBER: FREDAG – SÖNDAG 10–17

I pausen mellan matcherna ca kl 10.05, 10.55 och 12.35

TÄVLING FÖR SUPPORTERS!
Vinnaren bland damer: 2.000:- till vinnarens förening.
Vinnaren bland herrar: 2.000:- till vinnarens förening.
Försäljning av lotter, kaffe m.m.
Gratis entré – välkomna!
KAFFESTUGAN

Östra Frölunda IF

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!

i samarbete med…

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank
Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01
Lidavägen 1, ÖVERLIDA • www.mjobacks-sparbank.se

Mogens hönor

BUTIKEN

Svenljunga

På Ulfshed hittarni en av Västsveriges största
utställningar av konsthantverk från en mängd
olika hantverkare samt tusen andra roliga saker!

Axelfors

Ö. Frölunda

TRÄDGÅRDEN

Gör ett besök i den keramiska djurparken ute i
trädgården, där varje djur har sin egna historia!

0325-350 23 • www.ulfshed.se

Ulfshed
Mårdaklev
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något extra

FOTO: ANN SOFIE WAHLBERG

motiv. Han fick inspiration av en
mangelbräda från 1700-talet.
– Hästar är dekorativa och tilltalande. Människor har ofta ett förhållande till dem.
Ann Sofie Wahlberg
FOTNOT: Han säljer även från verkstan men ring före besök.

Åke Erlandsson i sin verkstad, med sitt viktigaste redskap, en mattkniv.

Är du nyfiken på vad en
IVT
värmepump
och det
det
Värmen
och
nya statliga bidraget kan
goda
vattnet finns
betyda för din ekonomi?

i Östra Frölunda!

Inget lagrar solvärme
bättre än berget. Med en
värmepump från IVT kan du
omvandla naturens egen
gratisenergi
till värme och
Falkenbergsvägen 1 • 512 63 Östra
Frölunda
varmvatten i ditt hus. Bli din
egen värmeleverantör och
Terje: 070-650 90 26 • Tony: 070-650 90 27sänk
• Bernt:
90 28
dina070-650
energikostnader.
www.frolundaror.se • frolundaror@telia.com

Välkommen att kontakta oss.

Tel. 0325-303 27

Är du nyfiken på vad en
IVT värmepump och det
nya statliga bidraget kan
betyda för din ekonomi?

n på
me?

Åkes senaste produkt, ett notställ som går att låsa i vilket
läge som helst. Det konstruerade han efter en förfrågan.

Åke Erlandsson

Aktuell: Träsnidare, utställning
på Klevs gästgiveri med start
sjunde juli och fyra veckor fram.
Verksamhet: Träsnideri.
Hans hantverk finns: På Vävkompaniet i Borås, Bohusslöjd i
Göteborg, Svensk Hemslöjd i
Stockholm och på Skansen.

Inget lagrar solvärme
bättre än berget. Med en
Välkommen
värmepumpatt
frånkontakta
IVT kan du
omvandla naturens egen
gratisenergi till värme och
varmvatten i ditt hus. Bli din
egen värmeleverantör och
sänk dina energikostnader.

Nyfiken på
bergvärme?

oss.

Vi kan vattenrening!

Hästen är ett populärt motiv.

Inget lagrar solvärme
bättre än berget. Med en
värmepump från IVT kan du
omvandla naturens egen
gratisenergi till värme och
varmvatten i ditt hus. Bli din
Åke Erlandssons alldeles egen design sedan
20 år, brödkorgar i trä med utskurna tulpaner
egen
och i
eller värmeleverantör
tjäderspel. De säljs på Svensk Hemslöjd
Stockholm.
sänk dina energikostnader.

Är du nyfiken på vad en
IVT värmepump och det
nya statliga bidraget kan
betyda för din ekonomi?
Välkommen att kontakta oss.

VED OCH PELLETS

Nyfiken på
bergvärme?
www.ivt.se

www.ivt.se

Ålder: 72 år.
Bor: I avstyckad gård i Östra
Frölunda.
Andra intressen: Gå i skogen,
fotografera, är med och filmar
lokalt.

www.ivt.se
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I Stackebo fanns
en fältspatsgruva
Bertil Andersson och Gösta Rosén
minns livet i gruvan
Ö. Frölunda
Vi kör längs en smal grusväg rakt upp i skogen vid
Hid mot Holsljunga. Vi kommer till en plats med stenhögar och en vacker damm
där grodorna simmar ivrigt.
Det är svårt att tro att här
har pågått en livlig gruvverksamhet för bara sextio
år sedan.

– Här bröts fältspat, som användes
till glasyr på porslin och isolatorer.
Det finaste användes till tänder. Här
bröts också kvarts som används för
stålframställning.
Bertil Andersson, 81 år och Gösta
72 år, berättar om sina minnen från
gruvan.
De var ett trettiotal man som arbetade här.
– Där borta fanns en redskapsbod
och matbod där vi åt medhavd mat.
Där stod sorteringshuset.
Den brutna stenen tömdes upp på

Stackebo gruva är nu vattenfylld. Från klippans topp i bakgrunden
är det 20 meter till botten av dammen berättar Gösta Rosén( t v).
Bertil Andersson började arbeta i gruvan som 18-åring.

Det började 1901
Dammen är egentligen ett djupt
dagbrott, men då pumpades vattnet
bort.
Bertil visar ett foto från 1901, där
hans far är en av smågrabbarna, och
berättar hur det hela började.
– Det kom en gubbe och ville köpa
marken. ”Varför då”, undrade ägaren
och undersökte den. Det fanns fältspat. Han sålde inte.
Gruvan öppnades 1901 av Harge
Aktiebolag. På den tiden kördes stenen med häst och vagn in till Axelfors.
1907 upphörde brytningen eftersom man inte kunde hantera det
framträngande vattnet.
Andrén och söner återupptog
gruvdriften 1943.
Bertil var 18 år när han började
arbeta i gruvan.
– Vi cyklade hela vägen upp hit,
berättar han. Det var bara chefen, som
var från Bohuslän, som åkte moped.

Flera dagbrott

FOTO:ANN SOFIE WAHLBERG

Bertil Andersson visar en bit fältspat från en av stenhögarna.

bord och sorterades. Kvarts eller fältspat? Det hamnade sedan i fickor och
tömdes på lastbilar som körde till
Axelfors och järnvägen.

Bilden är tagen 1901. En av småpojkarna är Bertil Anderssons
pappa. Fjärde kvinnan överst från höger, är Bertils farmor.
FOTO:PRIVAT

Ansök gärna om
ett banklån...
Kontakta
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson,
tel. 0325/327 04

Mjöbäcks Sparbank
Bygdens egen bank - en fristående sparbank
Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01

Ännu ett dagbrott ligger lite längre
ner på sluttningen. Det kallades
Grini, efter fånglägret utanför Oslo
under andra världskriget.
De som arbetade här var från trakten. De hade maskinborr, på andra
håll borrade man för hand.
– Vi borrade och sprängde, ”sköt
gryta”, det gällde att få ner dynamiten i botten. Det smällde redigt,
berättar Bertil Andersson.
Några olyckor minns inte Bertil.
– Vi gick undan när vi sprängde.
Men jag minns en gång när vi skämtade med en gubbe från yrkesinspektionen. Han skulle se så att allt fungerade och vi sprängde och han blev
rejät skrämd.
Bertil ler gott än i dag!
Stenen som sprängts loss lastades i
rälsburna hisskorgar och fördes till
sortering. Det var ett tungt jobb, att
lyfta och lasta.
– Sorteringen var nog lättare.

Uppehåll i vinterkylan
Då hade man 48 timmars vecka för
heltid, 60 kronor i veckan tjänade de.
Om vintern blev för kall och snörik gjorde gruvan uppehåll, och de
arbetade istället i skogen.
– Vintern -45 var det mycket snö
minns Bertil.
Han arbetade här tills han gjorde
lumpen 1946. Gruvan slutade sin
verksamhet 1947 och flyttade till
Hestra för fältspat och Mossebo för
kvartsbrytning.
Gösta Rosén, var med om en andra
vända med gruvan 1952 då han var
18 år.
– Atomenergi kom hit och undersökte om de skulle kunna bryta uran
här.
De kom med mätare som gjorde
utslag och Gösta, tillsammans med
sin far Gustav, som tidigare arbetat i
gruvan, var med och slog ut stenar
som skickades för analys.
– Resultatet blev att det var för lite
uran för att starta brytning.
Sina fortsatta yrkesliv ägnade
Gösta åt trädgårdsanläggning och
Bertil i skogen innan han började på
Isaberg 1962, där han blev kvar till
pension.
Ann Sofie Wahlberg
FOTNOT: Läs mer om Stackebo
gruva i boken ”Östra Frölunda en
bygd i Ätradalen”.
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Nu flyttar Mogens in på Ulfshed

Mogens Kraemer

Den danske keramikern med mycket entusiasm och nya idéer
Ö. Frölunda
Nu har Mogens Kraemer tagit över
efter Jens och Rita Andersen på Ulfshed. Han är en av dem som sålt sin
keramik på Ulfshed i många år.
Mogens är en idérik entusiast från
Danmark, som både kommer att förvalta Ulfshed och har visioner om att
införa
nytt!
– Jag var här på besök redan 1980
som ung krukmakare och blev förtjust, berättar Mogens. Jag tyckte det
var ett bra koncept här! Det krukmakeri han har sedan 1982 i Hedeboryde i Sorö i Danmark, 10 mil söder
om Köpenhamn har samma stil som
Ulfshed, ett timmerhus. Men här ser

han fram emot att också ha ett
café. I Danmark finns inte samma
kaffekultur.
– Man har inte samma möjligheter
att ha café där. I Danmark finns en
annan tradition att man tar en öl
istället.
Mogens har tänkt veckopendla
mellan sitt hem i Danmark och Ulfshed som är öppet under veckosluten.
På krukmakeriet i Danmark har han
folk som hjälper till med butiken.
– Jag har sagt till mina döttrar att
om det här inte fungerar så har vi alla
fått ett fint sommarställe i Sverige,
säger han med ett av sina stora leenden.

Djurskulpturer

Ny trädgårdsutställning

Mogens drejar en del brukskeramik, hans stora, generösa tekannor
känns lätt igen. Sedan har han hittat en nisch med djurskulpturer
uppbyggda av drejade delar.
– Det började för femton år
sedan då jag gjorde en fågel, men
den liknade mer en söt fisk, en
fågelfisk.
Han tycker också att i denna
värld av förbrukning kan det vara
kul med något som man inte ”kan
använda till något”. Men i bland
kan djuren också bli bruksföremål,
som sköldpaddsskalen som blivit
soppskålar. Runt alla djur har han
historier som han gärna berättar för
sällskap som kommer hit, på en
danska som han blir bättre och
bättre på att anpassa så svenskar
kan förstå.
– Det ger en större upplevelse av
föremålen av höra berättelserna,
tycker han.
Det är de glada hönorna, älgnyckelpigorna, pensionsgrisen och
många fler.

Han vill fortsätta det som varit på
Ulfshed men också hitta nya evenemang och möjligheter. Han har börjat bygga upp en trädgårdsutställning
med djuren.
Han säljer olika tesorter och besökarna kan provsmaka teerna i cafét.
I framtiden har han planer på att
kunna ha konstkurser i en av Ulfsheds stora lokaler. Han ska också
bygga en keramikverkstad.
Han funderar på fler helger att ha
aktiviteter kring än julen.
– Tänk kaffestugan med lyktor,
spindelväv och spökstämning till
Halloween, säger han entusiastiskt.
Ann Sofie Wahlberg

Ålder: 47 år.
Bor: I Sorö i Danmark och
veckopendlar till Sverige.
Aktuell: Ny ägare till Ulfshed
kaffestuga och konsthantverk i
Östra Frölunda
Yrke: Keramiker
Familj: Två döttrar; Henrietta,
12 år och Nanna, 17 år.
Andra engagemang: Engagerad
politiskt i Danmark i kommunalpolitiken.
Tycker om keramik: Det är härligt att gå och sätta sig klockan 8
på morgonen och dreja 300
muggar under en dag, och låta
tankarna bli lugna vid drejskivan.

Smålandsstaket
Från

110:-/m.

Finns även med vidjor.
Tel. 0325-300 90, 301 29 • www.juneborgs-stangsel.nu

Keramikern Mogens Kraemer, den nye ägaren till Ulfshed, i den
utställningsträdgård han håller på att bygga upp. Här vid sköldpaddsdammen.

Mogens Kraemers generösa
tekannor.

FOTO:ANN SOFIE WAHLBERG

Vi utför Bil- och
Traktorsreparationer
Däckförsäljning

Bosses & Lasses
Svets Entreprenad
Ö. Frölunda
Tel. 0325-301 56
070-542 68 25

Mogens Kraemer gör djurskulpturer av drejade
delar. Runt varje djur finns en historia, som han
gärna berättar. Här är en älgnyckelpiga.

Ute i Mogens trädgårdsutställning.
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Ljuset kommer från Överlida
Inget stopp på idéerna

Överlida
Doften känns redan när
man öppnar bildörren. Här
blir det ljus!
Korta ljus, långa ljus, mellanlånga
ljus. Tjocka ljus, smala ljus, formstöpta ljus. Ja, ljus i alla former och
färger täcker långväggen hos Överlidaljus i Överlidas utkant.
– Det är tredje sommaren vi är här
nu, säger Ingbritt Robért och Lennart Runge som tog med sig sin ljustillverkning från Mollösund vid flytten till Överlida.
Fast egentligen skulle paret segla
jorden runt!

– Vi hade sålt av allting och kom
till Las Palmas när Ingbritt blev sjuk,
berättar Lennart.
Det var bara att åka hem till Uddevalla igen.
– Då insåg vi att det bara var att
glömma seglingen.
De sökte istället pärlorna inåt land,
såg att det fanns en fastighet till salu
i Överlida, flyttade hit och startade
ljustillverkningen.
– Det är mycket hantverk, säger
Ingbritt, varje ljus hanteras för sig.
Det är hon som står för idéerna.
Till exempel med landskapsblommorna som handmålas av Annette
Carllund, en lokal talang som Ingbritt och Lennart knutit till sig. Till
en vinprovarkväll kom Ingbritt på att
det vore trevligt att kunna duka med

matchande ljus till helgservetterna.
Och änglatrenden, den går förstås
också att överföra till ljusen, liksom
de älgar som är så populära bland
främst tyska turister.
– Sen kom jag på att man också
kunde använda fotografier till ljusen,
säger Ingbritt som scannar in favoritfotot och placerar utskriften på ljuset.
Och Lennart visar stolt en av de
senaste innovationerna – företagsljus,
med företagets logotype.
– Det finns inget stopp på idéerna,
säger Ingbritt, här arbetar vi i en så
härlig miljö och får sådan otrolig
respons från våra kunder.
De är inte ett dugg ledsna över att
jordenruntseglingen gick i stöpet.
– Vad skulle vi göra på en liten båt?
Tina Hjorth Svensson
Ljus i långa rader,
av alla de slag hittar man förstås
hos Överlida Ljus
– kör söder ut ur
samhället, ta till
höger uppför
backen, doften
visar att du hittat
rätt.

Ingbritt Robért återupptog ljusstöpningen när hon och Lennart
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
Runge flyttade till Överlida.

Änglar – visst finns de!

Trivselbygdens

uttagsautomat

Västergötlands, och Sveriges
alla andra landskapsblommor,
handmålas på ljusen av den
lokala talangen Anette Carllund.

finns i Överlida

Mjöbäcks Sparbank

Många turister tycker om älgar.

Bygdens egen bank - en fristående sparbank
Tel 0325-327 00 • Fax 0325-327 01
www.mjobacks-sparbank.se
Får det lov att vara ett hjärta?
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Byalaget byggde
läktaren
Överlida
Den nya läktaren i idrottshallen har blivit ett lyft, inte
bara för skolan, utan för
hela Överlida.
Det var i samband med att det var
dags att byta tak på skolan som byalaget tyckte att det vore bra att
utnyttja idrottshallens platta tak.
– En läktare har varit efterfrågad
ända sedan skolan byggdes för trettio
år sedan, berättar Dan Lillvik, skolvaktmästare och byalagsengagerad.
Efter lite förhandlingar med kommunledningen fick idrottshallen ett
extra ”skal”. Sedan var det ideellt
arbete och sponsring som gällde.

– Det hade säkert kostat oss en
halv miljon annars, säger Dan Lillvik,
nu har byalaget lagt ut 10.000 kronor.
Materialet sponsrades av ortens
företag, och alla i byn har hjälpt till
med arbetet. Varje måndagskväll i tre
månaders tid var ett tiotal personer i
full byggtagen!
I ena änden av läktaren ryms en
liten bar. Det finns några runda bord,
med tillhörande stolar som fungerar
alldeles utmärkt när man vill fika
efter barnkalasets stoj nere i hallen.
När det anordnas turneringar eller
annat publikdragande har åskådarna
god överblick av vad som händer nere
på plan, oavsett om de sitter på stolarna eller vid räcket.

Toppen med nya läktaren tycker klass sex som har extra idrott och spelar fotboll just idag.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Vår specialité

Tina Hjorth Svensson

i alla former!
Vävgarner • Vävmaterial
Färdigvarpade flätor • Stickgarner och
virkgarner med tillbehör

Köp dig något handvävt!
Vi säljer färdigvävda löpare,
dukar, plädar m.m.
K VA L I T É T I L L B R A P R I S E R !

512 84 ÖVERLIDA • Öppet: måndag-fredag 8-17.30
Tel. 0325-322 90 • www.clb.se
Från läktaren har man god
uppsikt över vad som händer
på plan – når man inte över
kanten, går det lika bra att
kika genom glaset.

www.trivselbygden.se

ÖVERLIDA CAMPING
100 platser för husvagnar
12 stugor med självhushåll dusch/toalett
12 enklare stugor
Båtar för uthyrning
Minigolf
Servicebutik och cafeteria

www.trivselbygden.se

Tel. 0325-324 39 • www.overlidacamping.se
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Allt inom
byggbranschen!
Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se

Campingen
som lever
året om
Överlida
Den som besöker Överlida
Camping kan inte ana att
denna vackra plats en gång
i tiden varit ett grustag –
och en soptipp! Men entreprenören Alf Andersson
hade bestämt sig, här
skulle det bli en fin
camping. Och han fick rätt.
– Men vi hittade många gamla
flaskor när vi började bygga campingen för trettio år sedan, berättar Alfs
fru Gunilla.
Det är hon och sonen Pelle som
driver campingen idag, Alf själv är
fullt upptagen med familjens hotell i
Falkenberg.

Arbete året om
Sommaren 1985 tog de emot sina
första campare.
– Då hade vi bara det lägre fältet,
minns Gunilla.
Men ganska snart köpte de in tolv
Västkuststugor, stugor som nu står
inför trinettsköksbyte och nyligen
fått nya madrasser.
– Jag har nog dragit på fyrtio
madrassöverdrag.
För det är arbete året om med en
camping. Under vinterhalvåret ägnar
sig Gunilla och Pelle åt att städa,

Snart kommer sommargästerna. Gunilla Andersson har drivit Överlida camping i 30 år. Först tillsammans med sin man Alf men numera
tillsammans med sonen Pelle. – Alf driver vårt hotell i Falkenberg.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

reparera och renovera inför nästa
säsong. Att hålla campingen fräsch är
viktigt.
I juni drar säsongen igång, juli och
augusti är campingen ofta fullbelagd.
– Då jobbar vi nästan dygnet runt,
det är bara jobba, äta och sova som
gäller då.

Får se mycket kul
Men eftersom de allra flesta gäster
är glada och trevliga, orkar de jobba
hårt.
– Vi får se mycket kul.
Och träffa återkommande gäster.
Som de holländska gästerna som
varje sommar i 10-12 års tid tältar i
tre veckor på Överlida camping. De

har också dragit med sig sina vänner
och blivit riktigt hemmastadda.
– Och i augusti kommer ett tyskt
par med sin frysbox. De plockar bär
och svamp, kokar sylt och saft och
fryser ner.
Den 1 oktober stänger campingen
för säsongen, men många gånger
finns någon gäst kvar även vintertid.
Resande televerksmontörer eller
andra som jobbar i närheten nyttjar
gärna stugorna eller bor i en husvagn.
Och Överlidaborna själva, de nyttjar
campingen både som badplats och
promenadslinga.
– Det är rätt kul, att campingen
hålls levande året om, säger Gunilla.
Tina Hjorth Svensson

Servicehuset närmast vägen är
egentligen Överlidas gamla
banvaktsstuga. Det fraktades
hit på lasbil!
I som här inträder - bered er på att slappna av!

ÖVERLIDA
Tel. 0325-66 13 30 • Fax 0325-66 13 40
info@texrep.se • www.texrep.se

0325-321 37

De tolv Västkuststugorna slumrar strax intill vattnet i väntan på att
fyllas av övernattare. I år får stugorna ny inredning.

Vi utför det mesta inom entreprenadjobb.
Vi ombesörjer även asfaltering.
Försäljning av grusprodukter, matjord och barkmull.

Öppet alla dagar!

LIVS • GATUKÖK • MAT • TICNET
Välkomna! Ingvar och Gunilla

GRUS & TRANSPORT
Telefon: 0325-320 62 / 070-577 83 73
www.overlidagrus.com
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Centrumboden är
en livsstil

CAFÈ • PIZZERIA • DAGENS RÄTT • A LA´ CARTE

HOTELL & RESTAURANG

Överlida
– Lås upp dörren och släng
sen nyckeln i sjön, sa en
bekant till Ingvar Johansson
då han skulle öppna servicebutik 1980. För då
fanns det inte många servicebutiker på landsbygden.
– Mellan 1980 och 2000 hade vi
också öppet till klockan åtta alla
veckans dagar, säger Ingvar.
Nu har de dragit ner något på
öppettiderna under helgerna. Men
fortfarande är Centrumboden öppen
alla dagar i veckan.
Det har blivit något av en livsstil
för Ingvar och Gunilla.
– Vi har tre barn, som bor kvar här
i Överlida och barnbarnen kommer
in varje dag och säger ”hej farfar”.
Det mesta av umgänget sker
genom butiken. Nya kunder kommer in, hälsar, handlar, kommer tillbaka.
– Man har ju lärt känna mycket
folk, kanske rentav blivit lite av kändis. Jag kan inte tänka mig att syssla
med något annat!

Blomlådorna är
kännetecknet
Centrumboden har ett strategiskt
läge, precis i hörnan mellan Överlidas huvudgata och genomfartsleden.
Här stannar folk till, köper en dricka,
en trisslott, lämnar in tipset eller
utnyttjar turistinformationen. De
som är hungriga slår sig ner på gatukökets uteservering. Sommartid är
serveringen inhängnad av prunkande
balkonglådor. Då vet man att gatuköket är öppet.
– Blomlådorna har blivit något av
ett kännetecken för oss, säger Gunilla och berättar att det finns de som
kommer förbi och fotograferar dem
varje år.
Tina Hjorth Svensson

Sommarpriser logi
Enkelrum 550:- / Dubbelrum 650:inkl. frukost.
Gäller 1 juni - 28 augusti
I hörnet utanför Centrumboden växer ovanligt nog en magnolia. De
prunkande blomlådorna som Gunilla och Ingvar Johansson är
kända för hade inte kommit på plats när vi hälsade på.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Gunilla
Johansson
Ålder: 58 år.
Gör: Driver
Centrumboden
i Överlida.
Äter: En god
köttbit med lite sallad.
Dricker: Gärna ett glas vin.
Fritidsintressen: Jag är gärna i
naturen och är väldigt förtjust i
djur, har haft uppfödning av perserkatter.
Senast sedda film: Narnia, men
jag tycker mycket om naturfilmer och skulle gärna se till att få
en kanal så att jag kunde se fler
djurprogram.
Läser: Jag är periodläsare. Väntar på nästa bok i Jean M. Auels
serier om Grottbjörnens folk.
Lyssnar på: Nana Moskori. Hon
har följt mig hela livet.

Ingvar
Johansson
Ålder: 58 år.
Gör: Driver
Centrumboden
i Överlida.
Familj:
Hustru Gunilla, barnen Fredrik,
Carina, Daniel och sju barnbarn.
Äter: Jag är en matmänniska,
äter allt!
Dricker: Mjölk och vin.
Fritidsintressen: Mitt arbete!
Senast sedda film:
Narnia, den var bra.
Det gör jag på semestern:
Åker bort fem dagar per år till
vårt fantastiskt vackra sommarställe i Göteborgs skärgård.

Lite mer att leva för?!
Titta in hos oss för goda råd om din vardagsekonomi!

ÖVERLIDA
Ternoffs väg 4 · Överlida · 0325-322 75

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

Räkafton Lördag 8 juli kl. 18.00
Musikunderhållning.

Bör förbokas 5 dagar innan.

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

Uteservering och lunchservering
Öppet hela sommaren (med viss reservation)
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EL
TELE
DATA
SERVICE

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

Telefon

Gruppresor till...

0325-322 31

Hallavägen

Öppet söndagar
kl. 14.00 - 17.00

Överlida Hembygdsförening

Varmgalvade vikportar
av högsta kvalitet till marknadens
lägsta priser direkt från tillverkaren

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

En lång
tradition
lever
vidare
Överlida
Ända sedan urminnes tider
har marknaderna varit en
mötes- och handelsplats.
I Överlida upprätthålls
traditionen med sommarmarknaden andra söndagen
i juli.
– Förr i tiden var marknaden ofta
det enda tillfället man kunde handla
vissa saker, säger Kalle Larsryd.
Då tog bönderna ledigt för att åka
på marknad och, ja, vi som sett Emilfilmerna vet att det kunde gå vilt till.
Idag hittar vi det mesta vi behöver,
kanske förutom de speciella marknadskaramellerna, hjortronsylten och
brödet, på någon av landets 360 stormarknader, men ändå är det något
visst med en riktig sommarmarknad.
Speciellt om den är förlagd till den
vackra bygden i Överlida.
Det var 1984 som man i Överlida
beslutade att anordna marknad i byn.
Om de visste att det skulle bli en tradition? Nja, hoppet fanns säkert.

Söndag passar i schemat

ÖVERLIDA FISKEVÅRDSOMRÅDE
Fiskekort gällande Stora och Lilla Hallången,
Bredasjön, Mjöasjön, St. Djupasjön kan köpas på:
Överlida Camping ..........0325-324 39
Centrumboden, Överlida 0325-321 37
Monicanders, Mjöbäck ..0325-340 04
Georg Karlsson ..............0325-321 70
K Martinsson .................0325-321 49
Sten Bexell......................0320-594 60
Kortet berättigar till fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel.
Under maj månad är fiske efter
gös förbjudet. Minimått för gös
och gädda är 40 cm.
Välkomna!

KOSTNAD:
ÅR, familj ..........150
:ÅR ....................100
:VECKA ...............50
:DAG ....................3
0:BÅTHYRA 20:-/tim
ma

– Vi har väldigt trogna knallar,
berättar Lotta Norderfors, och berättar att inbjudan gått ut till de femtio
som varit med tidigare år.
– Sen har vi alltid några som står
på kö, och några som åker hit på
vinst och förlust på marknadsdagen.
Knallarna trivs i Överlida. Det
beror delvis på, tror marknadskommittén att de i Långehall har tillgång
till ”knalledusch”.

Lagom marknadsväder
Marknaden är den stora ”kassakon”, bortsett från bingolottoförsäljningen för arrangerande Överlida IK.
Det är också en dag som engagerar
hela föreningen. Själva marknadsarbetet börjar redan på lördagen.

a!

omn

Vålk

Tina Hjorth Svensson

Friskvårdsterapeut
Kerstin Sundström
Ringvägen 15, Överlida
Tel. 0325-326 13

Ulf Aronssons
Bygg AB
Gamlavägen 7, 512 60 Överlida • Tel. 070-860 34 99

Försäljning av vattenavrinning samt spirorör med detaljer.

100-talet marknadsknallar och
20-talet antik- och samlarhandlare
Fiskdamm · Servering · Chokladhjul · Tombola
Vällkomna! • ÖVERLIDA IK

– På eftermiddagen stänger vi av
gatan, och inneknallarna som ska
vara med på Antik- och samlarmässan i Långehall, kommer för att
packa upp sina varor, berättar Nils
Johansson.
Klockan 6.00 söndag morgon står
knallarna och väntar på att bli
insläppta. Sen är det full fart! Föreningens ungdomar har fullt upp att
sälja lotter och sköta serveringen i
Långehall, andra får hjälpa till att
ordna med parkeringsplatser för både
knallar och besökare.
– Den springande punkten är vädret, det ska vara lagom, inte för varmt
och inte för kallt, säger Jarl Johansson.

Många knallar med välfyllda stånd, sol och marknadsbesökare.
FOTO: PRIVAT
Precis så ska en marknad se ut!

OASENS PRESENTKORT GÄLLER

FRI PARKERING · FRI ENTRÉ

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

De första åren hölls marknaden en
hel vecka. Det har nu komprimerats
till en dag, en söndag, har man beslutat efter att ha provat några olika
marknadsdagar.
– Nu har vi hittat rätt dag, slår
Ulla-Britt Lidrot ur marknadskommittén fast.
Den dagen passar alldeles utmärkt
ur de kringresande marknadsknallarnas synpunkt. Först Svenljunga, sen
Björketorp, så Överlida och sedan
Kivik.

Healing • Kinesologi
och Massage
Friskvård och Frisör

Söndag 9 juli kl. 9-16

Delar ur marknadskommittén ser fram emot årets upplaga av Överlida sommarmarknad som de senare åren kompletterats med en
antik- och samlarmässa i Långehall. Fr.v. Nils Johansson, Ulla-Britt
Lidrot, Jarl Johansson, Lotta Norderfors och Kalle Larsryd.

www.overlidaplat.se
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Kerstin Johnson kom in i antikvitetsbranschen lite av en slump, men har alltid gillat ”gamla grejer”. Nu har hon en hel f.d. syfabrik fylld av
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON
antikviteter.

Hos Kerstin finns antikviteterna
Öxabäck
– Hellre en stor lokal på
landsbygden än en pytteliten
i stan. Så säger Kerstin
Johnson om Antikhuset i
Öxabäck som hon driver tillsammans med sonen Christian.
Själv kom Kerstin in på det här
med antikviteter av en slump. Det
var maken, som varit finsnickrare på
en pianofabrik i Norge, som började
med renovering av gamla möbler på
sextiotalet.
– Egentligen hade han tänkt renovera pianon, men intresset var lågt
och folk kom istället med gamla
möbler, berättar Kerstin.
Efterhand började folk lämna in
sina saker till försäljning, själva började de köpa in och under femton år
höll de sommarauktioner.
1987 köpte de den gamla syfabri-

ken i Öxabäck. Här har Kerstin jobbat en gång i tiden.
– Tänk, nu säljer jag möbler här.

Självlärd
Kerstins make gick bort för åtta år
sedan. Då upphörde möbelrenoveringen, och Kerstin lägger sin tid på
att köpa och sälja.
– Köper gör jag på auktioner, av
privatpersoner och något dödsbo,
säger hon.
Hon har 1.000 kvadratmeter att
ställa det inköpta på. Till dess att
kunderna kommer till Öxabäck.
Hittar de hit?
– Jadå. Jag tror att det är en fördel
att jag ligger avsides. Folk åker gärna
en bit för att titta, speciellt eftersom
det finns så mycket.
Hur har du skaffat dig kunskaper om antikviteter?
– Jag är självlärd, men har gått på
många auktioner och varit med

länge. Jag har alltid gillat gamla grejer, men trodde väl egentligen inte att
jag skulle syssla med antikviteter på
heltid.

Museum för Öxabäcks
damlag
För sportintresserade, främst fotbolls-dylika är Kerstin Johnson kanske något av en legend. Hon spelade
nämligen i Öxabäcks damlag när
laget var som mest framgångsrika.
Den bakgrunden finns också med i
Antikhuset.
– Jag hade ju ganska många bilder
och tog med dem hit.
De bilderna har givit upphov till
ett litet museum nere i källaren, där
Kerstin brukar fungera som guide.
– Skolan kommer hit ibland, och
under landsbygdsriksdagen kom en
hel busslast hit för att titta på muséet.
Tina Hjorth Svensson

Kerstin
Johnson
Ålder: 63 år
Familj: Sonen
Christian, dottern
Åse och barnbarnen
Linnéa, Tilde och Linn.
Äter: Räkor.
Dricker till: Ett glas vin.
Fritidsintressen: Mycket sport,
var med och startade Öxabäcks
damlag 1966. Kopplar av framför TV:n, ser bra matcher så ofta
jag kan.
Läser: Dagstidningar.
Favoritstil: Stilmöbler, men har
börjat tycka om 50-talet.
Att tänka på om du går på
auktion: Kom i tid, så att du
hinner se sakerna ordentligt.
Bestäm i förväg hur länge du ska
följa med i budgivningen.

Öxabäck

Janne
fixar
bilen

Om bilen inte vill starta, eller
om den har andra hyss för sig
är det till Jannes bilverkstad
Öxabäcksborna vänder sig. Här
tar sig Janne Amundsjö en titt
under huven tillsammans med
sonen, Fredrik.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Kolla in på
www.trivselbygden.se

Vi har en manuell CHARK med SVENSKT KÖTT!

Billigast i Mark på kött och chark!
PARTYBRICKOR

Vi är ledande på
Ring i god tid vid beställning.

för små som stora kalas!

Välkommen till en välsorterad lanthandel som har det mesta med
priser som hör till de bästa!

Våra öppettider:
Mån - tors 9-18 • Fre 9-19 • Lörd 9-13 • Sönd stängt
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Välkomna till

Kickis Hårvård
– FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN –

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

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

Vanja Svensson spinner en hel del av den ljuvligt mjuka angoraullen själv.

Allt inom snickeri
målning, puts och golvarbeten
Specialité: Kyrkrenoveringar
Mats, tel. 033-29 13 65, 070-699 16 81
Gunnar, tel. 0320-560 40, 070-699 16 83

Persontransporter • Färdjänst • Flygtaxi

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

Service • Bensin & Diesel
Översyn för besiktningar

FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Jag måste hålla igång
Öxabäck
I slutet av juli är det Konsthantverksrunda i Marks kommun. En av de konsthantverkare som öppnar sin ateljé för
besökare är Vanja Svensson i
Öxabäck.
Vanja har stickat sedan hon var
liten.
– Jag måste hålla igång, säger Vanja
och ler.
Hon stickar varje kväll. Vantar,
mössor, sockar, benvärmare, halsdukar – och det senaste, moebiussjalar
(den intrikata sticktekniken ger sjalen en spännande vridning). Allt i
ljuvligt mjuk angoraull.
Angoran har en egen historia. Den
började nämligen med att dottern
ville ha en kanin.
– Vi kom i kontakt med angoraka-

ninen, dottern kelade med dem, jag
tog ullen.
För Vanja skaffade flera stycken,
hade kaninuppfödning på gården där
de bodde då. Som mest hae hon 2530 kaniner.
– Jag klippte dem fyra gånger om
året, fick 8-10 hg ull per år och
kanin.

nen, krymper till lagom storlek och
torkar uppträdda på läster.
Sulor, sittplattor i olika mönster
och färger, vättar och tomtar är andra
tovade alster som kommer ur Vanjas
händer.
– Jag gör som jag vill och håller på
varje dag, säger hon.
Tina Hjorth Svensson

Tovar tofflor
Efter flytten från gården, lade
Vanja kaninuppfödningen på hyllan.
Men garn, det har hon ett lager kvar
av. Spinner det, det hon för det mesta
själv, men hon har också lämnat bort
en del till ett spinneri, och stickar
sedan.
Nu är det inte bara angorastickat
som fyller hennes tid – hon kom i
kontakt med tovning, och fann att
det gick utmärkt att tova i maskin.
Det blir stickade tofflor i fårull –
stora – som sedan körs i tvättmaski-

Det här hittar du på
Konsthantverksrundan
Keramik, stengods, halmslöjd, trasmattor, traslöpare, angoraprodukter,
trä, tovat, silverstickning,
tavlor, lappteknik, linodling,
silversmide, illustrationer.

Jannes Bilverkstad
Öxabäck • Tel. 0320-592 40

Varför gå över ån
efter vatten?
-Vi finns ju i TrivselbygdenVi fixar er bokföring, bokslut
och deklaration.
Även bouppteckning,
hjälp med generationsskiften,
samt juristiska ärenden

Tfn. 0320-590 70
Fax. 0320-599 33
Överlidav. 5, Öxabäck

– Jag lägger upp 100 maskor och maskar av 200,
berättar Vanja Svensson om moebiussjalen var
intrikata stickning ger sjalen en vridning.

Tovade tofflor i fårull och mjuka, lena vantar av
angora.
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Micaels kött lockar långväga
Öxabäck
De små handlarna på landsbygden har tuffa arbetsvillkor. Men till Micaels Allköp
i Öxabäck kommer långväga kunder. Svenskt kött,
styckat i butiken är Micael
Anderssons specialitet.
Butiken är liten, gemytlig och välfylld. Både citrongräs, soltorkade
tomater och gammal hederlig potatis
finns i sortimentet.
– Här har varit butik sedan trettiotalet, berättar Micael som själv började som springpojke just här, redan
1976.
Sedan väntade världen, och Micael
skaffade sig butikserfarenheter på
andra platser. Men 1990 skulle den
dåvarande ägaren gå i pension, kanske lägga ner.
– Jag tyckte det vore synd att inte
testa.

Micael Andersson på Micaels Allköp i Öxabäck styckar i princip allt
kött själv.
FOTO: TINA HJORTH SVENSSON

Köttet lockar
Sjutton år senare är Micaels Allköp
med dagliga leveranser av kött och
grönt, system-, apotek- och paketutlämning hjärtat i byn. Och inte bara
Öxabäcksborna nyttjar den.
– Många som har vägarna förbi,
när de åker till Gekås, passar på att
handla. Juni, juli och augusti är våra
största månader. Då säljer vi kopiösa
mängder grillkött.
Året om säljer butiken ett kvarts
ton köttfärs i veckan. Micaels Allköp
också har utkörning till hemtjänstens
pensionärer, och har omkring 25.000
cateringportioner om året. Också
bygdens kokerskor, skolor och andra
institutioner begagnar sig av butiken
som leverantör.
– Då känns det som om vi har fått
gott betyg.

Det är främst köttet som lockar.
Alltid svenskt, helst från gårdar i närheten. Gärna KRAV, när det finns.
– Det är roligare att sälja när man
vet att djuren har gått på de fina ängarna här i Öxabäck.
Micael styckar nästan allting själv.
Det, och den ständiga jakten på bra
priser, håller nere de egna priserna.

Högst omsättning

som måste konkurrera med de stora
kedjorna och deras inköpskanaler.
Men Micael Andersson trivs med
sitt jobb, sin butik och framförallt
med sin personal. Och, faktiskt,
Micaels Allköp i Öxabäck är en av de
ICA-butiker i Sverige som har högst
omsättning per kvadratmeter.
– Jag känner mig behövd, säger
Micael.
Tina Hjorth Svensson

Livsmedelsbranschen är tuff, speciellt för små handlare på landsbygden

Vid behov av

MARKARBETEN
– tag kontakt med oss!
Schakt grus, transporter och bergsprängning.
Ring för kostnadsfri offert

Micael Andersson

Ålder: 46 år.
Bor: I Öxabäcks by.
Familj: Fru Annette, barnen
Lina, 18 och Natalie, 15.
Äter: Gärna thaimat.
Dricker till: Öl.
Fritid: Är intresserad av matlagning, umgås med familjen, att
resa i trevligt sällskap är härligt.
Vännerna är viktiga.
På nattduksbordet:
En bok om finska vinterkriget.
Senast sedda film:
”Den bästa av mödrar”, men
bästa film är ”Forrest Gump”.
Om att vara handlare på en
liten ort:
Man blir automatiskt engagerad
i allt som händer på orten.

Simon Pettersson gör sin APU på Micaels Allköp, här tillsammans
med Marita Nilsson och Gun-Marie Pettersson.

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

www.trivselbygden.se
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Ta en promenad i skogen
Hembygdsföreningen har ställt i ordning en naturstig
Öxabäck
Med utgångspunkt från den
gamla kvarn- och sågverksmiljön vid Brokvarn har

hembygdsföreningen skapat en naturstig. En lagom
promenad på 1,7 km. Häng
med, vetja!
Till vänster om själva kvarnen står

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

Konsthantverks
-runda
22-30 juli alla dagar kl. 13-19
Info: Turistbyrån 0320-21 72 70

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

LANTBRUKSTEKNIK
Bruno Henrikson Kärra Nedre ÖXABÄCK

skylten med den röda pilen. Bara att
följa, över träbron.
Vi stannar vid vägen, tittat åt
höger och vänster, vägvisarna Tommy
Lundberg och Göran Andersson, och
så jag. Så fortsätter vi förbi den lilla
dammen.
– Här håller massor av fåglar, grodor och salamandrar till, säger
Tommy och Göran berättar att Börje
Axelsson från Höghult kommer att
låta några av sina Highland Cattle
beta här för att hålla landskapet
öppet.
– Sen ska vi gräva ur dammen
framöver, för att gynna kräldjuren
och fåglarna.

250 meter spång
Hembygdsföreningen började röja
för två år sedan, för att skapa naturstigen, och för att försöka återskapa
miljön från ”förr i tiden”. Några
odlingsrösen är frilagda, högstubbar
har sparats.
Högst upp på ”bergstoppen” finns
ett picknickbord. Vi ser ut över Sävsjön, skymtar kyrktornet. Fåglarna
kvittrar.
– Där kommer vråken, ser Tommy.
Nere i dalen hittar vi andra spår.
En spillkråka har påbörjat ett källarbygge i en gran.
Vi tar till höger – till vänster, på
udden, är det tänkt att bli en grillplats så småningom. Går längs stranden. Storlommen, som häckar i vassen, syns inte idag. Antagligen pratar
vi för mycket. Men vi ser årets första
flugsnappare runt de nyuppsatta holkarna från holkbyggardagen uppe vid
kvarnen.
Och vänta lite... ”Mata inte krokodilen”. Nej, det låter vi allt bli.
Vi fortsätter ut på mossmarken
utan att bli våta om fötterna. De ekar
som hembygdsföreningen fått, har
sågats vid kvarnen och lagts ut som
spångar av arbetsmarknadsenhetens
”gubbar”.
– Det har gått åt omkring 450
meter sågat virke, berättar Göran.
Spången är omkring 250 meter
lång och nu hör vi forsandet från
kvarnen. Promenaden – och upplevelsen är slut.

Tommy Lundberg och Göran Andersson från hembygdsföreningen
följde med på promenad. De går gärna ensamma också, med bara
FOTO:
kikaren som sällskap.
TINA HJORTH SVENSSON

Följ den röda pilen, bara.

Varje år byggs holkar vid
Brokvarn. Den som vill får
hämta, bara den sätts upp!

Tina Hjorth Svensson

Tel. 0320 - 590 17 alt. 070 – 374 99 74

Vi utför allt inom branschen

Nästan tillbaka vid Brokvarn...
FOTO: TOMMY LUNDBERG

Man vet aldrig vilken sorts djurliv
man möter på hembygdsHär har spillkråkan försökt
föreningens naturstig.
bygga en källare.

Holsljunga Gräv

Kjell Karlsson
0320-560 38 • 0706-84 51 65

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall
0320-592 71 • 0705-92 71 09

Holsljunga
Älekulla

Håcksvik
Älvsered

Kalv
Ö. Frölunda

Mjöbäck
Överlida

Mårdaklev
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Mårdaklevs Kvarn

Öppet för Er i sommar!

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

Välkommen till vårt nyöppnade café där du kan avnjuta en kopp kaffe
kaffe i riktigt lantlig
miljö.Vii har gjort i ordning vår veranda där det finns plats både i sol och skugga allt
miljö.V
efter behag.

Svenljunga

Ö Frölunda
Holsljunga

Kalv
Mårdaklev

Överlida

Herzlich Willkommen in unserem
neu eröffneten Cafe.
Geniessen Sie ihren Kaffee und frisch
gebackenen Kuchen auf unserer Terrasse
oder direkt in der Muehle, in der wir auf
drei Etagen, eine grosse Auswahl von
antiken Möbeln, Pozelan, Glas etc. anbieten.

Ätran
Älvsered

Fegen

Välkomna!
Ullared

Öppetider
tisd-sönd kl. 12-17 · Tel. 0325-509 50
“Mitt i centrum” av Mårdaklev

